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Симеон Дянков:
Високите пенсии са комунистически блян.

(Труд, 30 ноември 2011, с. 5) 

Иван Костов:
В България няма бедни. Обедняването на 
българите е злостна измислица на самите 
обеднели българи.

(Дума, 22 май 2003, с. 12)

Идеята за достоен живот е цивилизационна парадиг
ма. Основната категория, чрез която се разкрива съдържа
нието на достойния начин на живот, е социалната спра
ведливост. Голяма е ролята на могъщи духовни движения, 
като християнството, ислямът и други конфесии, както и 
движения, които дават мощен тласък на тази идея като ядро 
на хуманистичната парадигма. С утвърждаването на индуст- 
риалната цивилизация в нейната капиталистическа версия 
се наблюдава упадък на идеята достоен живот. Създава се 
парадокс, съгласно който изобилието ражда мизерия, а нат
рупаното богатство се съсредоточава в ръцете на малка 
група хора, които приватизира всички форми на власт, кое
то от своя страна води появата на икономическа и финансо
ва олигархия. През последните няколко десетилетия този
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парадокс особено ярко се чувства в постсоциалистическите 
страни. Много от тях се върнаха назад с половин век в свое
то развитие. Така идеята за достоен начин на живот се пре
върна в провалена кауза на човечността.

Здравият разум днес е призван да научи човека как да 
оцелее и как да се спаси от апокалиптичните последици, 
породени от ирационалната действителност в света. За да 
изпълни своето предназначение като фактор за утвържда
ване на качествено нова цивилизация, коренно различна от 
тази, установена през ХѴІІІ-ХХ век, и довела планетата до 
днешното критично състояние, човечеството трябва да си 
възвърне отнетото му чувство за справедливост, хуманизъм, 
благородство и солидарност.

Христос, Ренесансът, Просвещението и Руската рево
люция (от 1917 г.) дават мощен тласък на идеята за достоен 
живот на максимален брой хора чрез утвърждаване на со- 
циалната справедливост като върховна ценност и фунда
ментален принцип на социалния прогрес. Всички те под
държат идеята за обществена уредба, в която хората са рав
ни, без потисничество и насилие, без експлоатация на човек 
от човека. В нея общуването между хората и с природата е 
освободено от белезите на хищничество и разрушителност, 
насилие и агресивност, подхранвани чрез растяща алчност, 
егоизъм, неразумност, злоба, завист и ненаситно отдаване 
на безумни удоволствия за сметка на нормалното съществу
ване на милиарди хора. Те възраждат вярата в светло бъде
ще, за да се въоръжи човекът с твърда воля и неукротим 
стремеж към свят, облагороден от човечност.

Ренесансът и Просвещението раждат идеята за дос
тойнството на човека. Като понятие на моралното съзна
ние, достойнството означава самосъзнание за значимостта 
на човека като ценност. В практически план достойнството 
означава ценностно отношение на човека към самия себе си 
и изискване за адекватно отношение на другите към него.
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Преди всичко това обаче се предполага съзнание за собст
вено достойнство. Това е мярката за самооценка, самоува
жение, самоконтрол и взискателност към самия себе си. 
Следователно, самоуважението на личността е най-важ- 
ното основание (агдитепШ т a forsiori) да изисква от други
те към нея да се отнасят с уважение.

Чувството за достойнство е състояние на духа и предс
тавлява категория на цивилизационната идентичност. За 
България и българите това означава вярност към собстве
ния цивилизационен избор, основан на православно- 
славянската духовност. Основен критерий на националното 
достойнство е приемането на социалната справедливост и 
равнопоставеност на всеки индивид като универсален кри
терий за самоутвърждаване и мярка за самодостатъчност. 
Това е формулата на оцеляването и възхода на един народ и 
на всеки индивид. Отстояването на достойнството е доказа
телство за непримиримост пред опитите то да бъде осквер- 
нявано. Когато в едно общество личността е лишена от пра
вото и възможността равнопоставено да разполага с усло
вията, които й осигуряват достоен живот, животът се обезс
мисля и губи перспектива. Това е неизбежният резултат от 
трайна безработица и бедност, на постоянно нарастваща 
несправедливост и насилие, на несигурност и беззащитност. 
Тогава личността става лесна жертва на манипулация, за да 
се превърне в играчка в ръцете на силните и богатите, на 
насилниците и разбойниците, които успяват да узурпират 
икономическата и политическата власт, а достойнството на 
човека се превръща в безсмислие. Но когато личността не 
се бунтува срещу оскверненото си достойнство, тя всъщност 
извършва най-тежкото престъпление не само срещу себе си, 
но и срещу цялото човечество.

Човешкият разум изисква осъзнаване на икономичес
ката, социалната и политическата уязвимост на всеки граж
данин и схващането на необходимостта от нейното не-до-
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пускане или предотвратяване. Оттук произлиза необходи
мостта от дълбока ЧОВЕШКА РЕВОЛЮЦИЯ. Терминът е въ
веден от „Римския клуб" за означаване на необходимостта 
от коренна промяна на човешката природа, чиято крайна 
цел е социалната справедливост. Това означава формиране 
на гарантиран достъп до възможностите за човешко разви
тие и се намира в пряка връзка с политиката на държавата 
за своевременно пресичане на опитите за накърняване на 
правата и свободите на гражданите. Тя се основава на очак
ванията на хората за стабилно осигурена заетост, доходи и 
основни услуги, а също и на правото да се изживее изпъл
нен с достойнство живот.

Въпреки безбройните жертви и тежките загуби, които 
човечеството е давало и продължава да дава в името на ед
на светла идея, която се назовава с различни имена, но в 
същността си днес се състои в замяната на обществения 
строй, чието обобщено название е капитализъм. Той изпол
зва либералната идеология като своя политическа религия 
и вече два века държи в заблуждение милиони хора, мани
пулирани и лумпенизирани от корумпираната капиталисти
ческа олигархия. Крайната цел на този организиран заговор 
срещу здравия разум на човешкия род е създаването на 
античовек, който свободно се възпроизвежда в узаконена 
ирационална духовно-идеологическа среда. Така в наши 
дни човечеството е изправено пред екзистенциалната ди
лема: „самоунищожение или разцвет", „Да бъде или да не 
бъде", вместо да се радва на достоен живот.

Новата екзистенциална стратегия предполага да се раз
вива, обогатява, обновява и универсализира борбата за ху- 
манистичната цивилизационна идентичност на народите по 
света. А това е възможно чрез нова революция на духа, за да 
възтържествува върху цялата Планета цивилизацията на Ра
зума, Справедливостта, Братството и Свободата. Наистина 
става дума за една велика, при това и с космични величини
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трансформация. Тя е призвана да възстанови нарушената 
хармония в света, разрушените мостове, които свързват ма
териалното и духовното начало у Човека. Именно затова 
днес Човечеството се намира пред своя „Рубикон". То тряб
ва или да оцелее, или да загине. Това предполага Човекът да 
прогледне, да проумее и осъзнае истината за своя днешен и 
утрешен ден. За тази цел е необходимо обладалата света 
разрушителна стихия да се трансформира в съзидание, в 
могъща творческа енергия.

От казаното дотук произтича истината, че идеята за 
достоен живот е цивилизационна парадигма. Само когато 
бъде разбрано от все повече хора, че същността на пробле
ма за „достоен живот за пенсионерите в България" не се 
свежда до подаянията, които управляващите раздават от 
време на време, а до цялостна промяна на социалната поли
тика на държавата и до формиране на адекватна управленс
ка философия и морал у управляващите, които у нас вече 
няколко десетилетия живеят със самодоволството, че бла
годарение на техните грижи българите се радват на нараст
ващо благоденствие. Това неадекватно мислене няма друго 
обяснение освен парадоксалният факт, че те представят по
ложението на 90% от населението през призмата на своето 
собствено благоденствие, което наистина надхвърля дори и 
най-смелите мечти на самите тях. Не е трудно да се забеле
жи, че през последните три десетилетия повечето от бъл
гарските политици не се интересуват от мнението и оценка
та на своите сънародници, а погледите и слухът им винаги 
са обърнати към Брюксел и Вашингтон. Това е и причината, 
поради която те обръщат гръб към потресаващите факти за 
реалното състояние на нещата в страната. Човек трябва да е 
отчайващо инфантилен, за да не забележи, че 78,5% от до
макинствата живеят с общ доход на човек под необходими
те средства за издръжка на живота; че 41,3% от населението 
са изложени на „риск от бедност", а над 43% от българските
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деца растат в риск от бедност, 91% от българските родители 
смятат за неудовлетворяваща социалната политика у нас.1

Според данни на Евростат, цитиран от НСИ, за 2015 го
дина потреблението на българите е най-ниско в сравнение 
със средното за ЕС равнище.2 По данни, посочени в Светов
ната книга на фактите, издадена от ЦРУ за 2016 г., сме на 
второ място по смъртност в света с 14,4 на 1000 души. 
След нас е южноафриканското кралство Лесото. Това ни 
поставя в челните места в списъка на изчезващите нации, 
както се отбелязва в последния здравен доклад на ЕК.3 И още 
нещо, много по-тревожно, по официални данни на ЕС бълга
рите сме 47% по-бедни от средния европеец.4 Достатъчно 
да се посочи, че в Германия минималната пенсия е 350 евро 
плюс държавни „екстри", във Финландия -  минимум 550 евро 
на месец, а средната за страната възлиза на 1200-1500 ев
ро, във Франция пенсията е равна на 70%" от заплатата.5 
Показателно е също така, че при 2-3% увеличение на най- 
ниските пенсии през 2017 година още от сега храните на ед
ро поскъпнаха с 8,6%.6 Любопитно е, когато управляващите 
се само превъзнасят за забележителни успехи в напредъка 
на страната, дали не четат официалните статистики, 
които Националният център за обществено здраве и ана
лиз (НЦОЗО) разгласява, и посочва, че се правят осем опита 
за самоубийство минимум на ден.7

Очевидно е, че при тези реалности катастрофално се 
срива идеята за достоен живот, която предполага човекът 
да се чувства единствен и неповторим, а в същото време - и

1 В-к Труд, 25 ноември 2016, с. 13.
2 В-к Земя, 15 декември 2016, с. 1, 5.
3 В-к Труд, 25 ноември 2016, с. 1.
4 В-к Стандарт, 14 декември 2016, с. 9.
5 В-к Втора младост, 19 декември 2016, с. 2.
6 В-к Дума, 19 декември 2016, с. 6.
7 В-к Труд, 19 декември 2016, с. 5.
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неразделна част от човечеството. Това е нужно, за да изра
ботим ново съзнание, че собственото ни духовно наследст
во е значимо, понеже е неделима част от общочовешкото 
духовно богатство. Само тогава равенството, качеството, 
структурата и насочеността на материалните и духовните 
ценности и единството между тях, както и хармоничното им 
развитие и постигането на вътрешен баланс по отношение 
на отделната личност и на обществото като цяло, се прев
ръщат в устойчив приоритет на социалната държава. Този 
аспект има непосредствена връзка с изграждането на бъл
гарското гражданско общество и със зрелостта на общест
веното съзнание, както и с пълноценността на културния 
живот и духовната самоличност, произтичащи от цивилиза- 
ционната идентичност на българската нация.

За постигането на това е необходимо ново духовно и 
нравствено съзнание за радикална промяна в подхода към 
смисъла на човешкия живот, към универсалните категории, 
които определят съдържанието на човешкото битие и на 
светогледа ни. Във връзка с казаното е нужно да си припом
ним и истината, че допреди три десетилетия България спо
деляше първите места по основните показатели за развитие 
и благосъстояние, а днес преживява срама от постоянното 
движение в низходяща линия в класациите. Само когато 
осъзнаем тази истина, ще забележим цинизма в самохвалеб- 
ствените дитирамби на политиците, че всяка година си уве
личават пенсиите, които все остават едни от най-ниските в 
Европа... Тази парадоксална истина е особено характерна за 
страните, преживяващи постсоциалистическия период, чие
то начало се поставя през 90-те години на ХХ век.

На този фон все по-ярко се откроява античовешката 
същност на капитализма. Той се върна с подкрепата на гло- 
балната олигархия и нейните покорни слуги по места. Апо
калиптичните последици от това за широките народни маси 
все по-остро открояват един от най-големите парадокси на
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съвременния свят, който се състои в това, че никога досега 
изобилието не е раждало мизерия в такива мащаби. В един 
възможно най-богат свят хиляди хора всекидневно умират 
от глад, от недоимък, от липсата на храна и медицинска по
мощ. Пропастта между бедността и богатството застраши
телно се задълбочава. Едно огромно мнозинство е обречено 
на недояждане, а нищожно малцинство се изражда от пре
яждане и безумно разточителство. Не отделни хора или гру
пи, а половината от човечеството живее с по-малко от два 
долара на ден, а един милиард от тях -  с по-малко от долар. 
При това световното богатство ежегодно нараства с десет 
трилиона долара. Бедността расте, при което богатите ста
ват все по-богати. 86 на сто от световното богатство днес 
принадлежи на 20 на сто от населението. Тази картина е ха
рактерна и за най-богатите страни.

Ето защо корените на злото трябва да се търсят в този 
ирационален порядък. Разграбването и разпродажбата на 
сътвореното от няколко поколения българи и през послед
ните 20-25 години също е към своя край. Битката между во
юващите групировки днес всъщност е за остатъчна Бълга
рия, за да се превърне тя в най-обикновено географско по
нятие, а обитателите й да придобият манталитет на номади.

Авторите на този злокобен заговор срещу човечеството 
са убедени, че осъществяването му се нуждае от своите „ге
рои", наричани по различен начин през отделните фази на 
неговото изпълнение: дисиденти, демократи, либерали, мъ
ченици на тоталитаризма, воини на нежните революции и 
т.н. Те са тези, които брутално изместиха, отхвърлиха, обру- 
гаха и изолираха едно поколение апостоли на социалисти
ческата идея, обявявайки ги за виновници за това, което не 
са успели да направят и отричайки всичко, което са напра
вили. Това бе брутално нарушение на едно елементарно 
правило, наложено от мъдростта на вековете, че за една 
личност и за една епоха не се съди по това, което не са ус
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пели, а по това, което са направили. Ядрото им се състои от 
потомците на свалените от власт след Втората световна 
война. Тях ги обединява жаждата за бързо забогатяване 
чрез грабеж. Крайната им цел бе обръщане на посоката на 
онова, което Горбачов наричаше „перестройка”, а по-късно 
се наложи понятието „преход”, под което вече се разбира 
точно обратното - тотално отхвърляне на социалистическия 
модел на развитие, на който се приписват грехове, предста
вяни като нещо по-страшно, по-ужасно дори от фашизма и 
невиждана досега тирания.

Не беше трудно да се забележи как този разрушителен 
сценарии се прилага по един и същ начин и с едни и същи 
средства във всички бивши социалистически страни. Но в 
началото на този погром малцина бяха хората, които съзна
ваха, че започва не „перестройка”, не преход към демокра
тичен социализъм, а реставрация на отречен от историята 
обществен модел, който скоро се превърна в плутокрация, 
във власт на олигархия, обединена върху грабежа, корупци
ята и насилието, пренасочвайки капиталовия поток от съзи
данието към порочния кръг на корумпиращо забогатяване. 
Основен негов източник бе узаконеното разграбване и 
кражба (клептокрация). Достатъчно е да се отбележи, спе
циално за нашата страна, че за индустриална база, надхвър
ляща по официална оценка 40 милиарда долара, държавата 
получава 2 милиарда.

Този факт само потвърждава, че през т.нар. „преход” у 
нас и в повечето от бившите социалистически страни всъщ
ност се възпроизвежда отхвърлената от разума обществена 
система, родила един от най-уродливите цивилизационни 
модели -  потребителската цивилизация и благоденствие за 
малка група, наречена олигархия, за сметка на ограбването 
и страданията на милиони и милиарди хора. С това, в крайна 
сметка, идеята за достоен живот се превръща в провалена 
кауза на човечността, на разума в безумие.
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За да възтържествува разумът в битката с безумието, 
човечеството се нуждае от нова духовност и социална докт
рина, въздигащи човешкото достойнство в единствен кри
терий на прогреса, в което новият човек вижда смисъла на 
своето битие. Самото осъзнаване на тази фундаментална ис
тина е доказателство, че човекът все още е способен да из
пълнява възложената му от еволюцията мисия.

Както е известно, цивилизованият човек се отличава от 
дивака главно по благоразумието, или ако използваме един 
по-широк термин, по предвидливостта. Той е склонен да из
търпи сегашните страдания заради бъдещите удоволствия, 
дори ако бъдещите удоволствия са прекалено отдалечени. 
Тази склонност започва да добива значимост с възникването 
на земеделието.8 Появата на съвременната индустриална ци
вилизация прекъсва по-нататъшното развитие на тази склон
ност. Това е особено характерно за западния тип духовност. 
При нея индивидът се чувства обособена част от цялото и 
поставя над всичко своя личен интерес и независимост. В 
славянския свят в миналото отделният индивид бил потопен 
в стихията на всеобщото и се чувствал част от общността. При 
това колективизмът у славяните е плод на осъзнат избор. То
зи избор се корени в свободното и доброволното самоотри
чане от амбициите за пълновластие и егоизъм.

Способността да се живее за общото благо е добра 
предпоставка за изискването на хуманистичната глобална 
етика за солидарност и взаимна отговорност. Този доброво
лен колективизъм е в основата на задругата и общинността 
-  основната социална единица на старославянското общес
тво. Впрочем, в Източна Европа родовата община, в някои 
случаи самотрансформирана в селска община, и досега се 
запазва като първична социална структура и първообраз на 
гражданско общество с елементи на комуна. На тази основа

8 Ръсел, Б. История на западната философия. т. 1. 1994, с. 47-48.
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по-късно, през ХХ век, възникват кооперациите, които имат 
дълбоки корени в славянската духовност. В тях солидар
ността, взаимопомощта и взаимната отговорност и грижов- 
ност органически се вграждали в социализацията на лич
ността и нейното възпитание. Освен в славянските традиции 
тази уникална традиция се наблюдава в Израел и в живота 
на редица древни народи, конфесии и култури.

Посочването на тази истина и подчертаването на ней
ното значение в никакъв случай не означава претенция за 
метафизическо превъзходство над другите. Съвсем очевид
но е, че това е независимо от безспорните езикови, култур
ни и религиозни различия, между народи с общ културен 
код и специфична цивилизационна идентичност.

Поради това опитите да се прехвърли дадено общество 
от една цивилизация в друга са мъчителни и неуспешни, за
щото страните се групират около водещите или основните 
ценности на своята цивилизация. Ето защо всички известни 
тенденции в духовната еволюция на съвременното човечес
тво са израз на една обективна закономерност: необходи
мостта от преход от порочна цивилизация и корумпирано 
малцинство към хуманистичната -  хилядолетното въжделе
ние на човечеството. Затова духовният еквивалент и теоре
тическото самосъзнание на тази цивилизация е да служи за 
ядро на нов светоглед, въздигащ хуманизма и човешкото 
достойнство в ранг на върховен принцип на живота.

Върху основата на тази концептуална платформа се на
лага да се разработи смисълът на идеята за достоен живот 
на всяко човешко същество и особено на обречените на 
рискове за оцеляването части от обществото. За България 
това са 2,6 милиона пенсионери, от които 80% живеят под 
линията на бедността, хилядите млади хора, принудени да 
търсят достойна реализация, като търсят работа извън 
страната, 43% от децата са поставени в рисково положение 
поради невъзможност на родителите им да осигурят средс
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тва за свободен достъп до училище, до качествено здравео
пазване, осигурени от държавата. Не са малко и хората в не
равностойно положение, водещи мизерен живот и изклю
чени от обществото. Приватизиралите политическата, соци- 
алната и икономическата власт групировки, превърнали 
държавата в бащиния на политическия елит, абдикират от 
грижата за тези хора, чиято съвкупност възлиза на повече от 
половината от населението на страната. С това трябва да се 
обясни истината, че докато през 1980 г. столетниците в Бъл
гария са били 1440, то през 2008 г. те са 347. В пряка връзка с 
този факт се намира и чувството за нещастие, показател, по 
който през 2015 г. сме били на 129-то място9 според най- 
новите изследвания само 37% от населението на страната са 
доволни от живота си през 2016 година.10

Няма достоен човешки живот без справедливост и ра
венство пред законите, чрез които функционира обществе
ният живот. Следователно, най-напред трябва да се възста
новят тези основни ценности и добродетели, формирайки у 
всички хора адекватно съзнание за тях, за да се възстанови 
чувствителността ни към посегателствата и потъпкването на 
основните ни права и свободи.

Днес сме свидетели на устойчива ерозия и разрушение на 
ценностната система, която служи за ядро на автентичната ни 
духовност като българи, носители в себе си ценностите на сла
вянската духовност. Тази духовна ерозия осквернява и осака
тява и ценностите с универсално значение като демокрация, 
културна идентичност, национално достойнство и т.н.

Особено уязвима се оказва демокрацията. Днес това 
понятие се дефинира манипулативно. Ако се ръководим от 
тази дефиниция, България трябва да се признае да най- 
демократичната държава в света със своите над 400 поли

9 В-к Труд, 26-27 ноември 2016, с. 12.
10 В-к Стандарт, 14 декември 2016, с. 11.
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тически партии и десетки хиляди неправителствени органи
зации, с голям брой кандидати по време на изборите за мес
тната и централната власт, с десетки фондации и структури 
на етническа и религиозна основа, финансирани отвън. Ос
вен това, днес е на мода все повече и повече хора да се са
моопределят като демократи и много често те се оказват 
непримиримо чужди на демокрацията. До такава степен ве
че е дискредитирана тази дума, че само наивници приемат 
на сериозно подобни изявления. Известна е мисълта на 
Жан-Жак Русо, че „Когато в една демокрация малцина при
тежават много повече от средния гражданин, държавата или 
загива, или престава да бъде демокрация". Още по-пара- 
доксално е, че някой някъде ни хвали, че се развиваме и жи
веем все по-добре. Как да се съчетават тези внушения с 
обективната истина?

Дошло е време истинските демократи да проявяват съ
щата дързост в защита на автентичната демокрация като 
едно от най-светлите творения на човешкия дух, която ней
ните антихристи проявяват за оскверняването й. Дискреди
тира се и европейската идея. Известно е, че един от истори
ческите приоритети на българската нация е било интегри
рането в семейството на демократичните, просветените и 
цивилизованите европейски нации. Българинът е виждал и 
вижда в това залога за своето оцеляване и умножаване на 
своя принос в духовната съкровищница на Стария конти
нент. И когато научава, че по изчисления на световни ико
номически експерти след приемането ни в ЕС ще бъдат не
обходими поне 60 години, докато страната достигне среден 
доход на глава от населението, приближаващ до този на ЕС. 
Обяснението на този факт ни се натрапва с тенденцията на 
постоянното увеличаване на заплатите на 55000 чиновници 
в ЕС, което означава да се заделят 18 милиона евро годишно 
за сметка на недоимъка на населението, което щедро пълни 
хазната с 158 милиарда евро бюджет на непрекъснато уве
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личаващия се бюрократичен апарат.11 Българинът изпада в 
отчаяние, когато разбира, че евродепутат получава 10 975 
евро на месец; председателят на Европейската комисия - 
22 000 евро; помощен персонал в Евросъюза -  2500-4000 
евро. Съпоставими с реалните доходи на средния българин, 
тези цифри звучат зловещо.

Формулата на спасението се съдържа във волята ни 
като народ за обрат от разрушителната екзалтация към ен
тусиазъм на съзиданието. Съвсем очевидна е радикализа- 
цията на българското общество -  55% от българите настоя
ват незабавно да се конфискува имуществото на всички за
богатели набързо и по незаконен начин. Само 8% от всички 
българи са доволни от живота. 36% от българите са песи
мисти относно бъдещето. И не само това. Доверието към 
управляващите и към т.нар. политически елит спада с всеки 
изминат ден. В низините грамадата от недоволство и нео
добрение расте неимоверно бързо, обхващайки все по-ши
роки кръгове от населението. И това е така не само в Бълга
рия. Недоволството срещу световния ред, наложен като ре
зултат от глобализацията на несправедливостта, грабежа и 
насилието, тероризма и духовната лумпенизация на цели 
поколения в световен мащаб, обхваща милиони хора от 
всички континенти.

Днес все повече хора разбират, че това, което прежи
вяваме през последните десетилетия, представлява преход 
от порядък към хаос, от социална сигурност към обрече- 
ност, от държавни гаранции за живота, честта и имота на 
гражданите към постоянен страх от насилие, тероризъм, 
корупция, произвол, всепозволеност и безнаказаност на бо
гатите и привилегированите.

Колко още време ни трябва, за да се убедим, че при тези 
условия не е възможно постигането на достоен живот за

11 В-к Стандарт, 29 ноември 2016, с. 2.
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90% от населението на страната.
Новата духовност може да се превърне в действител

ност само ако бъдат осъществени някои неотложни задачи, 
които стоят пред съвременното човечество:

• нравствен катарзис в глобален мащаб;
• укрепване на духовната еволюция на човека;
• повсеместна конверсия на духа;
• нов ренесанс на цивилизоваността като радикално 

отрицание на модерното варварство.
Ето защо замяната на съвременната порочна цивилиза

ция с цивилизацията на човечността, основана на принципа 
на справедливостта, благоразумието, толерантността, вър
ховенството на общото благо и благоденствие за мнозинст
вото, се очертава като неотложна необходимост.

Пред лицето на тази обективна действителност, за бъл
гарите със здрав разум като единствена алтернатива се 
очертава съпротивата, непокорността и непримиримостта 
към несправедливостта, принудителната мизерия и меркан- 
тилизацията на духа. Това е единственият сигурен начин на 
личността да остави на идните поколения свят, по-добър, 
по-човечен, по-справедлив, по-сигурен, по-щастлив, обла
городен от безкористно милосърдие, благоразумие, съзида
телен труд и творческа енергия от този, в който днес сме 
принудени да живеем.
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ПРАВНО ПУБЛИЦИСТИЧЕН АНАЛИЗ 
НА КОНВЕНЦИЯТА НА ООН 

ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И НАКАЗВАНЕ 
НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО ГЕНОЦИД

Член на БАНИ, проф. д.ю.н. Борислав Йотов

/9.12.948 г./
Уважаеми г-н Проф. Д-р Любен Димитров -
член на БАН и президент на най-българската фондация
„Човещина", което всъщност значи
„БЪЛГАРИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" и не е като
онази шпионска централа „Америка за България"!

Дами и господа,
Уважаеми колеги,

Благодаря за поканата да участвам в този сериозен и 
отговорен научен форум, с предмет на обсъждане един ос
тър, важен и много актуален проблем, относно геноцида 
над българския народ, който управляващата политическа 
върхушка у нас упражнява през последните 27 години - 
след 10.11.1089 г.

Ще се опитам да бъда полезен на аудиторията като 
направя ПУБЛИЧНО-ПРАВЕН АНАЛИЗ НА КОНВЕНЦИЯТА НА 
ООН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И НАКАЗАНИЕ НА ПРЕСТЪПЛЕ
НИЕТО ГЕНОЦИД.

Още в началото на съжденията си ще отбележа, изтъкна 
и подчертая изключително важният, релевантният, знамена
телният юридически факт, че тази Конвенция е първият
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международнонаказателноправен акт, който световната 
универсална организация ООН приема на 9.12.1948 г.

За съжаление обаче, нито българското правосъдие, ни
то Международният наказателен съд в Хага привличат към 
отговорност извършителите на международното престъп
ление ГЕНОЦИД. В ГРАЖДАНСКИЯ И ПРАВЕН МИР СЪЩЕСТ
ВУВА ПРЕСТЪПНО БЕЗДЕЙСТВИЕ. ОТКАЗ ОТ ПРАВОСЪДИЕ!

Правният анализ на устава на Международния наказа
телен военен съд в Нюрнберг и на устава на Международ
ния военен наказателен съд в Токио даде възможност да се 
изучат основните субективни и обективни признаци на На
казателно правния състав Престъпление против човечест
вото. / Престъпления против човечността/. Тяхната между
народна наказателна характеристика се съдържа в разпо
редбата на Чл. 6 , буква В, съответно Чл. 5, буква В от устава 
на Международните наказателни съдилища.

Ето защо всички принципни положения, които бяха об
съдени при анализа на тези уставни текстове, важат и за та
зи част от труда. Акцентът е върху формулата „убийства и 
изтребление, извършени по отношение на гражданското 
население". Натрупаният опит при разследването на този 
вид престъпления, както и съдържанието на присъдите, 
постановени от Международните военни наказателни съди
лища създадоха юридическата база за по-нататъшното раз
витие на международнонаказателноправната концепция 
относно Престъпленията против човечеството. Именно на 
основата на посочените международно-правни наказателни 
норми, много от законодателните органи в света извършиха 
умела компилация на тези норми и ги адаптираха към свои
те вътрешно наказателно-правни системи. Същевременно 
продължи работата на Международната юридическа общ
ност да развие създаденото от международното наказател
но правосъдие. Съществен влог в това отношение е КОН-
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ВЕНЦИЯТА ЗА ПРЕСЛЕДВАНЕ И НАКАЗВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕ
НИЕТО ГЕНОЦИД. Конвенцията е прието от Общото събра
ние на ООН на 9 декември 1948 година.

В преамбюла се подчертава, че като се има предвид 
декларацията, направена на 11.12.946 година от Общото 
събрание на ООН в резолюцията си 96, че геноцидът е прес
тъпление против международното право, против духа в це
лите на Обединените нации и е осъден от цивилизования 
свят, че геноцидът е причинил огромни загуби на човечест
вото, страните се споразумяха за следното:

Геноцидът, независимо дали е извършен във военно 
или мирно време, е престъпление против международното 
право, което договарящите страни се задължават да пре
дотвратят и наказват. Следователно въведен е принципът на 
действие на международните наказателноправни норми по 
време, в неограничен период, независимо дали ще се нало
жи те за бъдат прилагани в мирно или във военно време.

В Чл. 2 от Конвенцията е дадено определение на поня
тието ГЕНОЦИД. Това е всяко едно от следните действия, из
вършени с цел да се унищожи, отчасти или изцяло една на- 
ционална група като такава.

Унищожаването изцяло или отчасти на посочената 
формация може да се извърши чрез: 

а/ убиване на членове на групата; 
б/ причиняване на сериозни телесни или душевни пов

реди на членове на групата;
в/ умишлено налагане на групата на условия за живот, 

целящи физическото й унищожаване изцяло или отчасти; 
г/ мерки за предотвратявания на ражданията на групата; 
д/ насилствено предаване на деца от групата на друга 

група.
Всъщност това са и изпълнителното деяние на престъпле

нието ГЕОЦИД, като най-тежката му форма е убийството на чле
нове на национална, расова, етническа или религиозна група.
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Геноцидът е и причиняването на тежки или средни те
лесни повреди на членове на групата. Тези обществено- 
опасни последици могат да се изразяват в тежки телесни 
увреждания или в душевни повреди. Друга форма на изпъл
нителното деяние е умишленото налагане на групата на та
кива условия на живот, които могат да доведат до физичес
кото й унищожаване изцяло или отчасти. Тези условия за 
живот могат да бъдат в най-различни социални посоки -  па
рализиране на икономиката, повсеместен глад и мизерия, 
неснабдяване с крайно необходимите лекарства, медика
менти. Следващата форма на изпълнителното деяние на из
вършване на престъплението геноцид се изразява в едни 
коварни, трудно разкриваеми действия, чрез които се огра
ничава естествения, биологическия прираст на групата.

Насилственото предаване на деца от една група на дру
га е също форма на изпълнително деяние на престъпление
то геноцид. Ако този проблем го разглеждаме от гледна точ
ка на българската история, ще направим предположение, че 
са налице признаци на исторически паралел, аналогия с из
вестното по българските земи явление - ЕНИЧЕРСТВО. Деца 
от български произход насилствено са изтръгвани от фами
лията, откарвани са в Турция, където са подлагани на психо
логически манипулации за забравяне на род и родина. След 
известен период от време, тези български роби са изпраща
ни да водят военни действия срещу рождените си членове 
на българската национална група, срещу българския народ.

От изложеното можем да направим извод за изключи
телно тежките обществено-опасни последици, които се 
причиняват от престъплението геноцид. Тези резултати са 
от историческо значение и могат да настъпят много по- 
късно във времето, а тези мерки за предотвратяване раж
данията на групата изключително трудно се разкриват. При 
хипотезата, че все пак това се осъществява, това се извърш
ва в много късен период.
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В чл. 3 от КОНВЕНЦИЯТА са посочени евентуалните дейс
твия, които ако бъдат извършени, ще доведат до наказание. 

а/ геноцид;
б/ престъпление, заговор за извършване на геноцид; 
в/ пряко или публично подстрекателство за извършва

не на геноцид;
г/ опит за извършване на геноцид; 
д/ съучастие в геноцид.
В тази разпоредба е въплатена една интересна, от спе

цифичен характер наказателна конструкция. В нея се съ
държат елементи от форми на деянието, стадии на осъщест
вяването, форми на съучастие.

Особена от международнонаказателноправен аспект е 
и разпоредбата от Чл. 4 на КОНВЕНЦИЯТА ЗА ПРЕСЛЕДВАНЕ 
НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО ЗА ГЕНОЦИД от 9.12.1948 г.

Според нея, лица, които са извършили геноцид или кое
то и да е действие, посочено в Чл. 3, ще бъдат наказани, неза
висимо от това, дали са правителства, държавни служители 
или частни лица. Всъщност в тази постановка е въплътен 
принцип, разработен още в устава на Международния нака
зателен военен съд. Очертан е кръгът на субектите на наказа
телна отговорност, за извършване на престъплението гено
цид, независимо под каква форма на изпълнително деяние е 
и в каква роля на съучастие. Разбира се, че като се посочва 
правителства, е има предвид членовете на правителството.

В Чл. 5 от конвенцията се съдържа бланкетна норма, коя
то е „адресирана" към вътрешните законодателства на дого
варящите се страни, които се задължават да включат в своите 
наказателноправни системи престъплението геноцид.

Компетентен да осъществи юрисдикцията спрямо из
вършителите на престъплението геноцид е съдът на държа
вата, на чиято територия то е извършено. Подсъдността мо
же да се възложи и на международен наказателен съд, който 
ще бъде компетентен по отношение на тези страни, които

2 2 4



БОРИСЛАВ ЙОТОВ

обаче са приели неговата юрисдикция.
Съществен релевантен елемент от международнонака- 

зателноправен аспект е регламентираното положение от
носно института на екстрадацията. КОНВЕНЦИЯТА ЗА ПРЕС
ЛЕДВАНЕ И НАКАЗАНИЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО ГЕНОЦИД ка
тегорично забранява да се екстрадират извършители на 
престъплението геноцид. Такива лица няма да се определят 
като политически изгнаници, защото самото престъпление 
геноцид не се счита за политическо престъпление. Догова
рящите страни се задължават да допускат екстрадацията в 
съответствие с техните закони и съществуващите междуна
родни договори. Тази постановка е още една международ
ноправна гаранция за решителността на международната 
общност да води ефективна борба с престъплението гено
цид, независимо кога и къде е извършено.

Тази тенденция е утвърдена и в следваща норма на 
конвенцията, съгласно която всяка договаряща страна може 
да сезира компетентните органи на ООН.

Споровете между договарящите страни относно тълку
ването, прилагането или изпълнението на конвенцията, 
включително и онези за отговорността на една държава по 
отношение на геноцид или на всяко друго действие, посоче
но в Чл. 3, ще бъдат отнесени до Международния съд в Хага.

Всяка договаряща страна ще може по всяко време чрез 
нотификация, отправена до Генералния секретар на ООН, да 
разпростре прилагането на конвенцията върху всички или 
която и да е от териториите, на чиито външни отношения тя 
е отворена.

В конвенцията са разработени въпросите с ратифика
цията й, нотификацията, прекратяването, ревизията, валид
ността й.

Следва да припомним, че с Указ №300 на Президиума на 
НС от 23 юни 1950 г., КОНВЕНЦИЯТА ЗА ПРЕСЛЕДВАНЕ И НА
КАЗАНИЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО ГЕНОЦИД, приета от Общото
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събрание на ООН на 9.12.1948 г. се ратифицира от българска 
страна със следните резерви:

„България ще счита за незадължителни положенията по 
Чл. 9, предвиждащи спорове между договарящите страни по 
тълкуването, приложението и изпълнението й да се преда
ват на разглеждане на Международния съд за правосъдие, 
по искане на една от спорещите страни и заявява, че по от
ношение подсъдността на международния съд за правосъ
дие, спорове за тълкуването, приложението и изпълнението 
ще се придържа към позицията, щото за предаването на 
един или друг спор за разрешение на Международния съд 
за правосъдие е необходимо за всеки отделен случай съгла
сието на всички спорещи страни".

Допълваме и, че България е изразила своето несъгла
сие и с разпоредбата от Чл. 12 от конвенцията и счита, че 
всички постановления на конвенцията трябва да се раз
пространяват върху несамоуправляващите територии, 
включително и тези под попечителство.

През 1992 г. НС оттегли резервата по Чл. 9 от КОНВЕН
ЦИЯТА ЗА ПРЕСЛЕДВАНЕ И НАКАЗАНИЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
ТО ГЕНОЦИД.

Считаме за необходимо отново да привлечем внимание
то върху чл. 5 от конвенцията, съгласно която договарящите 
страни се задължават да вземат, съгласно техните респектив
ни конституции, мерки за осигуряване изпълнението на раз
поредбите на настоящата конвенция и специално да предви
дят ефикасни наказателни санкции за лицата, виновни за из
вършването на геноцид или на всяко друго действие, посоче
но в Чл. 3 на конвенцията. Акцентът на този текст от конвен
цията се обуславя от факта, че българската наказателноправ- 
на система трябва да предприеме съответни мерки за изпъл
нение на задълженията си по Чл. 5 от конвенцията. Това, раз
бира се, се осъществява по законодателен път, чрез съответен 
нормативен акт на законодателния орган - Народно събрание.
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Тази законотворческа дейност бе извършена в наказател- 
ноправното статукво на тази материя. Важно към момента е 
следното:

В Глава 14, раздел Втори на НК е регламентирана нака- 
зателноправна фигура - УНИЩОЖАВАНЕ НА ГРУПИ ОТ НА
СЕЛЕНИЕТО /ГЕНОЦИД/.

Основният наказателноправен състав се съдържа в 
разпоредбата на член 416 от НК.

Наказателноправната характеристика е следната: „Кой
то с цел да унищожи изцяло или отчасти определена нацио- 
нална, етническа, расова или религиозна група:

а / причини смърт, тежка телесна повреда или постоян- 
но разстройство на съзнанието на лице, принадлежаща към 
тази група;

б / постави групата в такива условия на живот, която я во
дят към нейното пълно или частично физическо унщожение;

в / предприема мерки, насочени към възпрепятстване 
раждаемостта в такава група;

г / насилствено предава деца от една група на друга; 
се наказва за геноцид с лишаване от свобода от 10 до 20 

години или с доживотен затвор без замяна.
Съдържанието на този законов текст подсказва явната 

компилация, която българският законодател е извършил от 
КОНВЕНЦИЯТА ЗА ПРЕСЛЕДВАНЕ И НАКАЗАНИЕ НА ПРЕСТЪП
ЛЕНИЕТО ГЕНОЦИД. Разбира се, че този законотворчески 
процес на компилация всъщност е изпълнение на задълже
нието, произтичащо от разпоредбата на Чл. 5 от конвенцията.

Субект на това деяние може да бъде всяко наказателно 
отговорно лице у нас.

Изпълнителното деяние се изразява в няколко форми 
-  убийство, причиняване на тежка телесна повреда, поста
вяне на групата в такива условия на живот, които да дове
дат до нейното пълна или частично физическо унищожене, 
предприема мерки, насочени към препятстване на ражда
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емостта. Последната форма на изпълнителното деяние за 
извършване на престъплението геноцид е насилствено 
предаване на деца от една група в друга група. Несъмнено 
деянието може да се извърши само при условията на уми
съл, т.е. то е от категорията на категоричните умишлени 
престъпления.

Трябва да допълня, че съгласно Чл. 416, ал. 2 от НК е ин
криминирано и самото приготовление към геноцид, което 
се наказва с лишаване от свобода от две до осем години, а 
според Чл. 416, ал. 3 от НК, който явно и пряко подбужда към 
геноцид, се наказва с лишаване от свобода

В специалната разпоредба на Чл. 419 от НК е отразено, 
че за наказателна отговорност може да бъде привлечен и 
онзи, който съзнателно допусне негов подчинен да извърши 
престъплението геноцид.

Предвид изложеното за наказателноправната фигура 
геноцид, следва да зададем логичния въпрос - кои обектив
ни признаци на това престъпление съществуват понастоя
щем в българската национална действителност?!

Със съжаление трябва да изтъкнем, че много от еле
ментите на обективната страна на престъплението геноцид 
действително съществуват сега у нас и се развиват в най- 
различни социални посоки. Една от формите за осъществя
ване на деянието е провежданата официална политика, 
приемането на закони и други нормативни актове, целящи 
парализиране на икономическите отношения, по-конкретно 
сектора на производство на български стоки, безработица, 
мизерия, повсеместен глад, смъртност, географска катаст
рофа, изключително скъпо здравеопазване, принудителна 
икономическа емиграция, налагане на непоносими данъци 
и такси, високи цени на крайно необходимите, животоспа
сяващи лекарства, както и цени на вещи и услуги от първа 
необходимост, в размер, чувствително по-висок от получа
ваните реални доходи на населението.
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Именно тези непосилни данъчни тежести, безработицата, 
бедността, мизерията, скотският начин на живот, липсата на 
житейска перспектива, ниска образованост, малокултурност, 
притъпени социални сетива са резултат от провежданата у нас 
през последните 15 години от всички, които се изредиха да 
управляват, от действията и от бездействията на съответни от
говорни политици, ръководители и длъжностни лица.

Следователно съществуват достатъчно данни от обек
тивен характер, обуславящи извода, че престъплението ге
ноцид за съжаление би могло да има наказателноправен 
живот у нас.

С влизането в сила на Римския статут на Постоянния 
Международен наказателен съд, в чиято юрисдикция е 
включено и престъплението геноцид, /Чл. 6 от статута/, си- 
гурно ще се разшири приложното поле на тзи наказател- 
ноправен състав.

В разпоредбата на Чл. 6 са въплътени хипотезите на 
престъплението геноцид, в което всъщност е утвърдена 
концепцията относно това престъпление, установена в ста
тута на Нюрнбергския Международен

Наказателен военен съд и в КОНВЕНЦИЯТА ЗА ПРЕ
СЛЕДВАНЕ И НАКАЗАНИЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО ГЕНОЦИД.

Предвид актуалността на деянието и настъпилите от не
го изключително тежки и опасни последици, специално 
внимание отново ще отделя на разпоредбата на Чл.2 , буква 
В на КОНВЕНЦИЯТА, „умишлено налагане на групата на ус
ловия за живот, целящи физическото й унищожаване изцяло 
или отчасти.

Това умишлено налагане на групата, на обществото, на 
народа условия за живот, целящи физическото й унищожа
ване изцяло или отчасти, обективно се изразява в следните 
основни форуми на съзнателно, предумишлено провеждани 
действия или бездействия, политики.

А./ приемане от Народното събрание на лобистки зако
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ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ НА ХОРАТА ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ

ни, които катализират процеса на престъпно първоначално 
натрупване на капитали. Чрез т.н. Закон за приватизация бя
ха преразпределени 160 милиарда лева стопански активи, 
които буквално отидоха в ръцете на бъдещите капиталисти. 
Мафиоти, олигарси и босове, главатари на мутренски банди. 
От тези 160 милиарда лева само 3 милиарда влязоха в дър- 
жавната хазна, с останалите 157 милиарда лева неоснова
телно, по партиен начин, чрез приватизационните сделки се 
облагодетелстваха, обогатиха своя личен патримониум го
репосочените престъпни типове.

Б./ провеждане от страна на всички, управляващи през 
последните 27 години, политически върхушки на политика, 
която обективно създава изключително тежки условия за 
живот на обикновените хора, на българския народ. В резул
тат на тази престъпна политика бе утвърден пагубният за 
България неолиберален модел, при който богатите станаха 
още по-богати, бедните още по-бедни. Тази политика, този 
политико-икономически модел обусловиха възникването и 
развитието на тежките антисоциални, обществено-опасни 
явления -  безработица, липса на поминък, глад, бедност, 
мизерия, демографска катастрофа, взрив на престъпността, 
нещастия, смърт...Неслучайно последното международно 
проучване на Европейската банка за възстановяване и раз
витие несъмнено доказа, че 63% от българския народ е не
щастен. По този показател българите са най -  нещастните 
хора в света.

В./ в резултат на тези умишлено водени политики, довели 
до обедняване на народа, поради което нуждаещите се хора 
нямат финансови средства да си закупуват животоспасяващи 
лекарства, смъртността рязко се увеличи. От друга страна, 
бедността, мизерията, гладът рязко намалиха раждаемостта.

Много смърт -  малко живот. Това е положението у нас.
Г./ престъпното бездействие на специализираните дър

жави органи -  МВР, прокуратура и съд спомогнаха, сега в
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БОРИСЛАВ ЙОТОВ

България да протича процес на взривна престъпност. Ут
върди се тенденция за увеличаване на броя на кражбите, 
грабежите, изнасилванията, убийствата...

Д./ тази политика, този политико -  икономически нео- 
либерален модел, този взрив на престъпността обусловиха 
престъпен стрес, който води до самоубийства.

В резултат на умишленото антисоциално законодателс
тво и провеждането на престъпна антисоциална, антина- 
родна политика, у нас сега са създадени условия на социа
лен геноцид. Най-пострадали от него са децата, родителите 
на децата, хората с увреждания, пенсионерите. С тези соци
ални групи, които съставляват по-голямата част от народа, 
управляващата политическа класа у нас цинично се гаври. 
Нисък, дори низък размер на доходите. Унизително ниски 
п енси и .

С една дума - това е ГЕНОЦИД!
Но няма наказани за него. И, за да няма линч, трябва да 

има съд. Трябва да се проведе социално-правната операция 
„Български чисти ръце".
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ХОРАТА ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ ИМАТ ПРАВО 
НА ДОСТОЙНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Проф., д.м.н., д-р Връбка Орбецова

Днешните хора от третата възраст са децата, родени 
преди и след Втората световна война. Те поеха щафетата от 
родителите си и станаха достойни строители на България - 
работници, селско-стопански специалисти, интелектуалци, 
създатели на материални и духовни ценности. Те обичаха 
държавата си, служеха й всеотдайно и тя им отвръщаше със 
същото -  безплатно образование и здравеопазване, достойна 
култура и изкуство. Те са хората, които израстнаха в пионерс
ките лагери и познаха радостта на лагерните огньове, а не 
охолството и разхищенията. Умееха да ценят скромните да
рове на родителите си и да им отвръщат с обич, с помощ и 
разбиране; които мечтаеха и вярваха, че мечтите им за светло 
бъдеще ще се сбъднат. Излезли от далечни селца и паланки, 
от малките и големите градове ставаха прекрасни учители, 
лекари, инженери, агрономи, артисти, писатели, поети, ху
дожници, разнасящи славата на България по света. Те из
граждаха една модерна държава, която зае достойно място 
сред другите европейски държави. Не се наричаха „под път и 
над път" европейци, но бяха! Имена им бяха сред водещите 
специалисти в Европа и в света. Тези хора нямат основание 
да се срамуват, нищо че сега ги представят в карикатурна 
светлина. Те не получаваха големи заплати, но запълваха 
фондовете на държавата ( пенсионен, здравно-осигурителен, 
социален) -  тихо, скромно, системно, -  държавата им пома
гаше и те й помагаха. Сигурно е имало и изключения, но об
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ВРЪБКА ОРБЕЦОВА

щата картина беше такава. Да! Може и да са се „редяли на 
опашка за банани по Нова година", но не бяха гладни, негра
мотни, нещастни... И ... си бяха у дома, в България!

Сега вече са възрастни хора. Много от тях ги няма, оти
доха при звездите. Тези, които са тук, много често са самот
ни, отхвърлени от обществото, нещастни и болни. Възрастта 
не е болест, но с напредването й все по-често боледуват. 
Много от тях не се радват на банани в магазините, защото не 
могат да си платят тока, парното, отоплението, лекарствата. 
Нашата „справедлива" здравно-осигурителна система ги 
поставя в такива ограничителни и унизителни условия на 
медицинско обслужване, че трайно формира у тях убежде
нието за ненужна част от съвременното общество. Ежедне
вието е трудно, безперспективно,безрадостно. Сигурно има 
изключения. Дано да са повече! Но общата картина е такава 
-  обезлюдени села, с безпомощни стари хора, живеещи със 
спомените си. Децата стават все по-малко. Закриват се учи
лища, „здравни домове", болници. Затова пък си имат „лични 
лекари". Е! Няма ги диспансерите, те са отживелица, на въз
растните хора не им трябват нито женски, нито детски кон
султации. Но си имат „клинични пътеки", „направления", ко
ито още през първата седмица се свършват. Здравната ре
форма с пръстовите отпечатъци гарантира честност и спра
ведливост на здравеопазването. Стига да може човек да го 
срещне някъде по кръстопътищата.

Добре, че все още има читалища -  вечните огнища на 
духовност и българщина! Да не забравяме и пенсионерските 
клубове! Не го казвам с ирония, а с надежда, че хората от 
третата възраст ще вземат грижата за живота и здравето в 
собствени ръце. Колкото могат! Но като лекар, служил чест
но и всеотдайно във всички нива на здравеопазването, нас
тоявам за правото на тези вече поостарели и уморени тру
женици да получат полагащото им се качествено здравео
пазване . То не им е подарък, нито благодеяние, още по-
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малко подаяние. Те са го заслужили, осигурили, изграждали 
са неговите фондове, създавали са хилядите медицински 
специалисти (техни деца, внуци), много от тях са били в сис
темата на здравеопазването. Защо сега да се чувстват като 
иждивенци, като бреме.

Аз вярвам, че този труден и мъчителен период ще се 
изживее. Вярвам, че и българската медицинска наука, а и 
българското здравеопазване ще заемат отново своето място 
в обществения живот. Нека да си има и частни болници, щом 
има богати хора. Но това не означава да се занемарят дър
жавните и общински болници.

Това лято се наложи да постъпя (в критично състояние) 
в Белослатинската болница. Навремето от нея започна про
фесионалният ми път. Безкрайно благодарна съм на хората, 
които се грижеха за мен - от санитаря до лекаря -  специалис
ти. -  Отговорни, всеотдайни, подготвени и знаещи! Човечни! 
Но при какви условия работят? Питам се дали от Министерст
вото на здравеопазването си представят каква огромна цен
ност са тези хора за народа ни. Много често те понасят върху 
себе си недоволството на болните хора от несъвършенствата 
на неговите „умни” реформи, въпреки техният самоотвержен 
труд. Където има несправедливост, неудовлетвореност се 
пораждат грозните явления на живота.

А е толкова просто: Не изхвърляйте преждевременно 
хората от третата възраст на произвола на съдбата! Не дъл
байте пропаст между поколенията! Едно общество, което не 
се грижи и не уважава старите хора, не се ангажира с обра
зованието и възпитанието на младите и не подкрепя сред
ните, работещи, творящи блага поколения, какво бъдеще 
може да очаква. Не може така, господа радетели на новоли- 
бералната политика -  „Не искаме държава, по-малко държа
ва, само частна инициатива и всемогъщият пазар!”. Държа
вата, това сме ние. А в темелите й са хората от третата въз
раст и предишните поколения. Не бива да забравяме това.
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Всичко в нея е извоювано с труда, потта и кръвта на тези 
достойни хора, които го имат и по Конституция. На всички 
сега или през годините на прехода е било и е много трудно. 
Но хората в третата възраст имат все по-малко възможности 
за компенсация и адаптация, все по-малко свобода, защото 
здравият човек е свободен. Свободата е здраве!

Едно общество доказва своя хуманизъм, справедливост 
и право на бъдеще и чрез грижата си за здравето на възрас
тните хора -  хората от третата възраст!
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ВСЕКИ ЧОВЕК ЗАСЛУЖАВА ДОСТОЙНИ 
СТАРИНИ

Ели Николова -  здравен мениджър, 
координатор на Асоциация Социална 

Алтернатива -  АСА

Възрастните хора в България заслужават да живеят дос
тойно. Третата възраст е най-сладка -  тогава хората си по
чиват и могат да правят всичко приятно, за което не им е ос
тавало време в работното ежедневие.

В България има много самотни възрастни хора, които 
буквално са се предали. И причината за това не е възрастта. 
А това, че нямат създадени условия за нормален живот, нито 
мотивация. Децата им често са далече, извън страната..., а в 
България ситуацията е нерадостна за възрастните и те са за
губили желание за живот -  трудно се справят с месечната 
издръжка, лишават се от базови неща поради липса на сред
ства -  пълноценна храна, топлина, нямат почти никакви 
развлечения... Да не говорим, че живеят в страх заради ши
рещата се битова престъпност. Много от тези хора имат 
късмет да са относително здрави и подвижни, а същевре
менно не живеят пълноценно -  не се движат, не общуват 
почти с никого поради една или друга причина. Често те са 
много самотни, това е най-големият проблем при възраст
ните -  самотата. За да се запълнят всички тези празнини, в 
България е стартирало социалното предприемачество под 
формата на Защитено жилище (ЗЖ), Център за настаняване 
от семеен тип (ЦНСТ) и Дом за възрастни хора (ДВХ).
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ЕЛИ НИКОЛОВА

Всеки възрастен се чувства добре като срещне други 
хора на своята възраст и може да бъде полезен за общност
та. Освен иновациите и високите технологии, в ЗЖ, ЦНСТ и 
Дом за възрастни хора се държи на безупречната хигиена и 
високия стандарт на живот -  баланс между здравословно 
хранене, движение и забавления.

За самостоятелен живот, а не самотен -  към това се 
стремят в ЗЖ, ЦНСТ и Дом за възрастни хора. С цел ограни
чаване на риска от социална изолация на потребителите се 
подсигурява живот, изпълнен със забавления - гимнастика, 
шахмат, карти, табла, разходки, кулинарни изяви, арт тера
пия, музикална терапия, гледане на интересни филми, бога
та библиотека, танци, поетични рецитали, художествена са
модейност...

Ежедневният опит показва, че социалната и икономи
ческа криза в страната рефлектира особено силно върху хо
рата от третата възраст, които не успяват да водят нор
мален начин на живот, изправени са пред необходимостта 
за осигуряването на основните ежедневни нужди: храна, ле
карства, плащане на сметки за отопление и електричество. В 
особено трудно положение са онези възрастни хора, състо
янието на които изисква наблюдение и дългосрочни грижи. 
Безспорен факт е, че развитието на услугите за възрастни 
хора в България напредва, както по отношение на услугите в 
общността, така и по отношение на реформите в институци
ите за възрастни. В България се създадоха услуги от типа на 
Защитено жилище, Център за настаняване от семеен тип и 
Дом за възрастни хора, които да съдействат на възрастните 
хора да запазят своя самостоятелен начин на живот и да 
продължат да живеят в общността.

Наред с това, самотата при хората от третата възраст 
вече не е еднократно явление, а социален феномен. Причи
ните за това са много -  от прогресивното застаряване на на
селението, през увеличаването на миграцията (външна и
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вътрешна) при младите хора, до срива в социалната и 
здравна система и икономическата криза. Останали без 
роднини и близки, с напредването на възрастта старите хо
ра все по-трудно успяват да се грижат за себе си. Възмож
ностите, които им се предлагат, са малко, а на места -  дори 
липсват. Така възрастните хора се превръщат в забравени 
хора, които постепенно угасват в свят, за който се говори 
само като статистика.

Все по-ясна става нуждата при хората от третата въз
раст от комплексно медицинско и социално обгрижване в 
собствените им домове, което, освен че ще им осигури спо
койствие и уют, ще предотврати и излишното им хоспитали
зиране и/или настаняване в институции. От изключителна 
важност е гарантирането от страна на държавата на достъ
па, дългосрочната устойчивост и финансовата обезпеченост 
на тези комплексни домашни грижи. Пилотните практики в 
рамките на външно финансиране или оперативни програми 
не могат да осигурят на възрастните хора необходимата им 
сигурност.

Необходимо е да се осигури достъп на болните възрас
тни хора и техните семейства до палиативни грижи. Да се 
ревизират съществуващите към момента изисквания за фи
нансиране на хосписи по линия на Здравната каса, така че от 
това финансиране да могат да се възползват всички здравно 
осигурени възрастни хора и всички, доказали качеството на 
предоставяната грижа хосписи. Да има равнопоставеност 
между всички доставчици и неправителственият сектор да 
бъде допустим доставчик на тази услуга. Да се приемат 
стандарти за предоставяне на палиативни грижи, които да 
бъдат широко обсъдени с всички заинтересовани страни.

Нацията ни застарява, а относителният дял на хората в 
пенсионна възраст се увеличава. Процесът на застаряване 
на населението е характерен за повечето страни в Евро
пейския съюз, в много изследователски доклади се конста
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тира, че българската нация застарява най-бързо, не само в 
Европа, но и в света. Пенсионерите съставляват основната 
група на бедстващите хора в България, живеещи под кри
тичния праг на бедността.

Животът на пенсионерите няма само финансови изме
рения. Възрастните хора в България остават тъжни и самот
ни, без грижа, утеха и опора от техните деца, без радост от 
общуването с деца и внуци.

Акад. д-р Ганчо Попов инициира създаването на първия 
в България Национален български университет „Трета въз
раст" -  неправителствена организация, чиято цел е да рабо
ти за хората на възраст над 55 годишна възраст. Учреден е в 
края на март 2016 г. Обученията в университета включват: 
компютърна грамотност, лекции по здравословен начин на 
живот, управление на личните финанси и други теми.

Настъпило времето, в което възрастните хора в Бълга
рия ще станат естествена част от обществото, от общността, 
от семейството и ще могат да изживеят и тази част от живота 
си спокойно и достойно.
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МАРГИНАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛНО 
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 

НА 65 И ПОВЕЧЕ ГОДИНИ

Доц., д-р Божидар Ивков 

Въведение

Тук няма да се спирам върху дебатите, посветени на де
финирането на такива значими за социалната политика поня
тия, като маргинализация, социално изключване, бедност и 
социални неравенства, които дебати, освен всичко друго, се 
отнасят и до взаимовръзките, близостта и взаимната зависи
мост между тези понятия1. За целите на този доклад приемам, 
че социалното изключване е процес на лишаване и/или огра
ничаване на индивидите, социалните групи и социалните ка
тегории лица (в т.ч. лицата с увреждания) от възможности да 
реализират своите човешки права и да задоволяват свои ос
новни потребности. Един от основните механизми или една от 
социалните технологии за подобно ограничаване, или лиша
ване от възможности при лицата с увреждания на 65 и повече 
години е упражняваният почти тотален контрол върху рав
нището на доходите им и целенасоченото „потискане" и под
държане на тези доходи на възможно най-ниски равнища.

На основата на вторичен анализ на статистически данни и 
данни от социални изследвания, както и на автоетнографски 
наблюдения, рефлексии и данни от грандсуел изследвания на 
информационни потоци в социалните мрежи, ще се опитам да

1 По тези въпроси виж напр.: Frieske, K. W. (1999) Marginalnosc spoteczna. W: Encyklopedia 
Socjologii, t. 2, Oficyna Naukowa, Warszawa, ss. 165-169.
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очертая общата картина на маргинализация и социално изк
лючване на хората с увреждания на 65 и повече години.

Данните от таблица 1 показват, че през 2015 г. 1 рабо
тещ е трябвало да издържа 2,6 неработещи лица, в.т.ч. 0,8 
пенсионери. Подобна картина едва ли е благоприятна за 
икономиката като цяло.

Данните от таблица 2 разкриват и друг аспект на ситуа
цията в страната. Средният месечен размер на изплатена 
пенсия на един пенсионер общо за всички видове пенсии за 
разглеждания 5-годишен период е нараснала от 266,33 лв на 
321,78 лева, т.е. с 55,45 лева. Средната месечна работна зап
лата за страната е нараснала от 686 лева на 894 лева, т.е. с 
208 лева, или има 3,8 пъти по-висок ръст на нарастване. От
носителния дял на изплатената пенсия спрямо средната ра- 
ботна заплата варира от 36% до 39%, като има тенденция 
този относителен дял да намалява.

Население, осигурени лица и пенсионери за периода

Обща ситуация в страната?

Таблица 1

2011 -  2015 г.2

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015
Население към 31.12. 
на съответната година 
Осигурени лица общо - 
ср. год. брой
Брой пенсионери към 31.12. 
на съответната година 
Брой пенсионери (ср.год. бр.) 
към население (ср.год. бр.) 
Брой пенсионери (ср.год. бр.) 
към осигурени лица (ср.год. бр.)

7 327,2 7 284,6 7 245,7 7 202,2 7 153,8

2 765,7 2 770,0 2 729,8 2 735,1 2 755,9

2 198,9 2 208,4 2 186,6 2 180,0 2 178,1

29,7% 30,4% 30,2% 30,2% 30,3%

79,5% 80,1% 80,4% 79,8% 79,0%

Източник:НОИ

2 Пенсии (2016) Статистически годишник. Пенсии 2015. НОИ, София.
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Таблица 2
Средна месечна работна заплата, среден месечен размер 

на изплатена пенсия на един пенсионер,
Линия на бедност и издръжка на живота.

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015
Абсолютни данни в лева

Средна месечна работна заплата за 
страната 686 731 775 822 894

Среден осигурителен доход 594,15618,06648,73683,34726,40
Среден месечен размер на изплатена
пенсия на един пенсионер общо за 266,63271,21293,96310,00321,78
всички видове пенсии

Относителни данни в %
Среден месечен размер на изплатена
пенсия на един пенсионер общо за 
всички видове пенсии към средната 38,9 37,1 37,9 37,7 36,0

месечна заплата
Среден месечен размер на изплатена
пенсия на един пенсионер общо за 
всички видове пенсии към среден 44,9 43,9 45,3 45,4 44,3

осигурителен доход
Абсолютни данни в лева

Линия на бедност 211 236 241 251 286
Издръжка на живота към декември на 
съответната година (КНСБ) 536,53565,22564,95561,88560,55

Относителни данни в %
Относителен дял на равнището на
линията на бедност спрямо издръж
ката на живота към м. декември на 39,3 41 ,8 42,7 44,7 51,0

съответната годиа
Относителен дял на равнището на
линията на бедност спрямо средния
месечен размер на изплатена пенсия 79,2 87,0 82,0 85,4 88,9
на един пенсионер общо за всички
видове пенсии
Относителен дял на равнището на
линията на бедност спрямо средната 30,8 32,3 31,1 30,5 32,0
работна заплата за страната
Източник: НОИ, КНСБ. Собствена разработка.
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Данните показват и леко поевтиняване на издръжката на 
живота. Но същевременно показват, че линията на бедност е 
много близо до средната пенсия, изплатена на едно лице об
що за всички видове пенсии и 2 до 3 пъти по-далеч от сред
ната работна заплата за страната за съответната година. И в 
двата случая, според мен, тези разлики са малки. Да не гвоо- 
рим за ниските размери на абсолютните стойности.

Тук обаче е необходимо да се направят няколко много 
важни уточнения, без които горните данни се обезсмилят 
поне по отношение на начина, по който са представени.

1. От научна гледна точка е недопустимо да се сравня
ват статистически данни, получени от различни източници, 
набрани и обработени за различни цели и задачи и по раз- 
лична методология.

2. Тези данни не представят изцяло съдържанието на 
потенциално възможните социални „уравнения" -  напри
мер, липсват данни за броя и относителния дял на лицата, 
получаващи доходи, които са на равнището на средната ра- 
ботна заплата за страната и/или респективно за съответния 
отрасъл.

3. Не са представени данни за минимални разсейвания 
около равнището на даден среден доход, както и обосновка 
защо е избрана съответната велична за измерване на раз
сейването -  например отклонение от ±5, 10 или 20 лева.

4. Липсват данни за броя на лицата, получаващи доходи 
на и под линията на бедност и т.н.

Същевременно мое дълбоко убеждение е, че когато се 
сравняват картините (различни по своята същност и харак
тер данни, респ. тенденции), получени от различни „социал
ни пъзли", и тези картини са почти идентични, с неголеми 
„фонови и цветови" различния, това е сериозна възможност 
и обоснована предпоставка за изграждане на хипотези, кои
то при необходимост могат да бъдат доказани, опровергани 
или допълнени на основата на целеви социални изследва
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ния. В случая на темата на доклада могат да се формулират 
следните хипотези:

(1) Много е вероятно мнозинството българи и българс
ки домакинства да живеят в относителна бедност или - в 
най-добрия случай -  в една или друга степен на материална 
депривация.

(2) Хората от третата възраст, трайно безработните, ра
ботещите бедни и лицата с увреждания, са едни от най- 
рисковите категории за изпадане в състояние на абсолютна 
бедност.

(3) Констатираните тенденции през 2004-2007 година, че:
(3.1.) „социалната категория „лица с увреждания" е по-

възрастна от тази на не-инвалидите, като в нея процесите на 
стареене протичат по-бързо, т.е. с напредване на възрастта 
нараства честотата и значението на уврежданията и/или ин
валидността като корелат между по-високата възраст и 
всички утежнения на старостта. Инвалидите, живеещи в се
лата и малките градове в страната, много по-често от инва
лидите в областните градове и столицата изпитват силни 
затруднения в достъпа до здравни и социални услуги, а со
циалните политики по-трудно и обикновено частично дос
тигат до своите адресати в селата и малките градове";

(3.2.) „инвалидността като генератор на сериозни проб
леми и в домакинството. Повседневните практики за спра
вяне с тях -  това са проблемите на ежедневния живот, на 
повседневните човешки отношения -  се съсредоточават в 
извършване на всички възможни допълнителни, взаимно 
свързани, действия и/или дейности, насочени към справяне 
с разходите и оказване на емоционална подкрепа. В мате
риалната сфера инвалидността често налага депривацията 
като „норма" на поведение и съществуване - структурата на 
доходите на домакинствата на инвалидите говорят за драс- 
тично (в една или друга степен) пестене, самоограничаване 
и извършване на дейности в дома, чиято цел е редуциране
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на разходите до размера на тези доходи"3, са актуални и 
днес, т.е. депривацията и социалното изключване са присъ
щи за много представители на социалната категория „лица с 
увреждания", като с напредване на възрастта техния отно
сителен дял се увеличава.

(4) Навършването на пенсионна възраст крие сериозни 
рискове от навлизане в спиралата на обедняване и, в зави
симост от различни фактори, до достигане на състояние на 
абсолютна или относителна бедност.

Данните (фиг.1.) показват, че за разглеждания период от
носителният дял на лицата с пенсии за инвалидност поради 
общо заболяване на 65 и повече години се е увеличили с 5 
процентни пункта, а на същата категория лица до 65 години той 
е намалял с 5 процентни пункта. Това е свързано с множество 
социално-икономически фактори, но и с фактори, породени от 
публичните политики, негативните последици от които се 
представят често като наличие на „фалшиви инвалиди".

От фиг. 1 се вижда и това, че лицата с инвалидност на 75 
и повече години са единствената субкатегория тук, която 
показва тенденция на намаляване на относителния дял с 1,5 
процентни пункта. Това е свързано както с вида и тежестта 
на инвалидността и уврежданията, породени от нея, така и с 
естествените възрастови промени в организма.

Ако разгледаме достъпните данни за материалното 
състояние на възрастните хора в страната през 2015 г. (фиг. 
2), в т.ч. и на лицата с увреждания на 65 и повече години, ще 
видим същата картина, представена по-горе.

Най-високата минимална пенсия за инвалидност пора
ди общо заоболяване, за лицата с най-тежки увреждания 
(над 90% тр.н.р.), представлява 63,3% от линията на бедност;

3 Ивков, Б. (2011) Увреждания и инвалидност на населението. В: П. Найденова (ред.) Населе
нието на България в началото на XXI век. Състояние и тенденции. АИ „Проф. марин Дри
нов", София; с. 339-370 / с. 367.
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до 65 г. " 6 5  69г, 70-75 г, " 7 5 + г ,  общо 65+

2015 
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2011

Фигура 1. Разпределение на пенсионерите, получаващи лична пен
сия за инвалидност поради общо заболяване според тяхната въз

раст на 65 и повече години
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Фигура 2. Издръжка на живота, линия на бедност, минимални пен
сии за ОСВ и инвалидност

115% от минималната пенсия за ОСВ и 32,3% от издръжката 
на живота за едно лице, изчислена от КНСБ.

Източници за маргинализация и социално изключване

Основен източник за маргинализация и социално изк
лючване на лицата с увреждания на 65 и повече години е 
материалната бедност и самата инвалидност, както и прид-
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ружаващите ги дисфункции и ограничения. И все пак трябва 
да се помни, че не всички бедни са социално изключени и не 
всички социално изключени са бедни.

В България особено голямо значение за маргинализацията 
и социалното изключване на възрастните лица с увреждане 
имат такива фактори като възраст, пол, образование, местожи
веене и -  не на последно място, -  вид и тежест на инвалидността.

Възрастните хора с увреждания са социална субкатего- 
рия, в която -  въпреки гаранциите за трайни, но минимални 
доходи, свързани с пенсиите им - рискът от маргинализация 
и изключване се проявява значително по-често отколкото 
при почти всички останали социални субкатегории. Обик
новено те се самовъзприемат и възприемат от обществено
то мнение с категориите на най-ниския социален статус, по
роден от висока възраст, инвалидност и ниски доходи. Поч
ти две трети (65,3%) от респондентите с инвалидност (46,1% 
от които са лица с инвалидност на 65 и повече години) през 
2015 г. казват, че нямат достатъчно средства за задовляване 
на своите ежедневни потребности4.

Същото изследване показа, че равнището:
• на здраве (62,7% от респондентите не са доволни от 

своето здраве, а 56,1% оценяват здравето си като 
„лошо" и „много лошо"),

• на възможности (70% имат потребност от медицинс
ка помощ; 34,7% се движат лошо),

• на самостоятелност (например при 55,7% от респон- 
дентите силна физическа болка им пречи да извърш
ват присъщите за тях дейности) и оптимизъм в тази 
социална категория лица е много ниско5.

4 Изследване на качеството на живот в България в рамките на проект „Здраве, качество на 
живот, неравенства. Състояние, взаимни влияния, тенденции и предизвикателства", финан
сиран от Фонд „Научни изследвания“.
5 Пак там.
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Възрастните хора с увреждания в огромното си мнозин
ство се чувстват безпомощни спрямо различните форми на 
дискриминация. Моите наблюдения показват, че всички ос
танали възрастови субкатегории, са склонни към непрекъс
нато ограничаване на техните права във всяка една сфера.

На основата на моите автоетнографски наблюдения и 
гарндсуел анализа на изказвания на и за възрастни хора в 
социалните мрежи, може да се предполага с висока степен 
на вероятност, че рискът за тях да бъдат дискриминирани е 
факт във всички сфери, които за изследователя са предмет 
на интерес на социалната политика и нейните специални 
дисциплини: става дума за пазара на труда, здравеопазване, 
осигурителни системи, достъп до комуникационни ресурси, 
дори и в локалната общност и семейството.

Социологически труизъм е, че за възрастните хора с 
увреждания основно и най-важно жизнено пространство е 
семейството. В миналото то е било гарант за безопасност, 
грижи и акцептация6. Семейният модел, обаче, както и из
пълняваните от него функции са подложени на основни 
промени. В малките семейства и/или домакинства, с две по
коления в състава си, които са самостоятелни икономичес
ки, сякаш няма място за хората от третата възраст, още по- 
малко за тези от тях, които са с инвалидност. Контактите 
между човека с увреждане на 65 и повече години с неговите 
близки често са спорадични, кратковременни и свързани с 
някакви празници. От друга страна - феномен, с който съм 
се сблъсквал не веднъж, особено в малките градове и села 
на страната, в домакинства, засегнати от безработица и бед
ност, интеграционните фактори не са толкова емоционални, 
колкото са свързани с икономическата полза, идваща от

6 Виж например: Ивков, Б. (2010) Въпросите за здравето и болестта в творчеството на Иван 
Хаджийски. В: LiterNet, е-списание за литература, критика и хуманитаристика, № 10 (107). 
Издателство „LiterNet", Варна. [http://liternet.bg/publish17/b_ivkov/vyprosite.htm], ISSN 1312
2282.
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общото домакинство и трайните доходи7. В домакинствата, в 
които се срещат често различни социално-икономически 
дисфункции, възрастните лица с увреждания често са жерт
ва на насилие, не толкова физическо, колкото психично.

Проблем за една част от лицата с увреждания, роден от 
съвременните условия на живот, са редките контакти с де
цата и внуците, напускащи локалната общност в търсене на 
работа и с цел придобиване на образование, като се мигри
ра в отдалечени градове, региони, а през последните две 
десетилетия все по-често и зад граница. Отслабените кон
такти и емоционални връзки с близките хора, предизвикват 
чувство са самота, изолация и социално изключване8.

Известно е, че с напредване на възрастта нарастват и 
потребностите от грижи и подкрепа на индивидуално ниво. 
Същевременно на обществено равнище, с удължаване про
дължителността на живота и увеличаване на популацията, 
тези потребности също нарастват. И тук се появява нов ва
жен източник за дискриминация, маргинализация и социал- 
но изключване на хората на 65 и повече години с уврежда
ния: достъпът до здравеопазване, медицинска рехабилита- 
ция и закупуване на лекарства. При лошата и непрекъснато 
влошаваща се ситуация в здравеопазването, както и високи
те нива на нестабилност в него, на тези лица ако все пак не 
се отказва медицинска помощ и грижи, то много често те са 
предоставят с безразличие, небрежно и - съзнателно, или 
не - с оказване на психологическо насилие. Излседването 
„Разходи за здраве на българските домакинства", проведено 
през 2015 година, показа, че 51%-52% от всички разходи за 
здраве в страната през този период, са разходи от джоба 
(out of pocket). Според нормите на СЗО относителния дял на

7 Trafiatek, E. (2006) Wykluczenie spoteczne ludzi starych. Zrodta, skutki i perspektywy na 
przysztosc. W: T. Kowalewski, P. Szukalski (red.) Starosc i starzenie siq jako doswiadczenie jednostek i 
zbiorowosci ludzkich. todz: Wydawnictwo Uniwersytetu todzkiego, ss.171-176
8 Пак там.
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разходите от джоба не трябва да надхвърлят 20% от всички 
разходи. Едновременно с това, над две трети от домакинст
вата на лица с увреждания (66,7%) са правили разходи от 
джоба в размер на 50% и повече процента от чистия среден 
месечен доход на домакинството.

Наблюдава се висока диференциация на разходите 
между различните групи разходи. Водещо място заемат 
разходите от групата „Медицински продукти за извънбол- 
нично лечение" -  почти две трети от всички направени 
разходи. В същото време разходите за лекарствени средства 
и фармацевтични продукти, включени в тази група, са 
91,36% от разходите в групата и 57,56% от всички направени 
разходи9.

Потенциален източник за дискриминация на лицата с 
увреждания на 65 и повече години са всички институиции: 
публични и комерсиални10. В болниците могат да им отказ
ват лечение или да го провеждат небрежно. Банките не им 
отпускат кредити, дори тогава, когато децата им са гаранти. 
Осигурителните институции обикновено избягват застра
ховки на подобни лица, като ги смятат за високо рискови. В 
медиите те се появяват единствено в ролята „трагични" об
рази, затвърждаващи стереотипите и предразсъдъците за 
старостта и старите хора. Хората на 65 и повече години с 
увреждания са принудени от обществото да насочват своята 
потенциална активност единствено към контакти вътре в 
рамките на своето поколение и в рамките на групи лица с 
увреждания. И то доколкото имат физическите и менталните 
възможности и способности да комуникират. Тези хора са 
дискриминирани и социално изключени често дори и от

9 Ивков, Б., П. Попиванов, Д. Драганов, З. Тонева (2016) Разходи за здраве от джоба на до
макинствата в България. В: Социална медицина, бр. 2, сс. 41 -44.
10 Trafiatek, E. (2006) Wykluczenie spoteczne ludzi starych. Zrodta, skutki i perspektywy na 
przysztosc. W: T. Kowalewski, P. Szukalski (red.) Starosc i starzenie siq jako doswiadczenie jednostek i 
zbiorowosci ludzkich. todz: Wydawnictwo Uniwersytetu todzkiego, ss.171-176
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електронните средства за комуникация поради липса на 
средства за закупуване на компютър и подръжка на интер
нет, или поради липса на лица, които могат да ги научат да 
ползват подобна техника.

Заключение

В съвременните отношения към старостта прозира дуа- 
листично разбиране за същността й. От една страна, всички 
искат да живеят възможно най-дълго, съхранявайки здраве
то и богатството си, а от друга страна, за последните фази на 
живота си хората се стараят да не мислят, като не акумули
рат капитал за стари години, a на доживяващите до дълбока 
старост гледат по-често със съжаление. От една страна, от 
старите хора се очаква мъдрост, внимание, толерантност, 
дистанция, отвореност към промените и напредъка, а, от 
друга страна, в доминиращия културен модел им се отказва 
право на работа, на възпитание, налага им се определен на
чин на обличане, ненамеса в начина на живот на младите и 
зрели хора11.

Според полския изследовател Шукалски съвременният 
стереотип за старостта се мисли като съвкупност от паупе- 
ризация, инвалидност, безпомощност, индивидуална и инс- 
титуционална дискриминация12, а това поражда специфични 
социални отношения и реакции: от отрицание, през безраз
личие, до съжаление. Лицата, които допълнително са и с ув
реждания, най-често се възприемат като бреме и тежест за 
семейството и обществото. Подобни социални отношения 
към възрастните хора ги кара да се чувстват отхвърлени,

11 Trafiatek, E. (2006) Wykluczenie spoteczne ludzi starych. Zrodta, skutki i perspektywy na 
przysztosc. W: T. Kowalewski, P. Szukalski (red.) Starosc i starzenie siq jako doswiadczenie jednostek i 
zbiorowosci ludzkich. todz: Wydawnictwo Uniwersytetu todzkiego, ss.171-176
12 Szukalski, P. (2004) Uprzedzenia i dyskryminacja ze wzglqdu na wiek (ageism) -  przyczyny, 
przejawy, kon-sekwencje. „Polityka Spoteczna”, nr 2 (359), ss.11-15
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неприети, непотребни. Това безспорно редуцира правата 
им на функциониране в ролята на пълноправни членове на 
обществото, локалната общност, семейството.

Много често обществото сякаш налага условията, в кои
то възрастните лица с увреждания изпадат в състояние на 
бедност, маргинализация и изолация.

Процесите, обаче, имат и обратна страна. Става въпрос 
за личната отговорност на всеки човек и за претенциите 
към себе си и обществото, когато навлезе в третата възраст 
-  въпрос, който почти не се разисква. Например данните от 
социално-демографското изследване „Взаимоотношения меж
ду поколенията и половете", показа, че между възрастта и 
инвалидността съществува статистически значима връзка, 
която, обаче, е слаба. Това се дължи на факта, че „възрастта 
оказва влияние върху появата и развитието на инвалидност 
не само и не толкова сама по себе си, колкото в комбинация 
с други фактори -  например социално-икономически 
статус, начин на живот  (к.м.-Б.И.), вид и динамика на раз
витие на хроничните заболявания и генерираните от тях ув
реждания, адекватност и ефективност на здравните услуги и 
др."13. Именно социално-икономическият статус и начинът 
на живот са факторите, в които иманентно присъства лична- 
та отговорност на всеки.

Налагат се няколко, при това съвсем нелицеприятни, 
извода:

(1) Мнозинството от лицата на 65 и повече години с ув
реждания (минимум 66%) са с доходи под и около линията 
на бедност. Това ги обрича на самота, бедност и степе
нувана материална депривация, наложена им като основна 
жизнена стратегия за оцеляване.

13 Ивков, Б. (2011) Увреждания и инвалидност на населението. В: П. Найденова (ред.) Насе
лението на България в началото на XXI век. Състояние и тенденции. АИ „Проф. марин Дри
нов“, София; сс.. 339-370.
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(2) Отношението към възрастните хора с увреждания е 
доминирано от негативни стереотипи и предразсъдъци. 
Често са подлагани на етикетиране, стигматизация и марги- 
нализация, като дискриминацията и дуалистичните изиск
вания към тях често ги подлагат на социално изключване.

(3) Възрастните с увреждания, които имат потребност от 
чужда помощ в своето ежедневие, могат да разчитат преди 
всичко на своите семейства (ако имат такива), но не и на ус
луги, резултат от публични политики14.

(4) Скритото послание на политиците чрез публичните 
политики в социалната сфера може да се разшифрова афо- 
ристично така: „Мислим за всички, затова не помагаме на 
почти никой".

14 „...през 2004 г. само 14,6% от лицата над 64 г., нуждаещи се от чужда помощ, са я получили 
от различни частни и обществени организации. През 2007 г. този относителен дял намалява 
до 10,2%". Пак там.
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ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ -  
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО, КОЕТО МОЖЕ 

ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ЛЪЧ НАДЕЖДА 
ЗА БЪДЕЩЕТО НА СТРАНАТА

Мохамед Ибрахим

Остаряването е неизбежен биологичен процес, непре
къснато прогресиращ с времето. Човек остарява физически, 
неговите сили отслабват. Започват да възникват типични 
болести, свързани с умората на тялото и различните органи. 
В същото време мъдростта идва с възрастта. Но обикновено 
това не се взима насериозно от активното общество, особе
но в условията на неолибералния режим на управление, къ
дето се търси енергичният човек, обучен според съвръвре- 
менните изисквания. В развитите държави възрастните хора 
имат възможността да се радват на много свободно време, с 
което разполагат. В България обаче има много трудности, с 
които хората в трета възраст се сблъскват. Нацията застарява 
и по този показател сме на пето място след Япония, Италия, 
Швеция, Германия, а по данни на ООН за 2002 г. сме на първо 
място по най-ниска раждаемост в Европа. Това усложнява си
туацията, предвид трудностите, с които се сблъскват младите 
хора, а и рефлектира на отношенията между поколенията. 
Вниманието и грижата отиват към личните нужди, децата и 
подрастващите. Възрастните започват да тъжат, оставени са 
на произвола на съдбата, на собствените си усилия, воля и 
крехко здраве, борейки се със своите житейски проблеми.

В миналото, както и в Народна Република България, се
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мейството беше задружно като крепост; даващо сигурност 
за всеки свой член. За съжаление с напредъка на икономи
ката и технологиите и новото разбиране за живот, грижата 
за възрастните хора все повече се премества от семейство
то към държавата и частни институции, които в много слу
чаи са с предимно комерсиални цели и затова обикновено 
грижите, които претендират, че полагат, не отговарят на чо
вешкото достойнство.

Ниските пенсии, поскъпването на живота принуждават 
пенсионерите да търсят ниско платена заетост, надявайки се 
за намерят все пак някакъв изход от ситуацията и мизерията. 
Затруднени да плащат месечните си разходи, те прекарват 
времето си, затворени в тесни апартаменти или седят на пей
ките пред блоковете. Това всъщност е „социалният" им жи
вот. Заседналият начин на живот, от своя страна, ги прави 
много по-уязвими за болести на опорно-двигателния апарат, 
а и по-бързо протичат усложненията при другите болести, 
които са характерни или типични за третата възраст.

След 55 г. болестите се увеличават успоредно с напред
ването на възрастта.

Реставрацията на капитализма, наречена „преход", про
дължаващ повече от четвърт век, рефлектира върху всички 
аспекти на живота в България. Тя, за съжаление, е с отрица
телен принос за по-голямата част от българския народ. Въз
растите хора обикновено са и най-потърпевши от прехода. 
Демографският проблем в този драматичен и труден период 
в историята на България и нейната нация се състои в ниски
те нива на раждаемост, ескалиращата имиграция на младе
жите, което пък води и до намаляване на трудоспособната 
част от обществото, което се отразява сериозно и върху 
държавния бюджет като цяло, отделно и върху здравното, а 
и върху пенсионно осигуряване. Да не забравяме и посяга
нето („източването") от страна на различни правителства 
върху държавните и пенсионни фондове.
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Урбанизацията води до огромни пропасти във връзките 
между града и провинцията, лишавайки провинцията от 
нормални възможности за съществуване и многостранно 
развитие. Става дума не само за селата, но и за отдалечените 
градове от големите такива. В миналото именно провинция
та е тази, която осигурява БВП (брутен вътрешен продукт) на 
държавата. Селото е „гръбнакът й". Обезлюдяването на мал
ките села в преходните условия вече ги прави доста негодни 
за живот, дори и при добро желание на населението в тях.

Има ли възможности за облекчаване живота на възрас
тните хора?

Когато селото е привлекателно с нормални удобства и 
сугурност, и при наличието на съседи и роднини, то би мог
ло да бъде едно подходящо екзистенциално решение за хо
рата в пенсионна връзраст. Те могат да се върнат по селата - 
процес, който би допринесъл до много положителни резул
тати, защото:

1. Ще намалее пренаселеността на големите градове;
2. Ще се освободят хиляди жилища и разходи по тях, 

които се харчат за малко брой хора;
3. Ще се отворят възможности на тези, които имат же

лание, здраве и сили да гледат животни, градини, което 
всъщност би им осигурило нормално препитание, а при по- 
голяма ангажираност и успех, те биха имали реален принос 
и в икономиката, както продавайки продукцията си, така и 
потребявайки предлаганата от малките ферми, които все 
още (и за щастие) не са напълно фалирали, заради безконт
ролния и мощен внос на чужди стоки от най-различни стра
ни и континенти;

4. Ще се запазят националните ни традици, натискът 
върху които в момента е извънредно жесток. А традициите 
произлизат от бита и селския живот.

5. Ще се възстановят и засилят връзките между поколе
нията, като бъде осигурена уютната къща с дядо и баба, кое
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то от своя страна води до засилване на родолюбието.
6. Увеличаването на дохода на пенсионерите може да 

повлияе положително върху тяхното самочувствие, както и 
на укрепването на имунната им система.

7. Психическото спокойствие, далеч от напрегнатия начин 
на живот в големия град, сигурно, може да води и до подобря
ване на физическата способност, наред със земеделския труд 
и разходките из дивата природа, което пък ще намалява веро
ятността от усложнение на съществуващите болести.

8. Съвкупността от всичко посочено реално ще пови
шава, от своя страна, творческия потенциал на хората, за
върнали или заселили се в такива села.

Генералната полза от изброеното е преустановяване на 
продажбите на свещена българска земя на безценица на 
местни и чужди феодали, както и прекратяване на пълзяща
та смърт на селата, които в тежките условия могат да бъдат и 
гръбнак на държавата.

България е земен рай. Една легенда разказва как гос
под, когато разпределял земята между всички народи, на 
българите не дал нищо. Решил да вземе нещо красиво от 
всяка страна и ги събрал на едно място -  реки, планини, мо
ре, равнини, извори -  обикновени и минерални, гори и мно
го природни ресурси. Исторически, а не само географски 
погледнато, България е мост между Европа и Азия, поради 
което тя е с особено ключово разположение, с много древна 
история и богата култура и именно затова трябва да бъде 
спасена -  като рай за всички българи, но и всички други, ко
ито реално се чувстват такива. Много възрастни европейци 
и японци след пенсионна възраст вече предпочитат да се 
преместят да живеят в България, тъй като реално оценяват 
рая и спокойствието на българското село.

Задачата и отговорността всъщност е на правителство
то. В приоритетите му селото трябва да се превърне в атрак- 
тивно и сигурно място, с работеща инфраструктура, социал
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ни и културни услуги, да се възстанови активния живот в се
лата и най-вече в отдалечените от големите градове градче
та и селища.

Необходими са, най-малкото, известни данъчни облек
чения за стимулирането и развитието на дребен и среден 
бизнес в тези, западнали сега, райони, което да осигури 
препитание на местните хора, а и на тези, които искат да се 
върнат. Освобождаването от някои данъчни тежести по- 
специално за пенсионерите, които искат да се върнат по се
лата, също може да бъде един още по-добър вариант за въз
кресението на селата и на живота в тях.

„Село" -  това не бива да бъде дума с негативна конота- 
ция. Това е една алтернатива за живот, която може да не но
си материални изгоди, но има и духовен, дори и сакрален 
характер и ефект за онези, които проумеят смисъла и цен
ността на живота на село.

Днес има вече немалко млади хора, които са обиколили 
света, получили са по две висши образования, но въпреки 
това се завръщат сред природата и остават да живеят там. В 
началото обикновено е доста трудно, но, да се надяваме, че 
с течение на времето такива млади хора и семейства ще ус
пяват да се завръщат по-осезаемо живота в нашите села.
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ПОКОЛЕНЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ 
В СЕМЕЙСТВОТО И В ОБЩЕСТВОТО -  

ПРИЕМСТВЕНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО

Проф., д-р Милка Василева

1. „Поколение" е едно широко по съдържание понятие, 
използвано много специфично в доста науки - и социални, и 
природни, и технически. Извън научната терминология, в кул
турата и изкуството, в журналистиката и в ежедневието, поко- 
ленческите възрастови групи, както и отношенията между тях 
са перманентен обект и субект на изследване и интервенции 
от страна на обществото, на политици, на медии, на бизнеса. 
Опит да се дефинира понятието „поколение" в социологията 
са оставили Ортега-и Гасет и неговият ученик Хулиан Маркас.

Като сборно понятие в социалната психология, „поко- 
ленческата група" е специфична възрастова група с доста 
относителни измерения (от 1-2 до 10-20 години възрастова 
разлика). Какви са точно измеренията на възрастовите по- 
коленчески групи е невъзможно да се дефинира. Всяка въз
растова група е трудно разграничима от предходната и от 
следващата. В обществения живот поколенческите групи са 
детерминирани от социокултурните условия, а в семейно- 
личностен план -  от раждането и отглеждането на новите 
поколения -  децата. Дори и в случаите на отсъствие на се
мейство и деца, хората се стремят да се интегрират в близки 
семейства и да участват по определен начин в процеса на 
„вълнуващото отглеждане и възпитание" на подрастващите.

Каледарната възраст не е единственият фактор, който де-
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термнра поколенческите (възрастови) групи в обществото. Ис
торическите условия, актуалните състояния на обществата в 
най-висока степен определят социално-психическите, морал
ните и всички останали особености на възрастовите поколен- 
чески групи в обществата. Всяка поколенческа група е неде
лимо свързана с предходната и следващата.

В семействата възрастовите поколенчески групи са по- 
ясно очертани, свързани са с отглеждането на подраства
щото поколение. И биологичен, и социален закон е всяко 
поколение в семейството и родословието за определен пе
риод от време да упражнява определени права и да носи 
съответни отговорности за отглеждането и възпитанието на 
децата. В рамките на жизнения цикъл и в зависимост от още 
редица важни обстоятелства (здравословно състояние, лич- 
ностно и социално ниво на компетенции и др.), възрастови
те групи „деца -  родители -  прародители” преминават през 
изпълнение на тези последователни роли, обвързани в една 
„брилянтна верижка” на поколенческите отношения и взаи
модействия (интеракции).

При благоприятни исторически, икономически и поли
тически условия, семействата функционират като хармо- 
нична система на приемственост и сътрудничество, на вза
имодействия между трите основни поколенчески групи. 
Емоционално-личностните отношения между членовете на 
семействата по определен начин отразяват особеностите на 
социално-политическите, икономическите и куртурно-ре- 
лигиозните традиции в различните общества, но имат и от
носително автономно функциониране.

През хилядолетията на човешката история трите поко
ленчески групи в семействата -  „деца -  родители -  прароди
тели” и в обществото по сходен начин „млади -  опитни -  ве
терани”, осъществяват преди всичко приемственост и сът
рудничеството. Доминатността -  контролът и оценката за 
дейността и поведението на членовете на семейството и родос
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ловието, на хората в социалните групи в обществото са „не
отменно право" на по-възрастните поколенческии групи.

2. Детско-юношеската възрастова група е най-въл
нуваща със своята спонтанност, с неопитността си, с уязви
мостта и ранимостта си. Тя неизбежно понася грешките на 
по-възрастните, за което последните много често не се до
сещат. Децата и юношите упражняват всякакви права и най- 
вече правото да грешат, поради своята неопитност и екзал- 
тираност. Тяхното „законно право" на грешки много рядко 
се признава от по-възрастните; по-често децата плащат най- 
високата цена не само за своите грешки, но така също и за 
грешките на по-възрастните. За наша радост, децата бързо 
ни прощават, защото нямат друг избор. „Изтласкват" лошите 
спомени „в килера", но те не престават да ги тревожат. След 
години, в критични ситуации, някой лош спомен неочавано 
им напомня за себе си. Това неусетно и парадоксално се 
пренася в настоящето и влошава отношенията в младите 
семейства, пречи на професионалната реализация на хората 
и предизвиква различни заболявания.

Непризнатите грешки, несподелената болка, неспособ
ността за покаяние и прошка -  всичко това става болезнена 
причина за поведенчески отклонения през зрелостта на ро
дителите и старостта на прародителите. Да се иска и да се 
дава прошка е малко позната практика в поколенческите 
вериги в българското общество и в семействата. Неглижи- 
рането на „несъзнаваното", на „забравеното", на субектив- 
но-психологическия фактор в поведението на хората, а и на 
общностните, е признак не само за морално-поведенчески 
дефицити, но и сигурен източник на по-малки и по-големи 
беди в личностен и социален план.

Своевременното делигиране права на по-младите е по- 
скоро изключение и протича „ритуализирано", често пъти 
„принудително". Отсъстват критерии и процедури за об
съждане и това улеснява, а и опростява процеса на вземане

261



ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ НА ХОРАТА ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ

на решения; често става прична тези решения да бъдат не
достатъчно обмислени. Патриархалната йерархия и доми- 
натност ограничават и „потушават", често опорочават вся
какви спорове в семейството; само понякога ги решават 
справедливо и „по съвест".

Конфликтите между поколенческите групи и отделни 
техни представители са често срещани, а и премълчавани в 
семействата по различни причини. Индивдуално-личност- 
ното съзряване на младите индивиди (както и във всички 
следващи възрасти) е неравномерен и многофакторен про
цес. Способностите на личността -  това неоценимо човешко 
богатство, не следват строго календарната възраст: те ту я 
изпреварват, ту закъсняват след нея. Младите хора неусетно 
и невидимо съзряват за права и отговорности; дори и не 
съвсем подготвени се опитват да оспорват статуквото на по- 
възрастните. Така възниква съпротива и конфликтност сре
щу консервативната (пожизнена) доминатност, срещу влас
тническите позиции на по-възрастните.

3. Групата на средното поколение - на родителите, е на
товарена с най-много права и отговорности, свързани с от
глеждането на децата и подрастващите. За да изпълнява по
велята на природния и нравствения си дълг, всеки „родител 
на децата си и дете на родителите си" е ангажиран в разно
образни професионални и обществени дейности извън се
мейството. Така родителите осигуряват материалните сред
ства за своя живот и за децата си. Между тези две функции 
на родителите често възникват противоречия, водещи до 
тежки и трудно разрешими конфликти.

Прародителите -  т.н. трета възраст, поради естествено 
отслабващите физически и ментални сили и енергии, налагат 
възрастните родители да направят своевременно съществе
ни промени в начина си на живот. Преди всичко те следва да 
преостъпят своевременно, доброволно, последователно, це
лесъобразно част от правата си и да поемат „отговорност за
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автономност" на битието и съществуването си. Това е един не 
безболезнен процес, предполагащ много далновидност, мъд
рост, находчивост да се преосмисли извървяния път и да се 
намери „нова алтернатива" за продължаване на живота. При 
много хора това се постига трудно; появяват се заболявания, 
с които възрастните родители ангажират децата си (все още 
млади родители). В този преход са заложени отново множес
тво и трудно разрешими семейни конфликти.

При оптимално функциониране на обществото, праро
дителската възрастова група може да продължи живота си 
автономно, самостоятелно, независимо от формиращато се 
младо семейство; възрастните родители не бива да нато
варват със собствените си отговорности порасналите си де
ца; младите родители имат достатъчно свои отговорности 
към следващото поколение и трябва да ги понасят самосто
ятелно (или с много малка временна помощ).

Емоционалната връзка „родители -  деца" е пожизнена, 
но с нея не бива да се спекулира. Не е справедливо да се об
ременяват децата ни с „болките на остаряването". Морално 
дължимото уважение е неотменно право на възрастните 
родители и задължение на по-младите. Всякакви други фи- 
насови и битови обвързаности могат и следва да бъдат сво
евременно разрешавани, без да се допуска взаимно пожиз
нено обвързване и зависимости между възрастните и по- 
младите родители, отглеждащи своите даца. Подобни тра
диции в българското общество не са популярни. Напротив, в 
повечето семейства отсъстват демократични и равнопоста
вени отношения между поколенческите групи; доминтност- 
та на по-възрастните остава пожизнено тяхно поведение.

В добре известната тетралогия „Земя на прицел" („Из
борът" „Наследникът", „Жребият", „Гонитбата"), писателката 
Свобода Бъчварова представя един нов (за българското пат- 
риархално общество) модел на семейни отношения с ува
жение и приемственост, но освободено от зависимости; всеки
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член на семейството носи лична отговорност за постигнато
то и за всичко пропуснато (и провалено); точно противопо- 
ложно на „саморазрушаващите се" Гераци, здраво обвърза
ни един за друг.

4. Прародителското поколение днес е изправено пред 
множество предизвикателства. „Брилянтната верижка деца 
-  родители - прародители" е буквално взривена; патриар- 
халната идилия на взаимност и безотговорност е изчерпала 
ресурсите си. Трябва да се съграждат нови основи, нови мо
дели на равнопоставеност, на партньорски отношения, на 
споделени отговорности и солидарност. Носталгията и съп
ротивата на равноправието са гибелни за всички членове в 
семейната общност. В условията на либерална демокрация е 
нужна по-голяма далновидност, предвидливост, адаптив
ност и креативност, за да се постигне благополучие със соб
ствени усилия и в никакъв случай за сметка на близките. Бо
лезнен процес е преодоляване на традиционното семейно 
лицемерие и затвореност, на псевдоморала и заучената 
безпомощност. Едновременно с това, последователно и от- 
говорно трябва да бъдат изграждани нов тип отношения на 
автономност и сътрудничество, на солидарност, но обвър
зана с отговорности, изграждани и носени далеч преди да са 
настъпили необратими зависимости и мъчителни обвърза
ности между поколенческите групи и тяхните предсатавтели 
в различните общности (семейството и др.).

„Корозиите в брилятната верижка" на поколенческите 
възрастови групи -алиенация, очуждения и взаимни обви
нения, са болезнен проблем в съвременните семейства, а 
така също и в обществото. Често няколко типа конфликти са 
взаимно преплетени и изглеждат неразрешими. Те са наша
та болка и радост като родители, заедно с протоворечивите 
спомени за нашите родители! Малцина са склонни да прос
ледяват критично поколенческата верига, фокусират се на 
нейни отделни звена (близкото минало и настоящето), а по-
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коленческите отношения функционират от далечното мина
ло до настоящето. Те ще смущават бъдещето, ако не участ
ваме в тези „сакрални отношения" конструктивно и отго- 
ворно. Доброволно и с достойноство, едновременно и пос
ледователно правата на по-младите да вземат самостоятел
ни решения трябва да се предоставят заедно с отговорноста 
за последиците. За остаряването следва да се готвим отрано 
и с далновидност.

„Децата не искат да слушат родителите си и всяко иска 
да напише книга" -  този известен текст от египетската кул
тура е актуален и в наши дни. Различното е, че всяко поко
ление, млад родител или прародител трябва сам да осигури 
средства за „постигне на мечтите си".

5. Демократизацията на общуването между поколен- 
ческите възрастови групи е единствена алтернатва за трай
ни и креативни връзки: както в емоционално-личностните 
групи -  семействата, така също и в обществено- 
професионалните. Доминатността (ръководната привилеги
рована позиция) не се изключва, но тя се упражнява в рам
ките на определено време и в конкретни ситуации. Нейни 
носители в семейството и в управленето на обществото са 
представители както на по-старите, така и на по-младите.

Лидерските функции в общностите се упражняват чрез 
свободен избор, персонално от отделни членове на общ
ността или споделено -  в екип. В доброто семейство роди
телите споделят и разделят отговорностите и радостта от 
постигнатото. Авторитарната пожизнена доминатност, ди- 
рекната принуда и диктат, на която и да е от поколенческите 
групи, изчерпва потенциала и креативността не само на ли
дерите, но и на общността, оставяйки мъчителни конфликти 
и неприятни последици в човешките отношения.

Претенциите за водачество са естествен елемент на 
здравословното поведение, но правото да се упражнява ли
дерство в обществото се получава чрез лоялна конкуренця
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(съревнование) и не пожизнено, а само за определен пери
од от време. Избранниците с достойнство „влизат и излизат 
от лидерските функции”, признават постиженията на парт
ньорите, не драматизрат неуспехите, критично самооценя- 
ват постигнатото със собствени усилия.

В семействата и в обществото лидерски функции се уп
ражняват предимно от „по-възрастните”, преди всичко от т.н. 
средно поколение - родителите. Неизживяна е известна 
„инерция на патриархалността” по посокоа на прародителите. 
Подобни очаквания в условията на демокрация са неприем
ливи и неосъществими. Своевременно и съхранявайки дос
тойнството си, родители и прародители последователно и ри- 
туално предоставят -  делегират лидерски и други права на 
по-младите; нещо повече, временно и добронамерено споде
лят с тях отговорности (с цената на умерен риск от неуспех).

Автономността в отношенията между „деца -  родители 
-  прародители” е твърде уязвима от кризите и неблагополу
чията в социалните отношения не само в настоящето. Пора
ди това отношенията и социално-емоционалните роли в по
вечето семейства традиционно и доброволно са обвързани 
и в зависимост не само в детството и младостта. По-младите 
поколения -  децата, подрастващите, са под грижите и отго
ворностите на родителите и отчасти на прародителите. Този 
период на зависимост, обаче, все повече се стеснява. Хрис- 
тиански закон и морална повеля е родителското поколение 
да отглежда и възпитава подрастващото поколение в духа 
на хуманизъм и човеколюбие, да осигурява образование на 
децата в желаните размери. Същият този закон повелява 
средното поколение -  родителите (с помощта и на прароди
телите) да носят определни отговорности за по-младите. За 
огромно съжеление, реципрочност не е предвидена, освен 
морално признание и подкрепа.

Новата култура на превенция и автономност на поко- 
ленческите групи в семействата и обществото предполага
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дълбоко емоционални и съзнателни промени в семейните 
отношения, а и в отношенията между поколенческите групи 
в обществото. Тенденциите са към повече автономност и 
грижовна взискателност, към переспективност и креатив- 
ност (находчивост) при възникване и решаване на конфлик
ти. „Безусловната любов" е неделима от „любящата дисцип
лина". Очакването някой да се грижи за някого безвъзмезд
но е неетично, неморално. Дълговете следва да бъдат изп
лащани своевременно, за да не заробват получателите. По
мощ се оказва при поискване и не безсрочно. Възпитанието 
е неделимо свързано със самовъзпитание, въздействието - 
с взаимодействие (интерекция). Доминатността е временна 
привилегия и преди всичко пожизнена отговорност.

Правейки равносметка на житейския си път, родителят 
неизбежно и самокритично разпознава собствените си греш
ки в „неудовлетворителното поведение" на по-младите. Ин
вестираното в по-младите поколения не винаги е релевантно 
на постигнатото. Мъдростта ни позволява да идентифицира
ме собствения си принос и ония неизбежни съдбовни обсто
ятелства, с които космическият разум ни напомня, че не сме 
сами във вселената, че трябва да приемаме с достойноство 
парадоксите на живота, на историческия процес, а защо не и 
на нашия собствен психически универсум.

Предизвикателствата на миналото и на бъдещето са 
смисълът на настоящето. Да ги предвиждаме и ги преодовя- 
ваме, дори и с най-малкия успех, е пожизнено обстоятелство 
на „себереализацията", на „самоактуализацията" както се 
обяснява от съвременната психология. Нормалността на чо
вешкия жизнен цикъл се определя от нашия избор: на сът
рудничество или доминатност, на отговорност или зависи
мост, на разумни рискове или мъчителен конформизъм - в 
крайна сметка, на тяхната хармоничност. Правото на авто
номен избор не може да бъде оспорвано от никого.
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ПСИХОСОЦИАЛНИ АСПЕКТИ НА ТРУДОВАТА 
И РЕКРЕАЦИОННАТА ТЕРАПИЯ ПРИ ХОРА 

ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ

Доц., д-р Гинка Механджийска 

Въведение

Трудовата и рекреационната терапия са методи с бога
ти възможности и ценни ефекти в сферата на медико-со
циалните дейности и услуги. За възрастните хора участието 
в трудотерапевтични програми и дейности за терапевтична 
рекреация може да осигури реална и осезаема подкрепа в 
справянето и преодоляването на трудности и ограничения в 
биопсихосоциалното функциониране.

Съобразно най-често установяваните проблеми и пот
ребности в сферата на социалната работа и медико-соци
алните услуги за хора в напреднала и старческа възраст, от 
прилагането на трудова и рекреационна терапия се очаква 
подпомагане по отношение на дисфункции като: увреждания и 
неблагоприятни последици от заболявания; физически и фун
кционални затруднения при извършване на ежедневни дей
ности; когнитивни нарушения, изолация, самота и депресия; 
загуба на смисъл като цяло, а също и затруднения в самоорга- 
низирането и осмислянето на свободното време; понижаване 
на самооценката, себеудовлетворението и самочувствието 
вследствие на загубата на възможности за продуктивна дей
ност и активни социални роли. При потребителите на социал
ни услуги от третата възраст качеството на живота бива под
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крепяно едновременно чрез противодействие и терапия на 
дисфункциите, но също и чрез оползотворяване, стимулиране 
и разгръщане на съхранения потенциал и способностите. На 
тази основа ще разгледаме същността и приложната стойност 
на трудовата и рекреационната терапия с акцент върху въз
можностите на тези методи да въздействат върху психосоци- 
алните функции и статус на възрастните хора, поддържането 
на физическо и психично здраве, върху удовлетвореността им 
от себеизявите, социалната активност и намирането на сми
съл, стойност и удоволствие в живота.

Трудова терапия

Според дефиницията на Американската асоциация по 
трудова терапия „трудовата терапия е метод за терапевтично 
използване на ежедневни дейности и занимания от отделни 
лица или групи с цел включването им в роли и ситуации у до
ма, на работното място, в училище или други системи". Трудо- 
терапевтичните услуги са предназначени да подпомагат здра
вето и психосоциалното функциониране на тези, които са из
ложени на риск от развитие на заболяване, нараняване, нару
шение, разстройство, увреждане, състояния на нарушени фун
кции, ограничения в активността и способностите. Трудовата 
терапия е насочена към различни видове натоварване -  физи
ческо, когнитивно, психосоциално, сензорно. Практикува се в 
разнообразен контекст на подкрепа на ангажирането на кли
ента в ежедневни дейности, засягащи здравето, благополучие
то и качеството на живот.1 При хората в напреднала и старчес
ка възраст трудотерапевтичните занимания се предписват и 
практикуват главно за поддържането на функционалния статус 
и уменията за справяне с ежедневни дейности (придвижване,

1 American Occupational Therapy Association. Model Occupational therapy practice act. 
September, 2007, с. 3.
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хранене, къпане, обличане, поддържане на дома, пазаруване, 
готвене и други). Чрез структурирани трудотерапевтични дей
ности възрастните хора повишават нивото на своята функцио- 
нална автономия и справянето в ежедневието, ограничават 
зависимостта си от чужди грижи, като, паралелно с това, се по
вишават удовлетвореността, качеството на живота като цяло, 
чувството за стойност, независимост, себеефективност. В тази 
посока откриваме и едни от основните проявления на психо- 
социалното въздействие на трудотерапевтичните занимания.

Основните цели на трудовата терапия според I. Sоderback 
са: да помогне на клиентите да научат или усвоят отново уме
ния и дейности, от които те се интересуват, или които трябва да 
овладеят, защото са им нужни в ежедневния живот; да помогне 
на клиентите да се адаптират към определено увреждане, така 
че да развият оптимално ниво на ефективно изпълнение на 
различни дейности и форми на активност; да подпомогне кли
ентите в адаптацията им към средата, при което да се улесни 
по-активното им участие в социалния живот; гарантиране, че 
клиентите са ангажирани в занимания по начин, който насър
чава чувството им за възстановяване; да въздейства за предот
вратяване на заболявания и увреждания, като по този начин се 
насърчават здравето и субективното благополучие.2 При някои 
случаи в геронтологичната практика трудовата терапия служи 
главно на рехабилитационни цели и подпомага възстановява
нето на нарушени функции. В третата възраст тя изпълнява съ
що и превантивни цели, подкрепя адаптацията3. Но не послед
но място в процеса на трудово-терапевтичните занимания 
възрастните хора могат да ангажират и потенциала си за усво
яване на нови умения - например да се научат да използват 
съвремении технологии в ежедневието, да си създадат нови

2 Sоderback, I. Occupational Therapy: Emphasis on Clinical Practice. In: International Handbook 
of Occupational Therapy Interventions. N. Y., Springer, 2009, с. 20.
3 MacRae, A., J. Smith. Mental Health of the Older Adult. In: Psychosocial Occupational Therapy: 
An Evolving Practice, E. Cara, A. MacRae (Eds.). Delmar, Cengage Learning, 2013, с. 486.
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навици за активен и здравословен начин на живот, да си наме
рят хоби или да развият нови интереси.

Рекреационна терапия

Понятието „рекреация" се използва в теоретичните ос
нови, методиката и практиката на медико-социалните услуги 
в смисъла на подновяване, обновяване; освежаване, ободря
ване, развлечение, забавление, игра; отдих, отмора; възста
новяване и укрепване на силите чрез почивка и развлекател
ни занимания.4 Понятията „рекреационна терапия" и „тера
певтична рекреация" се използват в помагащите професии, 
където се отнасят до методиките и програмите за терапев
тично използване на развлекателни занимания, отдих, спорт, 
туризъм при хора в риск или с нарушено физическо и психо- 
социално функциониране. Понятието „рекреация" се използ
ва и в сферите на маркетинга, спорта, туризма, където се от
нася до т. нар. „рекреационни услуги" или предоставяне на 
отдих и развлечения на всякакви лица5. В този по-широк сми
съл рекреацията се дефинира като „приятно и конструктивно 
използване на свободното време; хуманно, емоционално и 
вдъхновяващо преживяване, произлизащо от рекреацион- 
ния акт; активности или преживявания, осъществявани през 
свободното ни време; преживяване, което съпътства прекар
ването на свободното време на открито, в приятно забавле
ние, което не нарушава законовите права на другите".6

Организираното включване на възрастни хора с увреж
дания и хронични заболявания в рекреационни дейности ре

4 Valpy, F. E. J. An Etymological Dictionary of the Latin Language. London,1828, с. 397; PONS Compact 
Dictionary. English-Bulgarian. Sofia, 2003, с. 476; SA Dictionary, 2008. -  http://www.thediction.com/; 
Skalko, T. K. Therapeutic Recreation in Health Care Reform. In: Issues in Therapeutic Recreation Toward 
the New Millennium. Ed. By David M. Compton Sagamore Pub Llc., 1997, с. 5.
5 Skalko, T. K. Пак там.
6 Милева, С. Влияние на туристическата рекреация върху свободно време. -  Икономика и 
управление, год. І, №4, 2005, с. 148.
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ализира резултати и в полето на социалната рехабилитация. 
Според Б. Ивков сред дейностите в тази област са „създава
нето на условия за социални контакти, творчество и художес- 
твено-творчески изяви, рекреационни дейности, информа
ция и други".7 Рекреационно-терапевтичните дейности влия
ят благоприятно върху общото психично функциониране и в 
частност върху поддържането на когнитивните функции. 
Особено подходящи и приложими в третата възраст са от
делни спортни или развлекателни игри, а също и творческите 
и физически активните занимания, които ангажират паметта, 
мисленето, ориентацията и концентрацията на вниманието.

Терапевтичното използване на развлекателни дейности 
отговаря на психосоциалните потребности на хората в нап
реднала и старческа възраст като подкрепя уменията за 
преодоляване на трудности, за самоконтрол; подобрява 
психичното здраве, самооценката; редуцира стрес, тревож
ност, депресия, дезадаптивно поведение; подкрепя со
циализацията и социалната адаптация, социалните умения и 
по-точно уменията за междуличностно взаимодействие и 
коопериране.8 Обединяването на терапевтично-рекреаци- 
онни дейности с трудова и занимателна терапия се смятат за 
особено въздействащи и ефективни в контекста на психосо- 
циалната рехабилитация. Трудова активност се съчетава със 
занимателни дейности, както и със срещи и общуване в под
групи, подходящ спорт, туризъм, забави и разходки на свеж 
въздух, посещения на културно-исторически обекти и други 
форми на рекреация.9

7 Ивков, Б. Социология на инвалидността. С., Омда, 2014, 47-48.
8 Ikiugu, M. N., E. A. Ciaravino. Psychosocial Conceptual Practice Models in Occupational 
Therapy: Building Adaptive Capability. St. Louis, Mo: Mosby Elsevier, 2007, с. 183.
9 Алексиев, А., С. Алексиев, Ц. Алексиев. Интегративна рехабилитация и ресоциализация 
при хората с ментални увреждания. -  Неврология и психиатрия, 41, №2, 2010. 30-31.
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Психосоциални измерения на трудовата 
и рекреационната терапия

Интегрирането на трудова и занимателна терапия обо
гатява възможностите да се отговори на нуждите на хората 
от третата възраст от подпомагана активност в полето на 
креативните дейности, собствената продуктивност и удов
летвореност от практикуване на занимания по интереси и 
развлекателни дейности, обогатяващи уменията и преживя
ванията. Психосоциално-ориентираната трудова терапия ак
центира на ролята на трудовите и занимателни дейности за 
поддържане на позитивен смисъл на живота, за подпомага
не на ангажирането на отделни лица и групи в подходяща 
трудова активност и пълноценно социално функционира- 
не.10 Психосоциалните ефекти се усилват, когато трудовите 
и рекреационни дейности с хората от третата възраст се 
провеждат в група.11 По този начин, наред със специфични
те функции на трудотерапевтичните занимания, се постигат 
много повече ефекти с психосоциален характер -  създават 
се и се поддържат социални контакти, съхраняват се и се 
стимулират уменията за общуване и социалните отношения, 
противодейства се на рисковете от изпадане в социална 
изолация и преживяване на самота. Психосоциално ориен
тираната трудова терапия в третата възраст влияе още и 
върху: адаптирането към характерните за възрастта тенден
ции на загуба на сили и способности, като чрез активна еже
дневна дейност се възстановяват, съхраняват или развиват 
самостоятелност и независимост. Психосоциално ориенти
раните програми за трудова терапия задължително залагат 
и на създаването на система или кръг за социална подкрепа,

10 Ramsey, R. Psychosocial Aspects of Occupational Therapy. -  The American Journal of 
Occupational Therapy, Volume 58, 6, November/December, 2004, с. 670.
11 Lewis, S. Elder care in occupational therapy. Thorofare, N.J., 2003, с. 10.
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на присъствието на личностно значими и едновременно с 
това социализиращи занимания, индивидуален избор, са- 
мопомощ, когнитивни задачи с образователни елементи. 12 

Според официални документи на Американската асо
циация по трудова терапия главен фокус в трудовата тера
пия се поставя върху клиента и неговото „ангажиране в за
нимания за участие в живота”13 в условията на подкрепяща 
среда и на базата на избор, мотивация и смисъл. Ангажира
нето в дейности включва обективните и субективните аспек
ти на опита на клиента при „взаимодействие на ум, тяло и 
дух”.14 Тази позиция изразява засиления психосоциален ас
пект в съвременното предназначение и приложение на тру
довата терапия, а именно -  развиването, подкрепянето и 
поддържането на капацитета на личността за социална ак
тивност и социално включване. В по-ранните разбирания за 
помагащия смисъл и спектъра на прилагане на трудовата 
терапия се отбелязват позициите на Kielhofner and Burke. Те 
свързват в концепцията си динамиката на психичните разс
тройства с факторите на средата и се опират на т.нар. тера
пия на средата -  в нея централно място заема терапевтич
ната употреба на ежедневни занимания, включващи само
обслужване и грижи за себе си, образователни занимания, 
физически упражнения и спорт, развлекателни дейности и 
отдих, предназначени да „прекъснат веригата на болестни 
мисли”, да насочат „вниманието върху по-приятни теми” и

12 Ikiugu, M. N., E. A. Ciaravino. Psychosocial Conceptual Practice Models in Occupational 
Therapy: Building Adaptive Capability. St. Louis, Mo: Mosby Elsevier, 2007, 325-327; Механ
джийска, Г. Трудова и занимателна терапия в геронтологичната практика. -  В: Социална 
работа -  обучение и практика. Сборник с доклади от Втора научно-практическа конферен
ция с международно участие по социална работа. С., 2011, 135-143.
13 Ikiugu, M. N., E. A. Ciaravino. Цит. съч., с. 79
14 American Occupational Therapy Association (AOTA). Occupational Therapy Practice 
Framework: Domain and Process. 3rd ed. -  The American Journal of Occupational Therapy, Volume 
68, Supplement 1, 2014, с. 4.
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да „поддържат ред" у клиентите.15
Психосоциалната ориентация на трудовата и рекреа- 

ционната терапия при хора от третата възраст се обоснова
ва и от теориите за развитието16. Терапевтичните задачи и 
приложенията на терапевтичните програми през различни
те възрастови периоди се извеждат от особеностите и на 
психосоциалното развитие през съответния етап. В този 
смисъл трудовата и рекреационната терапия с хора в на
преднала и старческа възраст се съгласува в целево и съ
държателно отношение с присъщите на възрастните хора 
психосоциални потребности, като улеснява справянето и 
усилва личностните сили и способности за справяне с пре
дизвикателствата при напредването на възрастта.

В практиката на социалните услуги за хора в напредна
ла и старческа възраст психосоциално-ориентираната тру
дова терапия допринася за поддържането на психичното 
здраве и уменията за водене на автономен, пълноценен и 
социално активен живот. Целенасочено подбираните и 
структурирани по подходящ начин ежедневни трудови и 
рекреационни занимания съхраняват и стимулират чувство
то за продуктивност и себеефективност, влияят позитивно и 
върху удовлетвореността от живота.

Модел на индивидуален план за трудова 
ирекреационнат ерапия

Дейността и човешката активност са теми, които силно 
се открояват в теорията и практиката на трудовата и рекре
ационната терапия.17 Тук представяме схемата, върху която 
се опира един особено практичен модел за индивидуално

15 По Ikiugu, M. N., E. A. Ciaravino. Цит. съч., с. 78.
16 Ikiugu, M. N., E. A. Ciaravino. Цит. съч., с. 317.
17 Пак там, с. 82.
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трудотерапевтично планиране (вж. Таблица 1)18. Този модел 
обхваща три основни форми на човешката активност -  фи
зическа, психическа, социална. За ангажиране на всеки тип 
активност се подбират и планират съответно развлекателни, 
ежедневни и творчески дейности.

Таблица 1

Модел на подбор и разпределение на трудовите 
и рекреационни дейности

Области на активност Категории дейности
Развлекателни

Физическа активност Ежедневни
Творчески (изкуство)
Развлекателни

Психическа активност Ежедневни
Творчески (изкуство)
Развлекателни

Социална активност Ежедневни
Творчески (изкуство)

Ще предложим някои примери при подбора на дейнос
ти, подходящи в работата с хора в напреднала и старческа 
възраст:

• Развлекателна дейност, която стимулира психични про
цеси (когнитивни), е решаването на кръстословица;

• Също развлекателно-когнитивно занимание, но и 
със социален аспект, е играта на карти с партньори. 
Само развлекателно-когнитивен (без социален) 
ефект, има подреждането на пасианс.

• Развлекателна физическа дейност е разходката;
• Ежедневна физическа дейност е почистването, под

реждането на дома, пазаруването, готвенето и др.
• Заниманията с изкуство имат и физически, и социа

18 Manoukian, A. Les soignants et les personnes agees. Edition Lamarre, 2007, 59-61.
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лен ефект при танците по двойки и в група, а само 
психически при самостоятелното четене, рисуване и 
други.19

Почти всяка една дейност може да реализира подкрепа и 
в социален аспект, когато протича като съвместно занимание с 
други хора и особено когато е постигната позитивна атмосфе
ра, активно взаимодействие, пълноценно общуване и близост. 
Важно е да отбележим и една особеност на представения мо
дел. Той отразява водещия принцип в концепциите, на които 
се базират трудовата и рекреационна терапия, а именно -  ак
тивността. Не трябва да игнорираме обаче терапевтичната 
стойност на някои не толкова „активни", но също зареждащи и 
укрепващи физическото и психическото здраве занимания, 
които имат значимо място и балансираща роля в рекреацион- 
ните програми за възрастни хора, като например почивката, 
пасивния отдих, пълноценния сън.

Заключение

Трудовата терапия и терапевтичната рекреация имат 
приложение като методи в комлекса на психосоциалните 
интервенции и рехабилитационните програми за хора в на
преднала и старческа възраст в сферата на медико-со
циалните услуги. Чрез участие в трудотерапевтични и рек- 
реационни дейности се постигат превенция на дисфункции, 
възстановяване, поддържане и/или развиване на нивото на 
функциониране както във психофизически, така и в психо- 
социален аспект. При интегриране на трудотерапевтични и 
рекреационни дейности се повлиява едновременно върху 
способностите за ежедневно функциониране и качеството и

19 По Механджийска, Г. Функционална автономия в напреднала и старческа възраст -  оценява
не и планиране на подкрепа и грижи. -  В: Годишник на Софийски университет “Св.Климент Ох
ридски", Книга Социални дейности, том 106, 2013, 62-63.
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нивото на психосоциално функциониране и удовлетворе
ността от живота.

Условие за постигане на посочените по-горе ефекти е 
методите да се осъществяват чрез ангажирането в опреде
лена подредба, последователност, съдържателност и ин
тензивност на собствената (ръководена, насочвана, подк
репяна) психична и социална активност  на възрастните 
потребители на услугите. На съвременния етап на развитие 
на системата за социални услуги у нас има поле за утвърж
даване на структуриран и професионализиран подход при 
провеждане на трудова и рекреационна терапия. Това оз
начава участието в подобни програми да се базира на 
оценка на биопсихосоциалния статус, на индивидуалните 
особености, на нивата и съотношенията на нарушените и 
съхранените функции и потенциални способности. Про
веждането на трудово и рекреационно-терапевтични дей
ности следва да протича съобразно индивидуални планове 
и програми, да съчетава индивидуални и групови занима
ния; да следва, но и да обогатява интересите, преживява
нията и уменията на възрастните участници; да съхранява, 
възстановява и подобрява физически, психични и социал
ни функции и поотделно, но и особено интензивно в тяхна- 
та взаимовръзка.
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ДУХОВНА ПОДКРЕПА НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА 
В УСЛОВИЯТА НА ХОСПИСНА ГРИЖА

Доц., д-р Владислав Господинов

Всеки човек има нужда от подкрепа - в нейните раз
нообразни проявления - през целия му живот. С особено 
висока степен това се отнася за началния и за финалния 
етап -  детството и старостта. Но докато възможностите й за 
оказване през първия етап и хората, готови да я реализират, 
са повече, то в залеза не е така. Не са редки случаите на 
изоставени от роднини или от Съдбата възрастни хора, кои
то по правило са със влошен здравословен статус, без въз
можности да се самообслужват . . .  С оглед на решаването на 
подобни проблеми системата от социални механизми за 
подкрепа на нуждаещите се, изградена във времето, се на
месва. Едно от проявленията й е хосписната грижа, която е 
ориентирана главно по посока осигуряване възможния оп
тимален и, съобразно обективните дадености, физически 
(на тялото и на бита) комфорт на индивида и възможния ща
дящ и подкрепящ психосоциален климат. Неизменна, но 
често пренебрегвана част от него е духовната подкрепа.

Проявите на хосписна грижа съществуват от векове, но 
в съвременния им вариант хосписът започва да се оформя 
след Революцията във Франция (1789-1799 г.), която променя 
хода на световната история и поставя началото на продължи
телен процес на трансформация на обществото и на всяка 
една негова сфера, в т.ч. и подкрепата за нуждаещите се. Не
излечимо болните най-често са били настанявани в приюти 
заедно с други групи нуждаещи се (например в Австрийската
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империя според декрета от 1817 г., утвърждаващ приютите, 
се постановява, че там се настаняват „съвсем безпомощни, 
недъгави, наследствено обременени, стари хора")1. До нача
лото на ХІХ в. с думата хоспис, доколкото е използвана, се 
обозначавало място с функциите на приют за бедни, скитащи 
и всякакви други нуждаещи се хора. Именно през първата 
половина на ХІХ в. думата хоспис е използвана за първи път 
за обозначаване на грижи за умиращи пациенти. Това пио
нерско за епохата дело се свързва с името на Жана Гарние, 
която през 1842 г. в Лион основава Dames de Calaire.2

Благотворителната инициатива, обединяваща в (т.нар. 
по това време) общество хора-съмишленици, се ангажира с 
организирането на грижи за смъртно болни. Дълго време 
това остава изолирано явление. Едва през 1879 г. ирландс
кият клон на католическия Орден „Сестри на милосърдието" 
създава в Дъблин Хоспис „Мария" (на името на Божията 
майка), а през 1905 г. създава и Хоспис „Св. Йосиф" в „Хак- 
ни", квартал на Лондон.

За рождена година на съвременните хосписи се при
ема 1967, когато Д. Сондърс създава Хоспис „Св. Кристофър" 
в Лондон. Тя започва да се грижи за умиращи още през 1940 
г., в началото на Втората световна война (1939-1945 г.). През 
1948 г. в качеството си на медицинска сестра Д. Сондърс се 
запознава в болницата, в която работи с Дейвид Тасма -  при 
първото му хоспитализиране, поради злокачествено забо
ляване. По време на престоите на Д. Тасма в болницата два
мата често говорят за необходимостта в едно от крилата на 
сградата на лечебното заведение да се обособи пространст
во, в което да бъдат настанявани хора с нелечими смърто
носни заболявания. И основните насоки в грижите по отно

1 Emminghaus, A. Das Armenwesen und die Armengesetzgebund in den europaeischen Staaten. 
Freiburg, 1870, s. 438 -  цит. по Чавдарова, А. История на социалната работа. С., 2007, с. 158.
2 http://www.amitabhahospice.org.nz към 04.01.2017 г.
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шение на тях да бъдат ориентирани към: облекчаване на 
страданията и подготовка за смъртта.

Преди смъртта си Д. Тасма оставя в наследство 500 анг
лийски лири като лепта за осъществяване на благородното 
дело и заявява на Д. Сондърс: „Аз ще бъда един прозорец в 
дома си".3 Акцентът в дейността й като преподавател е върху 
организирането и управлението на цялостни хоспис-грижи 
и как да се повишава качеството на живот на неизлечимо 
болни пациенти.4 След немалко години и усилия Д. Сондърс, 
в качеството си на социален работник, успява да реализира 
създаването на хоспис и дава началото на разпространение 
по света на хосписа като специфична институционализира- 
на социална услуга, израз на солидарността, хуманното и 
цивилизовано отношение на социума.

През 1969 г. друг пионер на съвременното хоспис дви
жение д-р Елизабет Къблър-Рос издава книга, въз основа на 
повече от 500 интервюта с умиращи пациенти. В нея авторът 
описва пет фази, през които неизлечимо болни пациенти 
имат сериозен напредък. През 1974 г. в щата Кентъки е съз
даден първия в САЩ хоспис, а американските сенатори 
Франк Чърч и Франк Мос предлагат първите правни тексто
ве, които започват процеса на легитимиране на дейността 
на хосписа като нов субект и в правния мир на САЩ. През 
1981 г. в самото начало на процеса на демократизация и 
формиране на гражданското общество в Полша (в емблема
тичния град Краков) е създадено Независимо движение за 
палиативни грижи, което успява да „облече" хосписната 
грижа в институционални одежди през 1984 г., когато са по
ложени основите и на първия хоспис в страната -  „Палати- 
нум"5. Тогава, но и днес подкрепата на хосписната грижа от

3 Пак там.
4 http://www.hom.org/movement.asp към 04.01.2017 г.
5 Трифонова, Д, Д. Мишкова, М. Димитрова и Н. Шабан. Хосписите в България и в 
Европейския съюз. Действаща нормативна уредба. Сравнителноправен анализ. С. 2003, с. 56.
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страна Църквата е много осезателна. В Кьолн година по- 
рано е основан първият хоспис в Германия. Той, както във 
всички останали държави, където е налице хоспис движе
ние, се превръща в своеобразен модел на по-късно възник
налите други хосписи. 1988 г. е свързана и с откриването на 
първия хоспис в Нидерландия. Създаването на първия бъл
гарски хоспис във времето е в синхрон с общата световна 
тенденция и първообразът се свързва 1984 г. -  с името на 
Донка Паприкова (основан с името „Милосърдие”, днес носи 
нейното име), известна още като българската Майка Тереза 
или само „баба Донка”, както предпочитала да я наричат. 
През есента на 1984 г. Д. Паприкова създава в собствения си 
дом Клуб на пенсионера, който постепенно придобива и 
функцията на социален патронаж, а в годините на остра 
криза след промените през 1989 г. придобива облика на хос
пис, но заедно с това се съхранява и първоначалния зами
съл посредством създадения към хосписа през 2000 г. от 
дъщерята на Д. Паприкова -  Зоя, Културен клуб „Сребърна 
есен”. И това е специфична характеристика, притежаваща 
иновативен характер, за първия български хоспис. Заедно с 
това клубът е средище за духовна подкрепа на възрастни 
хора (самите те оказващи такава на тежко болни), някои от 
които след време попадат в самия хоспис. Към настоящия 
момент броят на хосписите у нас е около 60.

В средата на 90-те години на ХХ в. хосписната грижа в 
САЩ се превръща в своеобразна индустрия - масово разп
ространение, държавна подкрепа (не само за държавните 
хосписи), конференции, свързани с тази форма на грижи, 
медийно присъствие, популяризиране на философията на 
хосписната грижа и т.н. Издадена е дори пощенска марка. 
Мащабите са наистина впечатляващи. Така напр. в най- 
големият хоспис в щата Мичиган и втори по големина час
тен хоспис в страната се прилагат грижи за повече от 6500 
пациенти всяка година, които представляват около 25 про
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цента от всички пациенти в хосписите в същия щат.6 Осо
бено внимание се отделя на нуждаещите се ветерани и на 
болните от СПИН.

На 8 октомври 2005 г. за първи път е отбелязан Светов
ния ден, посветен на милосърдието, хосписа и палиативните 
грижи. Сред „основните цели на международната инициати
ва са огласяване на необходимостта от улесняване на дос
тъпа до хосписи и палиативни грижи във всяка точка от све
та, повишаване на информираността и разбирането за нуж
дите на хора с тежки заболявания и техните семейства, на
биране на средства в подкрепа на хосписите и службите за 
палиативни грижи".7 Днес хоспис-движението е обхванало 
вече над 90 държави по целия свят. През 2005 г. броят на су
бектите, предоставящи хоспис-услуги, надхвърля 4000. През 
2009 г. броят на доброволците в хосписите в САЩ достига 
рекордно високи стойности - 550 000 човека. Успоредно с 
физическото разрастване се усъвършенстват и стандартите 
за качество в предоставянето на този тип социална услуга.

Думата Хоспис (англ. hospice) означава Приют.8 А също 
и „медицинско заведение за хронично болни хора, които се 
нуждаят от постоянни грижи".9 Имайки предвид разнооб
разни формулировки, в по-разгърнат вариант хосписът би 
могъл да се дефинира като специализирана (най-често пре
димно с частно участие) благотворителна институция, ори
ентирана към професионално предоставяне на медицинска, 
социална и духовна подкрепа на терминално болни и техни
те близки (ако има такива) в условия, максимално близки до 
домашните или в домашни условия с оглед постигане на оп- 
тимално възможното качество на живот.

През 1990 г. Световната здравна организация (СЗО) де

6 http://www.hom.org/movement.asp към 04.01.2017 г.
7. http://novini.dir.bg към 04.01.2017 г.
8 Речник на чуждите думи в българския език, Пловдив, 2001, с. 713.
9 Речник на чуждите думи за всички, С., 2007, с. 826.
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финира палиативните грижи като: „активната цялостна гри
жа за пациента, чиято болест не се поддава на медикамен
тозно лечение. Преобладаващ (водещ) е контролът на болка
та и други симптоми, както и на психологични, социални и 
духовни проблеми"10. В Закона за здравето на Унгария палиа- 
тивната грижа се дефинира по следния начин: „физическата и 
емоционалната грижа за терминално болен пациент с цел 
подобряване на качеството на живот на болния, облекчаване 
на страданията му и запазване на неговото достойнство".11

Въпреки, че в подобни дефиниции невинаги се посочва 
или когато се отбелязва, то е по-назад, очевидно необхо
димостта от духовна подкрепа съществува. Дори нещо 
повече -  удовлетворяването й би дало възможност за мо
менти на растеж, както отбелязват някои автори или, по- 
точно, възможност за подобряване на здравословния статус 
на индивида. И това е логично, имайки предвид, че човекът 
представлява единство на тяло (физика) и дух, които са като 
скачени съдове. В условията на хосписна грижа за духовна 
подкрепа започва да се говори едва след следата на ХХ век. 
Дотогава самото полагане на грижи за човека индиректно е 
се е възприемало и като подкрепа за духа на човека. Разби
ра се, в заведенията от хосписен тип, организирани и/или 
подпомагани от църквата, това е било по-стабилно застъпе
но. Но като цяло и днес усилията са приоритетно насочени 
към грижата за облекчаване на физическите страдания, 
особено като се има предвид и факта, че немалко от хората, 
спрямо които се полагат палиативни грижи, са в състояние, 
което не предполага елементарна комуникация.

Какво обаче би трябвало да се има предвид под духов-

10 Речник на чуждите думи в българския език, Пловдив, 2001, с. 444.
11 Трифонова, Д, Д. Мишкова, М. Димитрова и Н. Шабан. Хосписите в България и в 
Европейския съюз. Действаща нормативна уредба. Сравнителноправен анализ. С. 2003, с. 
59.
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на подкрепа?
Духът бива определян като: „1. Вътрешна нематериал

на същност, психически и умствен живот на човека . 2.
Психическо състояние на човека като вътрешна сила, жела
ние, воля и смелост за действие . 3. Насоки, тенденции,
настроения и разбирания, които съществуват в даден мо
мент или в дадена среда, колектив, общество . 4. Дъх, ди
шане . 5. В религиозните представи нематериално и безс
мъртно начало, същност на човека, която напуска тялото 
при неговата смърт; душа . 6. Въображаемо свръхестест
вено безплътно същество"12 В този смисъл духовната подк
репа е насочена към възстановяване, укрепване на тези яв
ления. Тя трябва да се основава на ценене на човека като 
духовно-ценностна същност (основа на хуманизма като 
идейно течение и концепция) и да се изразява по два начи
на. Индиректно: внимателно осъществяване на съответни 
санитарно-хигиенни действия, на медицински процедури, 
комуникация със служби за социално подпомагане и др. И 
директно: отделяне на време за общуване с неговия (на 
клиента) свят и Пътя, който е извървял -  финалният етап от 
живота на човека е време и за равносметка, която често е 
болезнена от гледна точка на неосъществени възможности, 
трагични лични събития и т.н., които имат нужда да бъдат 
„преработени" с помощта и чрез призмата на страничния 
наблюдател така, че да се неутрализира във възможната сте
пен остротата на действието им; занимания с изкуство, кое
то също „храни" духа -  възприемане на артефакти (слушане 
на музика, гледане на филми, които са израз на киноизкуст
вото, но в т.ч. и посветени на творци) или сътворяване на 
такива; провеждане на разговори на философски теми, кои
то да подпомагат клиента да намери приемливо, от негова 
гледна точка, обяснение за едно или друго явление в личния

12 Български тълковен речник. С., 2008, с. 198.
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и/или в обществения живот, което би допринесло за пости
гане на относителен душевен баланс и успокоение; религи
озни практики - с напредването на възрастта и приближа
ването на края на живота е установено, че религиозното 
чувство у човека се засилва, а там, където то е отсъствало, се 
появява. Причините за това е възможно да се търсят в много 
направления, но основното е свързано със стремежът на 
човека да спаси душата си за вечен живот, който е отвъд фи
зическия носител на духа -  човешкото тленно физическо тя
ло. В този смисъл религията в нейните хуманни проекции и 
същински, автентичен замисъл би могла да бъде дори най- 
мощното средство за духовна подкрепа на възрастните хора 
и в хосписни условия -  не само от гледна точка на справяне 
с ежедневните страдания, но и по отношение на подготов
ката за среща с Твореца, в т.ч. и чрез последното Причастие.

Конкретно в България, като цяло, това е неразработено 
поле в областта на хосписната грижа. Причините за това 
главно са свързани със следните обстоятелства: все още не 
е (в т.ч. ясно, там, където има някои законови положения) 
нормативно регламентирано изцяло в правния мир поло
жението на хосписната грижа, в т.ч. на специалистите, които 
я осигуряват като например социалните работници; от мно
го години не се намира политическа воля за приемане на 
Закон за доброволчеството, който би позволил внасянето на 
яснота и регламентация във взаимоотношенията между 
хосписната институция и други субекти, които биха могли да 
я подпомогнат, в т.ч. и религиозните институции; в днешно 
време религията се приема за нещо старомодно и поради 
това битува в немалка степен позицията, че не би трябвало 
тя да бъде лансирана по какъвто и да е начин -  разбира се, 
подобна позиция е напълно обяснима в съвременното без- 
духовно и меркантилно-комерсиално време, което не озна
чава, че подобно нещо е приемливо; все още Българската 
православна църква не е разгърнала социалната си функ
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ция, особено на локално ниво.
По отношение на духовната подкрепа в хосписни усло

вия основният субект, който би следвало да бъде ангажиран с 
нейното координиране, това е социалния работник. Него
вите усилия би трябвало да се изразяват в: диагностична 
дейност с оглед установяване на личностни особености на 
хората и потребностите, които имат в областта за духовност
та, респективно оценка на възможностите за удовлетворява
нето им в зависимост от здравословния статус, в т.ч. особено 
отношението, което той има към способността за самостоя
телно предвижване и способността за осъзнаване на случва
щото се и включване в него; очертаване на конкретни стъпки 
(план) за удовлетворяването духовните потребности чрез съ
ответни дейности, разположени по определен начин във 
времето и пространството и чрез съответни субекти и ресур
си, необходими за това; реализиране на плана; обратна връз
ка -  как е било възприето случилото се от индивида или гру
пата (разширяването на кръга от субекти, ангажирани с по
добни дейности и палитрата им също така -  особено близки и 
роднини на клиентите, както и броя на участниците, би могло 
да засили ефекта от дейностите за духовна подкрепа) и как 
реализираното би могло да се продължи във времето и/или 
да се яви като отправна точка за други дейности.

Разбира се, усилията, които би трябвало да се положат 
за разгръщане на потенциала за реализиране на духовна 
подкрепа на възрастните хора в хосписни условия в Бълга
рия (и не само), са немалки. Както стана ясно, не липсват 
предизвикателства, а така също и някои реализирани стъп
ки, които, обаче, трябва да се последват от по-големи и по- 
уверени, за да се постигне, по този начин, в оптимална сте
пен осъществяването на потенциала на хосписната грижа. 
Което, от своя страна, е свързано, а и ще рефлектира спрямо 
най-важното -  хората, в хосписа и качеството на техния жи
вот във финалната му права.
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АДАПТАЦИЯ НА ХОРАТА ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ 
КЪМ ДИГИТАЛНАТА ЕПОХА

Ас., д-р по политология Александър Димитров

Днес човечеството навлиза в епохата на Четвъртата ин- 
дустриална революция. Доказателствата за това са навсякъ
де около нас. Технологичното развитие преформатира об
ществените отношения и развитието на самото общество с 
главоломни темпове. Свидетели сме на изключителни мега 
проекти, които за пореден път ни убеждават в творческия и 
неизчерпаем гений на човечеството. Изграждат се мега- 
градове, градове на знанието (които са изцяло дигитализи- 
рани), свръхзвукови магистрали и т.н1. Наред с инфраструк- 
турните постижения, които изцяло изменят социалната сре
да, сме свидетели и на невероятни научни постижения. 
Осъществиха се невероятни пробиви в генетиката, изкуст
вения интелект, чистата енергия и много други2.

На този фон една възрастова група от обществото, тази 
на третата възраст, изостава в голяма степен от технологич
ните тенденции и технологичното развитие на обществото. 
Този процес не е без значение поради няколко прости фак
та. Броят на хората над 55 години е около 17% от цялото на
селение (приблизително 1 млрд. и 300 млн. души) на земята

1 Пресни примери за това са китайският мега-колос Джинг-Джин-Джи, индийският Долера, 
проектът „Интерлууп“ и др.
2 Достатъчно е да се споменат „увеличаването" броя на ДНК нуклеотидите, ИИ (АлфаГо) и 
самолетът „Соларен импулс".
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и ще продължава да се увеличава3. Това нарастване е главно 
поради технологичния напредък, довел до пробив в меди
цинските технологии и лечение, което от своя страна води 
до увеличаване продължителността на живот, която средно 
за жените вече премина прага от 70 години4. В следващите 
години ще се установи стабилната група на активните граж
дани над 75 години (и тя ще е процентно различима и зна
чима). Тези статистически данни само идват да потвърдят 
сериозността на проблема, ако обществата не обърнат се
риозно внимание на технологичните адаптационни програ
ми. Нарастването на темповете на технологично развитие 
значително увеличава технологичната познавателност меж
ду поколенията. През 18 век разликата е била по-скоро мал
ка, през 19 век започват по-сериозните разминавания меж
ду това, което знае бащата, и това, с което ще работи синът, 
а още повече внуците му. През 20 век разликата продължава 
да се увеличава, като днес хората от третата възраст се явя
ват технологични алитерати спрямо внуците си в тий- 
нейджърска възраст.

Един от най-интересните показатели е разпределение
то на интернетпотребителите по възраст (фиг. 1), където хо
рата от третата възраст са два пъти по-малко от активните 
групи (при почти равен номинален брой), тенденция, която 
ще се затвърди и ще се задълбочи. Това изглежда предоп
ределено, като се имат предвид данните за възрастовата 
група буфер (45-54), която категорично не показва стойнос
ти, които да обърнат процеса на технологична алитерация.

Друг допълващ измерител е употребата на социални 
мрежи от страна на хората от третата възраст. Там положе
нието е още по обезпокоително. В една от най-популярните

3 Index Mundi, World Demographic Profile, source CIA World Factbook, Oct. 8, 2016, URL:
http://www.indexmundi.com/world/demographics_profile.html
4 Пак там.
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D istr ib u t ion  of in te rnet u se rs  w orldw ide  a s of N ovem b er 2014, by age
g ro u p

Фиг. 1. Разпределение н а  инт ернет  пот ребит елит е по възраст ови  

групи в свет овен мащ аб, 2 0 145

и достъпни платформи - Фейсбук, едва 8 -  9% от всички пот
ребители са на възраст над 55 години (фиг. 2), подобни и до
ри по-ниски са процентите в други популярни платформи 
като Туитър, Инстаграм, Гугъл Плюс и др.

Подобни извадки, свързани с потребяването на високо
технологични продукти (преносими компютри, смартфони, 
таблети и друга периферия), допълват и потвърждават гор
ните данни. В България тези проценти са дори и по-ниски, 
но най-вече заради фактора ниска доходност. Косвени пока
затели за това са употребата и достъпът до интернет спрямо 
доходността, където отстъпваме значително. Едва

5 Statista -  The portal for statistic, Distribution of internet users worldwide as of November 2014, by 
age group, 16 Feb., 2017, URL: https://www.statista.com /statistics/272365/age-distribution-of- 
internet-users-worldwide/
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Фиг. 2. Разпределение на Фейсбук потребителите по пол и възраст 
към ян. 2017 в световен мащаб6

20% от българските домакинства с ниски доходи имат дос
тъп до интернет (средно за Европа 60%) и около 45% от тези 
с ниска средна доходност (75% средно за ЕС), а огромната 
част от българското население се намира именно в тези ка
тегории и по-специално българските пенсионери7.

Друга извадка, която косвено потвърждава горните 
данни, е свързана с поръчването на стоки и услуги през ин
тернет, където България е на последно място в ЕС. Едва 20% 
от всички потребители на интернет извършват дигитално 
пазаруване и разплащания (при 50% средно за ЕС)8.

6 Statista -  вече. Цит., URL: https://www.statista.com/statistics/376128/facebook-global-user- 
age-distribution/
7 Eurostat, Статистически данни за информационното общество -  домакинства и физически лица, 
юни 2015, стр. 3, URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statisticsexplained/
8 Пак там, стр. 7
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Изнесените данни, макар и касаещи само едно от висо
котехнологичните направления в съвременния свят, нед
вусмислено показват трудността на хората от третата въз
раст да се адаптират към дигиталния свят, който предстои. 
При това в референтна област като интернетпотребление и 
разпространение, където трудностите са най-малко, а упот
ребата най-улеснена. Сведем ли данните само до България, 
се получават тенденции, които са още по-неблагоприятни.

В този смисъл глобалните проблеми следва да получат 
и глобални решения. Още през май 2010 ЕК приема Програ
ма в областта на цифровите технологии за Европа, а по- 
късно и Стратегия за преуспяваща цифрова икономика 
(2020 г.). Тези инициативи са водещи в усилията на Съюза да 
развива интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. По
сочени са 7 приоритетни области на действие: създаване на 
единен цифров пазар; по-голяма оперативна съвместимост; 
интернет сигурност; много по-бърз достъп до интернет; ин
вестиции в НИРД; повишаване грамотността в областта на 
цифровите технологии, уменията за тяхното използване и 
приобщаване към информационното общество; както и при
лагане на ИКТ за справяне с големите предизвикателства 
пред Европа като климатичните промени и застаряването на 
населението9.

Най-общо опитът да се адаптират хората от третата въз
раст към дигиталната епоха е главно чрез конкретни обуче
ния по отношение на определени умения (работа с компю
тър, работа с офис пакет, сърфиране в интернет, боравене с 
конкретен софтуер като скайп и т.н.), или чрез цялостни 
обучения по ИКТ (Информационни и комуникационни тех
нологии). В крайна сметка голямата цел е постигането на ус
пешно адаптиране, което само по себе си повишава качест
вото на живот на старите хора. На пръв поглед адаптиране

9 Пак там, сте. 8
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то към дигиталната епоха не е свързано с преки икономи
чески ползи, или промяна на социалния статус, което е ос
нование да се пренебрегва неговата важност и необходи
мост. Това е вярно най-малко в две направления -  на първо 
място позволява успешното и пълноценно участие на стари
те хора във физическата (обкръжаващата ги) среда, където 
аналоговите технологии, познати от личната им практика, 
вече изцяло се дигитализират. Именно по този начин те мо
гат да пестят време, усилия и средства (все ресурси, които в 
късната възраст на човек, най-малкото не са в изобилие). На 
второ място стоят психологическите фактори, където хората 
от третата възраст продължават да изпълняват обществени 
роли, чувстват се част от цялото и разполагат с необходимо
то, за да не се чувстват маргинализирани и отхвърлени.

Дигиталната адаптация на старите хора е до голяма 
степен крайна необходимост. Без нея няма как да се изпъл
нят някои от най-важните социални роли, характерни за хо
рата от третата възраст. Това са активното стареене, където 
„хората трябва да имат възможности да допринасят по най- 
различни начини (платена работна заетост, доброволен 
труд, участие в общността, семейни дейности и свободно 
време) или чрез комбинация от тях, при което е необходимо 
да се обърне специално внимание на аспектите на хранене
то в здравословния начин на живот. Максимализирането на 
потенциала на гражданите и качеството на живота са в със
тояние да създадат едно общество с по-голяма степен на 
включване и да допринесат за по-нататъшна икономическа 
устойчивост"10. На следващо място е чрез технологичната 
адаптация да достигнем до социална интеграция на възраст
ните (в случаите, когато те са заплашени от социална изола
ция) -  това ще им позволи да намират по-лесно различни со

10 Молон, Пилар (ред.), Образование и качество на живот на възрастните граждани, Univer- 
sitat Jaume I, 2013, стр. 47
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циални активности, да провеждат по-активна комуникация 
(включително с асистентите на стари хора), да използват тех
нологични решения, които биха им останали непознати и т.н. 
Заедно с това, не трябва да забравяме, че различните форми 
комуникация и интеракция са възможност за хората от трета
та възраст да остават в по-активна връзка с най-близките си, а 
това се оказва важен фактор във все по-глобализиращия се 
свят. В това отношение едно бъдещо предизвикателство (в 
следващите 5 години) ще са обученията на стари хора по от
ношение на добавената реалност, както и при употребата на 
периферни устройства за виртуална реалност.

В крайна сметка, без това да е един императив, изложени
те модели като активното стареене, или пък социалното доб- 
роволчество, добрата комуникационна среда, запазване на 
интегрираността в обществото „все повече и повече се преда
ват посредством киберпространството, поради което граж
данството също така означава осигуряването на възможности 
за възрастните хора да използват ИКТ (информационни и ко
муникационни технологии). Още повече, че дигиталните уст
ройства са главно свързани с работното място -  етап от живо
та, който е завършил за много възрастни или е отдавна минал. 
Подобен факт придава нов смисъл на идеята за учене през це
лия живот, по време на работа или извън нея"11.

България и нейните възрастни хора също трябва да 
посрещнат предстоящите предизвикателства на дигитална- 
та епоха. За съжаление статистиката е безмилостна. Ние ве
че показахме ограниченият достъп до интернет, който имат 
старите хора. По-сериозният проблем е, че много малко от 
тях изобщо използват интернет редовно (всеки ден, или ня
колко пъти седмично). Едва една трета от тези на възраст 55
64 (сравнително активна възраст) са редовни потребители и 
едва 10% от най-старите (на възраст 65-74). По този начин

11 Пак там, стр. 49
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1 6 - 2 4  2 5 - 3 4  3 5 - 4 4  4 5 - 5 4  5 5 - 6 4  6 5 - 7 4
го д и н и  го д и н и  го д и н и  го д и н и  го д и н и  го д и н и

Фиг. 3 Относителен дял на лицата, които използват редовно интер
нет, 201512

става ясно колко ограничено всъщност е технологичното 
проникване сред най-възрастните. Този факт прави техно
логичното адаптиране още по-трудно, защото се свързва и с 
процеси на отхвърляне, невъзможност за разбиране и не
възможност за използване на новите технологии (без зна
чение дали става въпрос за пералня, или за таблет).

12 НСИ, Основни резултати от изследването за използването на информационно- 
комуникационните технологии от домакинствата и лицата през 2015 година, URL: 
http://www.nsi.bg/bg/content/13731/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8A%D 
0 % B E% D 0 % B 1 % D 1 % 8 9 % D 0 % B 5 % D 0 % B D % D 0 % B 8 % D 0 % B 5 / % D 0 % B E % D 1 % 8 1 % D 0 % B D % D 0 %  
BE% D 0% B 2% D 0% BD % D 0% B 8-
% D 1 % 8 0 % D 0 % B 5 % D 0 % B 7 % D 1 % 8 3 % D 0 % B B % D 1 % 8 2 % D 0 % B 0 % D 1 % 8 2 % D 0 % B 8 -
% D 0% BE% D 1% 82 -
% D 0 % B 8 % D 0 % B 7 % D 1 % 8 1 % D 0 % B B % D 0 % B 5 % D 0 % B 4 % D 0 % B 2 % D 0 % B 0 % D 0 % B D % D 0 % B 5 % D 1
% 82% D 0% B E -% D 0% B 7% D 0% B0 -
% D 0 % B 8 % D 0 % B 7 % D 0 % B F % D 0 % B E% D 0 % B B % D 0 % B 7 % D 0 % B 2 % D 0 % B 0 % D 0 % B D % D 0 % B 5 -
% D 0% B D % D 0% B 0 -
% D 0 % B 8 % D 0 % B D % D 1 % 8 4 % D 0 % B E % D 1 % 8 0 % D 0 % B C % D 0 % B 0 % D 1 % 8 6 % D 0 % B 8 % D 0 % B E % D 0
% B D % D 0 % B D % D 0 % B
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Настоящата статия представи един тесен сегмент от 
продължаващото обучение на старите хора, свързан с адап
тацията им към новата епоха, или по-точно с придобиването 
на дигитална грамотност. Както се вижда днес ние живеем в 
един по-нестабилен, по-несигурен свят. Някои автори разг
леждат липсата на дигитална грамотност при старите хора 
като заплаха за сигурността, а и като опасност да маргина- 
лизираме тяхната идентичност, без да сме я опознали. При 
един такъв сценарии една голяма част от обществото ще 
бъде отделена, а то като цяло ще бъде по-слабо и по- 
уязвимо на външни заплахи. Според Алан Мартин „дигитал- 
ната грамотност, подобно на класическата, за всеки гражда
нин означава средство за взаимодействие между индивида 
и обществото, среда за създаване и споделяне на смисъл. По 
нея се ръководят действията ни, развитието и промяната на 
социалните модели и еволюцията на социалния ред. Общес
твото, в което живеем, както и да го наречем, е пропито с 
дигиталност; за да си взаимодействаш с това общество, 
трябва да си взаимодействаш с дигиталното. Като караме 
възрастните хора да участват в този процес, ние им позво
ляваме те да създават споделен смисъл, да конструират 
идентичност, да търсят контрол спрямо социалния и култу
рен контекст. Превръщайки се в дигитално грамотни, най- 
възрастните граждани могат да си върнат и да задържат 
формата (активната) на своя живот в една ера на нарастваща 
несигурност"13.

Всички тенденции показват, че държавните стратегии за 
обществено развитие не трябва да пренебрегват този аспект, 
свързан с битието на хората от третата възраст. Отлагането 
на неговото своевременно адресиране само ще го превърне 
в още по-тежък за решаване проблем. Малцина осъзнават, че

13 Martin, Allan, Digital Literacy for the Third Age: Sustaining Identity in an Uncertain World, 
eLearning Papers, N12, February 2009, стр. 13
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към 2060 година над 30% от населението на Европа ще е на 
възраст на 55 години, а това са днешните тийнеджъри. На 
практика въпросът за дигиталната грамотност, наред с кон
цепциите за устойчиво развитие и демографският застой, се 
превръща във водещ за европейската политика, а неговото 
разрешаване в категоричен императив.
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ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА И ДИГИТАЛНИТЕ 
КОМУНИКАЦИИ

Ас., д-р по политология Христо Проданов

1. Аналоговото и дигиталното поколение

Едно от важните разграничения днес между различните 
поколения произтича от това, че техният активен живот мо
же да бъде видян като свързан с различни водещи техноло
гии, умения и начин на живот. Разликата между представи
телите на така нар. трета възраст днес и по-младите поколе
ния е, че първите са израснали в епохата на аналоговите 
технологии, които не предполагат особени технологични 
умения, а вторите -  на дигиталните или цифровите. При това 
възрастта винаги е била разглеждана като един от основни
те фактори, свързани със социалния статус на индивида. 
Счита се, че възрастните хора са по-пасивни и консерватив
ни, по-трудно адаптивни и приемащи нововъведенията и 
прогреса, по-малко социално подвижни, енергични и актив
ни, обърнати много повече към времената на безвъзвратно 
отминалата младост, отколкото към бъдещето, смятано за 
„собственост" на новите поколения, на активните, мобилни
те, прогресивните. Възрастните хора са препятствани от фи
зиологически причини, по традиция са скептични към пол
зите от новите технологии, по-трудно и с по-малко желание 
се обучават в това как да ги използват. Днешното възрастно 
поколение е израснало, живяло, работило в един аналогов и 
пасивен свят със силни ограничения, висока цена и труд
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ности при осъществяването на комуникацията, при която 
времето и пространството са важен фактор, макар и не тол
кова значим както са били за техните родители и дядовци.

Повечето изследователи в сферата на технологиите и 
иновациите твърдят, че аналоговите технологии предпола
гат пасивност на индивида, докато дигиталните го правят 
активен, интерактивен, социално включен. Човек гледа те
левизия, чете вестник или слуша радио, бидейки пасивен 
съзерцател на социалния процес, неможещ да участва пря
ко в него извън традиционните посредници, каквито са по
литическите партии, изборите, профсъюзите или организа
циите на гражданското общество. Той говори по телефона, 
осъществявайки контакт от типа „един с един", което също 
предполага пасивно поведение. При тези технологии чове
кът е обект на информационния поток, но самият той не е 
част от него. Съвсем различни от днес са начините, по които 
функционират демокрацията, икономиката, обществото. 
При тях има масова представителна демокрация, масови 
идеологии и партии, масови общества, национален капитал, 
държавен суверенитет, строги йерархии. Сегашните предс
тавители на третата възраст са продукт на технологичните и 
комуникационни технологии на втората индустриална ре
волюция, родила „аналоговото поколение". Това са комуни
кациите, доминирали във времената, когато те са били деца, 
юноши, младежи. Тези комуникации са част от онзи начин 
на общуване, възприятия за света и ценностни нагласи, кои
то възпитават по-пасивна спрямо социално-политическия 
процес роля на индивида. Докато нашите бащи и дядовци са 
се социализирали на детската площадка, която значително 
стеснява социалния свят, то днешното поколение се социа
лизира в необятния свят на интернет и социалните мрежи. 
Днешното младо поколение е значително по-пасивно физи
чески, но по същество се намира навсякъде и по всяко вре
ме във виртуален план. То е интерактивно, продукт на тех
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нологии, насърчаващи активното човешко поведение, тъй 
като позволяват общуване на много с много хора като по то
зи начин усилват социалните контакти. То е заменило физи
ческият контакт с компютърен екран, станало е по-слабо 
мобилно физически, но много по-социално мобилно. Това 
създава предпоставки за нови, мрежови и интерактивни 
форми на функциониране на демокрацията, икономиката и 
обществото, за сплеснатите йерархии, за мрежовите меха
низми, опосредствани от безграничния свят на интернет, на 
дигиталните и интерактивните технологии, в който всеки е 
участник, за което се нуждае от определени умения и зна
ния, характерни за „дигиталното поколение". Затова то е 
много по-адаптивно, мобилно, бързо ориентиращо се, нуж
даещо се от съвсем различни умения и знания от онези на 
своите бащи и дядовци.

Сериозен фактор тук са скоростно навлизащите техно
логични нововъведения, за които дори на младото поколе
ние е необходимо време, за да навлезе, а на старото -  бав- 
но да наваксва. Така само след няколко години новите днес 
технологии ще бъдат остарели и ще предполагат нови уме
ния. Неслучайно първоначалните изследвания върху при
родата на дигиталните комуникации, непочиващи все още 
на достатъчно изследователски материал, предполагаха 
значително облекчаване на старите хора и включване в со
циалните, политическите и икономическите процеси, прео
доляване на изолацията и дискриминацията, на които те са 
подложени. Изхождаше се от разбирането, че след като ди
гиталните комуникации позволяват интерактивност и без
прецедентно разширяване на социалната активност на все
ки човек, то това се отнася и за старите хора, което в крайна 
сметка ще резултира в увеличаване на тяхната социална ак
тивност и връзките между поколенията. Днес се вижда, че 
този потенциал можеше да бъде използван и по-добре. На
истина, той все повече се разкрива за възрастните хора и
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това е естествен социален процес на постепенно и еволю
ционно приемане на технологичните нововъведения. Но 
темповете, с които това става, не изглеждат съвсем задово
лителни. А самите стратегии за дигитализация са много по
вече насочени към младите и активни хора, които се смята, 
че биха допринесли за обществото, отколкото към тези от 
третата възраст, смятани често за товар.

При това става дума за световна тенденция, която можем 
да открием и в САЩ - страната, в която най-рано и бързо се 
разгръщат дигиталните технологии. Проучване на „Пю ри- 
сърч център", публикувано през 2014 г., показва, че много 
възрастни хора остават изолирани от дигиталния живот. При 
това същественото е, че вътре в групата на възрастните хора 
съществуват различия - по-богатите и по-образованите въз
растни хора имат по-голям достъп и повече умения да изпол
зват дигитални технологии отколкото по бедните и необра
зованите, т.е. дититалното разделение е не само по възрас
тов, но и по образователен и подоходен признак. Освен това 
с нарастването на възрастта намалява ползването от тези 
технологии -  най-активно се ползват от възрастното поколе
ние между 65 и 70 години, а след отчетливо намаляват.1

Въпросът за връзките между поколенията, между деца, 
бащи, майки, баби и дядовци винаги е бил особено актуален. 
Днес този проблем повдига един нов теоретичен дискурс, 
който се стреми да отговори на въпроса дали и доколко ди
гиталните технологии разширяват или стесняват нараства
щата пропаст между световете, в които се раждат и израст
ват различните поколения; дали те със своя интерактивен 
характер са фактор за разширяване на социалната кохезия 
или нов фактор за социална изолация. И какво трябва да бъ
де направено, за да се преодолее такава причина за „диги-

1 Older Adults and Technology Use, Pew Research Center, April 2014, Available at: 
http://www.pewinternet.org/2014/04/03/older-adults-and-technology-use/, 03.04.2016
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талното разделение", каквато е възрастта. Това придобива 
особена актуалност и днес с все по-скоростното внедряване 
на дигиталните тенологии и противоречията, които то пре
дизвиква. Предполага най-общо две равнища на анализ.

Първо. На микроравнище се изследват отношенията 
между деца и родители на битово ниво. Повечето изследва
ния сочат, че що се отнася до това ниво бързото внедряване 
на новите технологии води до нови разделения и противо
речия в семейството, до отчуждение и конфликти, до раз
ширяване на дистанцията между деца и родители. Фактори 
за това са: общуването на децата с приятели през социални
те мрежи, играенето на игри и пр., заменили физическият 
контакт между децата и родителите, които при други обсто
ятелства биха прекарвали повече време заедно; загубата на 
родителски авторитет; постоянният стремеж на родителите 
да се месят в личния живот на децата, да им забраняват и да 
ги следят какво правят, с кого се виждат и общуват в дигитал
ния свят; независимостта, която в голяма степен получават 
децата от родителите си в дигиталното пространство, особе
но след масовото навлизане на новите модели телефони и 
компютърни устройства. Противоречия предизвиква дори 
обстоятелството, че за децата технологичното разделение 
означава известна свобода от постоянния родителски конт
рол, докато за родителите то представлява загуба на връзка с 
техните деца. Измеренията на това разделение са достатъчно 
дълбоки. Семействата не са способни да изградят достатъчно 
стабилни връзки помежду си. В резултат на това в семейство
то се генерират недоверие, несигурност, създава се усещане 
за недостатъчно грижи и любов, а родителите губят автори
тет и възможност да оказват влияние върху възпитанието на 
децата, така че да им влияят в положителна посока.

Второ. На макроравнище се изследват отношенията 
между деца и родители извън непосредствената битова сре
да. Погледът е насочен най-вече към запазването на родови
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памет, корени, връзки със семейството в един свят, в който 
може би най-големият проблем е миграцията. На това ниво 
се наблюдава по-скоро обратната тенденция на сближаване 
и премахване на разделителните линии в семейството. Това 
е и равнището, на което в най-голяма степен възрастните 
хора се облагодетелстват от новите технологии, получавай
ки шанса да разговарят, да се чуват, да бъдат в постоянна 
връзка със своите близки по „Скайп", „Фейсбук", „Туитър", 
„Вайбър", електронната поща и пр. Това може да става по 
всяко време и на всяко място със съответните умения, диги
тални устройства и приложения. Оказва се, че тези техноло
гии са изключително плодотворни при осъществяването на 
подобен тип дистанционен контакт между деца и родители, 
намиращи се на големи разстояния помежду си. При това 
що се отнася до този проблем старите хора са склонни да 
изоставят аналоговите технологии и да придобият съответ
ните дигитални умения, за да бъдат способни да осъществя
ват връзки със своите роднини зад граница.

Един от най-тежките психологически проблеми на въз
растния, излязъл от активен живот човек, е изолацията, са
мотата, чувството за изоставеност. Страхът да останеш сам е 
основен източник на тревожност с остаряването на хората. 
Изследвания във Великобритания показват, че редица въз
растни хора с дни не виждат друг човек и може да умрат в 
самота; 16% от по-възрастните хора дори в градските зони 
страдат от самота, а изолацията и самотата увреждат допъл
нително както психическото, така и физическото здраве на 
възрастните хора.2 Ако този процес се наблюдава във Вели
кобритания, то неизмеримо по-валиден е той за България, 
където, особено по селата, са останали възрастни хора, а 
младите са по чужбина, поради което мащабите на изолаци

2 Older People, Technology and Community, L.: Independent Age, p. 4, Available at: 
http://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ac79/docs/wp/ps/Report.pdf, December 16, 2016
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ята и самотата са много по-големи, а следствията за физи
ческото и психическо здраве са катастрофални.

Затова у нас въпросът за връзката и интеграцията меж
ду старото и младото поколение придобива фундаментално 
значение и вече е въпрос на оцеляване. България е силно 
застрашена и на двете посочени равнища. По отношение на 
първото ниво ставащото у нас е част от общата тенденция 
на дезинтеграция между поколенията. А по отношение на 
второто -  процесите на глобализация, свободното движе
ние на хора, стоки и услуги, разрушителният преход към ка
питализъм, бедността и мизерията, липсата на перспективи, 
сигурност и условия за достоен живот доведоха до бягство 
от страната на над 2 млн. млади, в много от случаите ви
соко образовани българи, чиито бащи и майки останаха тук, 
самотни, тъжни, без опора, без деца и внуци, на произвола 
на тежката социална безизходица, в която ги постави бъл
гарската държава. Над 2 млн. обезверени и социално изк
лючени пенсионери останаха у нас. Данните сочат, че Бъл
гария е на пето място по застаряване в света, а населението 
ще намалее с още 35% до 2050 г. Единствена възможна опо
ра на старите хора в тази ситуация станаха дигиталните ко
муникации. Днес те са един от малкото фактори, които са 
способни да запазят връзките между поколенията, родовата 
памет и корени. Но в същото време едва 6% от хората над 65 
годишна възраст в България изобщо използват интернет. За 
сравнение, в САЩ пред 2012 г. 59% от възрастните хора над 
65 години са ползвали интернет.3 Във Великобритания по 
данни от 2011 г. 79% от домакинствата, които не са в активна 
възраст, имат интернет, докато процентът на тези, които са 
в пенсионна възраст е 37.4 Като се има предвид, че това е

3 Older Adults and Technology Use, Pew Research Center, April 2014, p. 1, Available at: 
http://www.pewinternet.org/2014/04/03/older-adults-and-technology-use/, 03.04.2014
4 Berry, Richard. Older People and the Internet, L., ILC-UK, 2011, p. 2
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свързано в много висока степен с равнището на доходи, то 
бедността в България е също важна предпоставка за диги- 
талното разделение между поколенията, което е по-голямо 
отколкото в развитите страни. Политиката на държавата у 
нас, както и по всеки един от въпросите, засягащи хората от 
третата възраст, е сведена почти до нула, прицелена е в 
разширяване на достъпа до интернет, но по никакъв начин 
не третира въпросите за разширяването на достъпа до ди
гитални устройства и умения. Доколкото такива усилия се 
наблюдават в някаква степен, те са по-скоро въпрос на лич
ни, частни и обществени инициативи, изникват от общест
вения, а не от държавния сектор. Типичен пример за такава 
инициатива е например създаденият наскоро от акад. д-р. 
Ганчо Попов Национален български университет „Трета 
възраст". „Инициативата за създаването на университета е 
опит да се отговори на осъзнатата необходимост хората, 
които са на прага на третата възраст или вече са пенсионе
ри, да бъдат подготвени за този етап от живота си, да бъдат 
информирани за различни възможности -  в областта на 
ученето, културата, образованието, чрез които да осмислят 
свободното си време."5

Колкото и да е полезна тази инициатива обаче, тя не 
може да бъде достатъчна. „Една птичка пролет не прави" и 
без активна държавна политика по проблемите на дигита- 
лизацията на достъпа и уменията на старите хора тенденци
ята на отчуждение между поколенията само ще се разширя
ва с всички, произтичащи от това последици. Милиони мла
ди българи и техните деца остават без достъп и връзки с Ро
дината, със своите бащи и майки, губят национална иден
тичност и родова памет, остават завинаги загубени за Бъл

5 Георгиева, Наталия. Национален български университет „Трета Възраст" обучава безплатно 
пенсионери, Available at: https://ec.europa.eu/epale/bg/blog/nacionalen-blgarski-universitet-treta- 
vzrast-obuchava-bezplatno-pensioner. 28.11.2016
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гария. Загубата на родови памет и връзки, безпрецедентни
те нива на демографски срив вещаят тежки времена за 
страната, допълнително обезлюдяване и демографски ко
лапс, липса на квалифицирана работна ръка, на социално- 
икономически и дори политически перспективи.

2. Държавата, възрастните хора и дигиталните 
комуникации

Несъмнено е, че дигиталните комуникации дават нови и 
изключителни по своята интерактивност способи за общу
ване, за преодоляване на традиционната социална изола
ция, на която са подложени старите хора почти навсякъде и 
в почти всички исторически периоди. Изследванията сочат, 
че те позволяват на старите хора да останат по-дълго актив
ни и продуктивни на пазара на труда, да преодолеят изола
цията и самотата, да поддържат социални контакти, да улес
нят достъпа до обществени и социални институции, да под
държат по-добро качество на живот, да се чувстват удовлет
ворени, значими и важни. Проучване в САЩ например конс
татира, че ако един възрастен човек редовно общува в со
циалните мрежи, той може да изпълнява задачи за памет и 
внимание 25% по-добре.6 Друго изследване показва, че ко
муникацията чрез социалните мрежи на старите хора с да
лечни роднини подобрява значително тяхното психическо 
здраве, познавателните способности и нивата на компетен
тност, намалява с 30% опасността и деменция и депресия.7 
Изследване на „Digital Unite" сред хора над 55 годишна въз
раст сочи, че повече от 86% от ползващите интернет споде
лят, че той е подобрил техния живот. 81% казват, че ползва

6 Трета възраст и социални мрежи: каква е връзката, Available at:: http://lekuva.net/44115/treta- 
vazrast-i-sotsialni-mrezhi-kakva-e-vrazkata.html, 1 май 2013
7 Социалните мрежи са полезни за здравето на възрастните хора, Available at:: 
https://bolime.net/socialnite-mreji-sa-polezni-za-zdraveto-na-vazrastnite-hora/, 24.12.2014
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нето на интернет ги кара да се чувстват като част от модер
ното общество, а 72% смятат, че връзката с интернет им е 
помогнала да не се чувстват самотни.8

Проучванията недвусмислено сочат, че употребата на 
дигитални технологии играе положителна роля за психи
ческото, здравословното и социалното положение на хо
рата от третата възраст. Това открива сериозна проблемна 
област, върху която следва да бъде съсредоточено внимани
ето. А именно за връзката между държавните институции, ди
гиталните технологии и старите хора. Дигиталните техноло
гии разполагат със сериозен потенциал за подобряване на 
живота на старите хора. Те осигуряват достъп до държавата и 
нейните институции, които все повече се дигитализират. Това 
предполага сериозни усилия по осигуряване на включеност 
на хората от третата възраст поне в няколко посоки:

Първо. Достъпът до здравеопазване. Известно е, че 
старите хора са най-големите ползватели на здравни услуги 
и се нуждаят от постоянен достъп до тях. Физическият дос
тъп при тях обаче е затруднен в резултат за възрастови и 
здравословни причини, а в условията на България и от това, 
че стотици селища и големи региони са без здравни услуги, 
тъй като липсват лекари или медицински сестри, които да 
работят там. А здравето на възрастните хора е най-крехко и 
често налага почти постоянно наблюдение и непосредствен 
досег до здравни грижи или лекарства.

Възниква въпросът дали дигиталните технологии могат 
да им помогнат в достъпа до здравеопазване. Проблемът 
тук е, че те невинаги притежават уменията, необходими, за 
да се възползват от предимствата на дигиталните техноло
гии, с което да си осигуряват информация за заболявания, за 
достъп до медицински услуги, за постоянно наблюдение, за

8 Енчев, Д. Време е да направим така, че възрастните хора да получат уменията, от които се нуж
даят, Available at:: https://ec.europa.eu/epale/bg/node/10970, 12.08.2015
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онлайн прегледи и медицина, да поръчват на рецепти и пр.. 
В Германия например ранното изписване на пациенти от 
болница в резултат на въведеното мобилно здравно наблю
дение се очаква да спести около 1,5 млрд. евро годишно.9 
Много държави вече са въвели или са на път да въведат 
електронни здравни карти, чрез които всеки здравно осигу
рен може да посети личния си лекар, да влиза на лечение в 
болница, да ходи на зъболекар и да си купува лекарства в 
аптеката, без да носи каквито и да било други документи със 
себе си като направления, рецепти, резултати от изследвания 
и подобни. Тя съдържа електронно и здравно досие на всеки 
един пациент, което е особено важно при лечението, особе
но що се отнася до хроничните заболявания. У нас обаче ди- 
гитализацията на здравните услуги върви с особено бавни 
темпове. При това обикновено се ползва най-вече отрица
телният опит или се въвеждат откровено вредни и недомис
лени дигитални нововъведения. За електронна здравна карта 
се говори вече повече от десетилетие, като това е основен 
ангажимент на всички правителства. Вместо с електронна 
здравна карта на българите им беше наложено вземане на 
пръстови отпечатъци при постъпване за лечение. Това може 
да нанесе поредния удар върху най-уязвимата социална гру
па у нас в лицето на старите хора, а нейният достъп до здрав
ни услуги да бъде ограничен. Така българската държава не се 
възползва от позитивите на дигиталните технологии, тя пре
открива техните негативни страни и ги прилага на практика, 
превръщайки дигитализацията от средство за подобряване в 
средство за влошаване на здравния статус на старите хора у 
нас. Докато в останалите държави се провежда последова
телна политика по дигитализация на здравеопазването с цел

9 Вж. Тодоровска, Н. ИКТ в подкрепа на възрастни хора с хронични заболявания и трайни 
увреждания. В: Български червен кръст, Available at: http://www.ehealth-
bg.org/images/BRC.pdf, 02.09.2016, с. 5
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подобряване на достъпа до него, у нас е обратното - дигита- 
лизацията се използва за затрудняване на достъпа на паци
ентите до помощ с фискални мотиви.

Второ. Достъпът до финансови услуги, социални услуги 
и защита. Пенсионерът вече не е длъжен да чака часове 
наред пред пощата, за да си получи пенсията или да ходи до 
най-близката социална агенция, за да защити някое свое со- 
циално право. Той може да извърши всичко това дигитално, 
за много по-кратко време и при много по-малки физически 
усилия само чрез онлайн услуга. За това е необходимо да 
разполага със съответните дигитални умения, които са не
обходими за боравене с компютър, интернет, мобилен те
лефон, кредитна карта. В бедни страни като нашата, където 
богатите банки налагат всевъзможни такси и тарифи върху и 
без друго достатъчно ниските възнаграждения за пенсио
нерите, това трудно може да достигне до голямата част от 
хората от третата възраст.

Трето. Участие в социално-политическия процес и при
добиване на усещане за значимост, престиж, самореализа- 
ция. Осъществява се по най-различни начини, чрез социал
ни мрежи, интернет форуми, групи и каузи, достъп до дър
жавни институции и администрации. Тук имат място и идеи
те за въвеждане на електронно гласуване, чиято реализация 
сериозно би улеснила правото на глас за старите и трудно 
подвижни хора. Това обаче е все още силно дискусионен 
въпрос в целия свят, поради рисковете от пробив в систе
мите за такъв тип гласуване.

Корелацията между социалното благополучие и употре
бата на дигитални технологии, особено що се отнася до стари
те хора, води до изграждането на повече или по-малко успеш
ни стратегии за интегрирането им в дигиталната среда. Част
ният сектор инвестира много в дигитални технологии, в осигу
ряване на достъп и умения, но предимно за хората в работос- 
пособна възраст и най-вече за младите хора, чрез които може
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да бъде реализирана печалба. Хората от третата възраст са 
поставени на заден план и единствено държавата е способна 
да се погрижи за тяхното дигитално и социално благополучие. 
Отделни страни изграждат подобни стратегии за осигуряване 
на достъп и умения за възрастните хора, но с променливи нива 
на успех, като много от тях остават на хартия.

На няколко пъти и ЕС се опитва да изгради подобен тип 
стратегии, които обаче се сблъскват с проблеми в контекста 
на особеностите на всяка страна, нейните приоритети, ин
тереси, собствени стратегии и пр. Първият план на ЕС е още 
от 2007 г., като неговата цел е да насърчава достъпа до услу
ги и продукти на информационно-комуникационните тех
нологии за възрастните хора, да изработва решения, които 
да подпомагат активния им и здравословен начин на живот. 
Втората инициатива за електронно включване от 2010 г. си 
поставя за цел да гарантира достъпност на всички елект
ронни услуги и продукти за непривилегированите групи. 
Третата е „Дигитална стратегия 2020", която се фокусира 
върху възможностите на информационно-комуникацион- 
ните технологии за отговаряне на нуждите на застаряващо
то население чрез цифрова грамотност и умения, е- 
здравеопазване, системи и услуги за телемедицина. Съдър
жа действия по подобряване на достъпа на възрастните хо
ра, което да даде принос към техния активен живот.10

Няколко са важните области, в които на първо време 
трябва да съсредоточи вниманието държавата за преодоля
ване на дигиталното разделение на възрастов признак - по
добряване на технологичната инфраструктура и достъпа до 
публични места; премахване на финансовите бариери, кога
то те са причина старите хора да нямат достъп до ди

10 Вж. Тодоровска, Н. ИКТ в подкрепа на възрастни хора с хронични заболявания и трайни 
увреждания. В: Български червен кръст, Available at: http://www.ehealth-
bg.org/images/BRC.pdf, 02.09.2016, с. 9
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гитални технологии, в това число и субсидиране; политики 
по премахване на психологическите бариери за включване 
на старите хора в дигиталния свят; осигуряване на без
платни квалификационни курсове; създаване на интернет 
съдържание, което представлява интерес и е полезно за 
възрастните и пр. Трябва да се имат предвид цената на 
включването в дигиталното пространство, демографските, 
социалните и психологическите фактори, съдържанието на 
дигиталното общуване и неговата полезност за възрастните, 
техните умения и способности, мотивация и положение.

През последните години се налага тенденция на раз
ширяване на дигиталните достъп и умения на старите хора. 
Паралелно с това върви процес на непрестанно увеличава
не на нововъведенията, появата на нови устройства и необ
ходимост от непрестанно технологично самоусъвършенст- 
ване, за да можеш да боравиш с тях. Това става много по- 
трудно и бавно при старите хора и би било добре държави
те със своите политики на дигитализация да способстват за 
ускоряване на този процес. На първо място, за да осигурят 
на старите хора грижи и достоен живот, да могат те да се 
чувстват важни, значими и полезни за обществото, за самите 
себе си и за младите поколения. И, на второ, да съхранят 
връзките между поколенията, а така да запазят бита, култу
рата и идентичността им независимо къде по света се нами
рат те, а с това и себе си.
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ЗА НЕОБХОДИМОСТТА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ 
ЗА ПРИНОС НА ХОРАТА ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ 

КЪМ НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ 
НА БЪЛГАРИЯ

Д-р по организация и управление Георги Кръстев -  
ЦИНСО към БАН

Създаването и развиването на човешкия потенциал за 
защита на националната сигурност е сред основните задачи 
на всяка държава. Независимо как е била наричана тази 
дейност през вековете, историята на всяка страна, на всяко 
общество показва, че държавните глави - от владетелите до 
най-демократично избираните ръководители на изпълни
телната власт (президенти и министър-председатели), са 
обръщали особено голямо внимание на системата за създа
ване на кадри, за тяхното развитие и утвърждаване по вре
ме на службата и за достойния живот на тези хора след из
пълнението на дълга им към държавата и обществото. Ста
тут на аксиома е придобила тезата, че хора, които дълго 
време са служили в името на сигурността на държавата и 
обществото, в защита на националната сигурност и след из
лизането от активния живот продължават да са силно при
вързани към тази кауза. Те търсят съществуващи или сами 
създават организационни форми, чрез които да са полезни 
със знанията и уменията, които са придобили по време на 
своята служба. Характерно за тази сфера, за разлика от други 
е това, че по самата си същност и като правило тези знания и 
умения не могат да бъдат прилагани като частна инициатива,
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като предприемачески усилия в сферата на производството и 
услугите. Изключение от това правило са знанията и умения
та, натрупани в сферата на охраната на обществения ред, а до 
известна степен -  и уменията в сферата на противодействие
то на т.нар. конвенционална, обикновена, а, може би, най- 
точно - криминална престъпност, но без да се навлиза в про
тиводействието на организираната престъпност.

Различните държави дават разнообразни примери за 
ангажиране на хората, служили продължително, а не рядко 
и само във въоръжените сили и в системите за сигурност и 
за обществен ред. Като правило, това са организации на 
офицерите и/или на сержантите от резерва и от запаса. Бъл
гария има вековна традиция в това отношение със създава
нето още през 1915 г. на Съюза на военноинвалидите и во- 
еннопострадалите. След 1990 г., особено в условията на ряз
ко съкращаване на въоръжените сили и на службите за си
гурност, се сформираха организации като Съюза на офице
рите и сержантите от запаса и резерва, Асоциацията на ра
зузнавачите в България1, Асоциацията на контраразузнава- 
чите в България, Асоциацията на полицейските началници2, 
Съюзът на офицерите от резерва „Атлантик"3, Национална 
асоциация „Сигурност"4, Съюзът на военноинвалидните ко
операции и редица други. Някои от тези организации ак
тивно участват в аналогични структури от международен 
мащаб -  например, Съюзът на офицерите и сержантите от 
запаса и резерва членува в Междусъюзническата конфеде
рация на офицерите от резерва5.

Съществуването и ефективното функциониране на тези 
организации и предпоставка за ангажиране на професиона

1 http://www.arz.bg/
2 http://apn.mvr.bg/default.htm
3 http://www.atlantic-bg.org/bg/index.html
4 http://nas.bg/
5 Създадена през 1948 г. и официално призната от НАТО през 1976 г.
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листите в сферата на националната сигурност и отбраната 
след освобождаването им от активна служба. Съществен 
въпрос в този аспект е какви са възможностите за развиване 
на дейност от тяхна страна и дали е правилно активността 
да бъде въпрос на лична или организационна инициатива 
или е необходима намеса от страна на държавата чрез пос
тавяне на задачи, възлагане на дейности и създаване на 
подходящи институционални формати. Към 2017 г. все още 
изглежда отговор на тези въпроси не може да бъде намерен 
при търсенето на консултативна структура към централен 
орган на изпълнителната власт -  министър, председател на 
държавна агенция или към държавна комисия. Откъслечни
те заседания на някой консултативен орган, например - на 
Съвета по отбраната към министъра на отбраната, с участи
ето на представители на гражданския сектор определено не 
може да се оцени като достатъчно. Така например, през 
2014 г. бе направен опит за привличане на гражданските ре
сурси към процеса на подготовка на стратегически преглед 
на сигурността и отбраната и дори бяха представени редица 
становища от неправителствения сектор. Липсата на ясна 
институционализация, макар и като временна организаци- 
онна рамка и съответното материално, техническо и ресур
сно осигуряване, а не на последно място -  очевидната липса 
на разбиране за необходимостта от приемственост точно в 
този аспект, доведоха до прекратяване на работата по под
готовка на стратегическия преглед.

Същностен въпрос от гледна точка на разглежданата 
тук тема е за разбирането в кои сфери и направления, а и 
чрез какви дейности хората от третата възраст биха могли 
да допринасят за сигурността на България в съвременните 
условия и с оглед характеристиката на обществото като ця
ло и на неговите измерения от гледна точка на актуалните 
структурни разрези.

Наблюдението над активността на различните органи
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зации дава основание за оценката, че тяхната дейност е на
сочена в преобладаващата степен към самите тях, към чле
новете или към дискусии, спорове, а понякога и противо
поставяне по отношение на сродни организации. С малки 
изключения може да се наблюдава насоченост на дейности
те към други, така да се каже - цивилни, слоеве от населени
ето, а също така и към дейности, свързани с изграждане на 
местни или териториални ресурси за реагиране при бедст
вия и при извънредни ситуации от граждански характер.

Организациите на хората, служили в защита на сигур
ността на държавата, обществото и гражданите, сякаш от
състват от патриотичното възпитание, доколкото можем 
изобщо да се говори за неговото наличие в системата за об
разование и възпитание. В това отношение обаче, ако по 
една или друга причина администрациите или политически
те нива не са достатъчно активни, то те наистина могат и 
трябва да бъдат подложени на граждански натиск, който 
при това може да се позове на необходимата експертиза.

Определено би могло да се каже, че с приемането на 
Стратегията за национална сигурност на Република Бълга- 
рия6 бяха поставени основите за активното включване на 
гражданското общество в дейности в интерес на защитата 
на националната сигурност. Още по-важно е, че бяха опре
делени макар и в общ вид задачите на държавата в този ас
пект. Текстовете на стратегията са пределно ясни. Така нап
ример в т. 149 се казва „Целите на стратегията могат да бъ
дат постигнати само при наличие на нормативно ре
гламентиран и институционално организиран процес на ди
алог, консултиране и взаимодействие между законодател
ната, изпълнителната и съдебната власт, Президента на ре
публиката и гражданите и техните организации." Това не са

6 Приета с Решение на Народното събрание на 25 февруари 2011 г., Обн. ДВ, бр. 19 от 08 
март 2011 г.
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общи фрази; всяка дума има своето значение и е отправна 
точка за действие на политици, администратори и об
щественици. Фактът, че стратегията е приета с решение на 
Народното събрание и има своето голямо значение с оглед 
разпоредбата на чл. 86, ал. 2 от Конституцията на република 
България, според която „Законите и решенията на Народно
то събрание са задължителни за всички държавни органи, 
организациите и гражданите.”7

Текстът на т. 151 от Стратегията за национална сигур
ност е пределно ясен по отношение отговорностите на дър
жавата за развитието на способностите на гражданския сек
тор в интерес на сигурността: „Гражданите и техните орга
низации са потребители на системата за национална сигур
ност и същевременно участват активно според своите въз
можности в нейното функциониране. Държавата осигурява 
възможната прозрачност на системата към гражданите и 
съдейства за развитието на капацитета на гражданското 
общество за осъществяване на дейности в интерес на наци- 
оналната сигурност.”

Със същата яснота е и текстът на т. 167, който визира 
процеса на създаване и развитие на кадрите: „Подготовката 
и запазването на човешкия ресурс има особено голямо зна
чение за функционирането на системата за национална си
гурност. Държавата изгражда нормативно и ресурсно оси
гурена подсистема от програми, институции и гъвкави орга
низационни форми за обучение и повишаване квалифика
цията на служителите в държавни институции, а също така и 
на гражданите и техните организации.” Безспорно е поло
жението, че знанията, уменията, практическият опит на от
делния човек и на цели професионални общности е от осо

7 Конституция на Република България (Обн., ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г., в сила от 13.07.1991 г., изм. 
и доп., бр. 85 от 26.09.2003 г. изм. и доп., ДВ. бр.18 от 25.02.2005 г., бр. 27 от 31.03.2006 г., бр.78 от 
26.09.2006 г. -  Решение № 7 на Конституционния съд от 2006 г., бр. 12 от 6.02.2007 г., изм. и доп. 
ДВ. бр.100 от 18 Декември 2015г.) Подч. -  ГК.
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бен значение при подготовката на кадрите за националната 
сигурност. Аксиоматично е твърдението, че са необходими 
около две години за теоретично навлизане в същността на 
работата, около пет години (след това!) за изграждане на 
професионални умения, а след това години на упорит труд и 
повишаване на квалификацията за изграждане на професи
оналист в специфичните области на защитата на национал- 
ната сигурност.

Наличието на сравнително голям брой (около 12) уни
верситета и висши училища, които дават възможност за обу
чение по специалности, свързани със сигурността и отбрана
та е предпоставка за активно и ефективно използване на съ
ществуващия и новопостъпващ ресурс в гражданския сектор. 
В този аспект ключова е тезата на т. 168 от Стратегията за на- 
ционална сигурност „Държавните институции прилагат гъв
кави форми за използване на професионалния капацитет и 
натрупания опит на български граждани, преминали служба в 
сферата на националната сигурност." Тя е развита в следва
щите я т. 169 „Системата за обучение осигурява обща и спе
циализирана подготовка за информационно осигуряване на 
политиката за национална сигурност, за провеждане на спе
цифични дейности при кризи и осъществяване на други дейс
твия по реализиране на националните интереси." и т. 170. 
„Държавните институции, висши училища и други образова
телни структури, както и организации на гражданското об
щество провеждат дейности за натрупване на опит и знания и 
за разработване на иновативни решения, като ползват чуж
дестранната и международната теория и практика."

Вероятно с основание може да се дефинира като проб
лем липсата все още на правила, механизми и процедури з 
участие на бивши служители от системата за сигурност и от
брана в дейностите в контекста на т. 169 и т. 170, но не в 
лично качество, а именно като организации на гражданско
то общество.
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Посочените основни положения от стратегията наме
риха развитие в Закона за управление и функциониране на 
системата за защита на националната сигурност, приет през 
лятото на 2015 г. и влязъл в сила на първи ноември същата 
година8. В чл. 21,ал. 1 се казва, че „Гражданите и техните ор
ганизации осъществяват контрол върху системата за защита 
на националната сигурност в рамките на нормативно уста
новените им права." Несъмнено осъществяването на тези 
права изисква наличието на достатъчно висока степен на 
професионализъм. От друга страна, целта на осъществява
ния контрол не би трябвало да се ограничава само да инте
реса на конкретния гражданин или организация, а чрез тях 
да защитава интересите на по-широки кръгове, дори -  на на- 
ционалната общност като цяло. Познанията и опитът на хора
та, които потенциално могат да бъдат част от процеса на осъ
ществяване на гражданския контрол, са предпоставка той да 
бъде насочен не толкова към конкретни лица и събития, но 
да има значения за защита на права и ценности и за укрепва
не на системата за защита на националната сигурност.

Алинея втора на същия член определя задължението на 
правителството да организира рамката за осъществяване на 
основаващи се на закон и определени в съответния устав 
цели и задачи на организациите на гражданското общество, 
които са декларирали желание да работят в интерес на на
ционалната сигурност: „Министерският съвет създава кон
султативен механизъм за участие на представители на юри
дически лица с нестопанска цел, чиито уставни цели са 
свързани със защитата на националната сигурност, в обсъж
дания или в изготвяне на проекти на нормативни актове, 
доклади и други документи по проблеми от компетентност 
на Съвета по сигурността при спазване на Закона за достъп

8 Закон за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност. 
В сила от 01.11.2015 г. Обн. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015г.
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до обществена информация и Закона за защита на класифи
цираната информация".

Създаването на посочения механизъм безспорно е една 
от основните задачи в контекста на развитие на капацитета 
и способностите на Съвета по сигурността като консултати
вен и координиращ орган към Министерския съвет. Практи
ката на съвети на други държави (САЩ, Руска Федерация, 
Полша, Армения, Азербайджан и редица други) показва, че 
създаването на помощни органи към този тип съвети с учас
тието на дългогодишни специалисти, напуснали активната 
професионална дейност, е от съществено значение за пос
тигане и поддържане на високо качество на информацион- 
на, аналитична и прогностична дейност за целите държав- 
ната политика по въпросите на националната сигурност.

Наред с използването на капацитета на „хората от тре
тата възраст" в подкрепа на държавните институции по раз
гледаните досега въпроси, необходимо е да се постави въп
росът и за необходимостта той да бъде насочен и насочван 
също така към други теми, които до неотдавна изглеждаха 
странични, но във все по-голяма степен стават иманентни на 
сигурността. Опасните тенденции за развитие на дезинтег- 
рационни процеси в обществото (и това се отнася далеч не 
само за българското, но и за редица други европейски об
щества), формирането на маргинализирани и изолирани от 
макрообществото социални групи, чувствителното повиша
ване на нивото на агресия сред различни групи от населе
нието и най-вече сред децата и младежите са явления и 
процеси, справянето, а при необходимост и противодейст
вието на които изисква знания и умения, които се очаква да 
притежават хора с богат житейски и професионален опит. 
Разбира се, тук възниква проблемът за разликите в поколе
нията, за трудността при общуването на хора, които имат 
различно отношение, а дори и способности, в сферата на 
информационните и комуникационни технологии, и които

321



ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ НА ХОРАТА ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ

имат различно отношение към информацията, нейното пре
даване и използване. При всички случаи, обаче, ако си пос
тавяме за цел запазването на обществото като цяло, преда
ването от поколение на поколение на ценности и норми, 
които са доказали своята жизненост, ако искаме да покажем, 
че няма излишни социални и възрастови групи в контекста 
на общественото развитие и на обществения живот като ця
ло, трябва да си поставяме въпроса как всяка от тези групи 
може да допринася и какво държавните институции следва 
да направят, за да създадат съответните условия. За пости
гане на тези цели, на първо място, следва да бъде осигурен 
ресурс от национални средства, защото на този процес 
следва да се гледа като на инвестиция, а не като на социален 
разход и някакъв вид социално подпомагане. На следващо 
място, и точно защото проблемите, за които стана дума тук, 
не са само български, а са и европейски, е необходимо да 
бъде потърсен европейският контекст за тяхното решаване 
-  и като източник на ресурси, и като възможности за реша
ване.
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ВОЕННИТЕ ПЕНСИОНЕРИ НА БЪЛГАРИЯ -  
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ 
В СЪВРЕМЕННАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Гл. ас., д-p по икономика Вяра Жекова 

Увод

Пенсионното осигуряване, като част от системата на 
социалното осигуряване, притежава редица индикатори, 
отразяващи неговата същност. То има специфични, отлича
ващи го от другите дялове на социалното осигуряване, ас
пекти. За разлика от всички други ползватели на социално- 
осигурителната система, пенсионерите трайно излизат от 
полето на труда. В Б ъ л ^ и я  е общопpието схващането, че те 
имат ограничени потребности за живот, поради което не е 
необходимо да задоволяват доскоpошните си потребности, 
свързани с възпроизводството им като работна сила, ква
лификация, перспективно развитие от гледна точка участие 
в труда с отчитане на научно-техническия, социалния и кул
турния прфес. Потреблението им се ограничава до жизне- 
нонеобходими стоки и тенденция към минимално задово
ляване на духовните потребности.

Но така ли тpябва да бъде? Наистина ли тези хоpа следва 
да се откажат от всички свои досегашни потpебности и да се 
концентpиpат по-скоpо към оцеляване, а не към ноpмален 
живот? Пpедвид сpедния pазмеp на пенсиите в Б ъ л^ и я , по- 
скоpо -  да. Но така ли стои въпpосът в pазвитите в икономи
ческо отношение орани? Естествено, че не! Там този въпpос
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е уpеден от много поколения назад, заложен е в икономичес
ката система на дъpжавите така, че пенсиониpалите да имат 
достойни стаpини. В системата на пенсионното осигуряване, 
при неговото финансиране, включително в Б ъ л^ и я , същес
твува така нареченият „договор между поколенията", при 
който, чрез плащането на осигурителни вноски от настоящо 
поколение се финансират пенсиите на предходното.

Опитът на другите, pазвити в икономическо отношение 
страни, в областта на социалноосигурителната защита, в 
частност -  на пенсионното осигуряване, е заредено с пози- 
тивна информация. Всяка една сиситема има критерии за 
оценка. Състоянието на дадена система и нейните парамет
ри в друга страна, която е в по-напреднал етап на развитие в 
това отношение, може да бъде в известен смисъл критерий 
за анализ и оценка за нашето състояние. Един такъв кртерий 
в нашата страна би могъл да бъде сравнителният анализ на 
системите на по-напредналите страни, напpимеp: Япония, 
САЩ, Великобритания, Германия, Франция и дp.

Изборът на адекватен на националните условия и осо
бености модел на пенсионното осигуряване е свързан с ре
шаването на няколко основни въпроса: каква да бъде орга
низацията на пенсионната система; какво да бъде участието 
на държавата във финансирането на пенсинното осигуря
ване; как да се разпределят вноските; какво да бъде участи
ето на останалите страни; каква да бъде организацията на 
фондовете и как да става тяхното образуване.

При решаването на тези въпроси е възможно да се из
хожда от практиката на горепосочените страни. Разбира се, 
при усъвършенстване системата на пенсионнто осигуря
ване и приспособяването й към условията на пазарна ико
номика у нас, е невъзможно само чисто механичното възп
риемане и прилагане на готови чужди образци, защото ор- 
ганизцията и структурата на всяка назионална система са 
резултат от:
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1. Особеностите на националната икономика и социал- 
ната структура на осигурените лица.

2. Историческото развитие и традициите на всяка на- 
ционална система.

3. Степента на унифицираност на националната система 
с международните документи и стандарти в областта на 
пенсионното осигуряване и дp.

Дори когато пенсионните системи притежават общи 
белези и удовлетворяват демократичните правила, те за
пазват своите структурни различия. Тези различия са осо
бено характерни в периоди на обществена трансформация, 
каквато с особена интензивност се наблюдава пpез послед
ните повече от четвърт век в Б ъ л о и я . Структурните разли
ки са продукт на специфичното развитие на обособената 
общност, на особеното и исторически обусловеното влия
ние и въздействие на едни или други социални сили. Разви
тите държави обикновено реагират по доста различен на
чин на едни и същи предизвикателства. Ето защо, за да мо
жем да разберем същността на прилаганите пенсионни сис
теми, като част от социално-икономическата система във 
всяка страна, е необходимо да познаваме добpе тяхната 
икономическа структуpа и стопанство.

В Б ъ л о и я  пpез същите тези повече от две десетилетия 
на пpеход, с особена тежест стои въпpосът за пенсионната 
система. Още в началото на пpехода стана ясно, че неиз
бежно ще се наложат сериозни pефоpми в нея. Фактоpите, 
които пpедопpеделиха това, бяха не само в пpехода към 
пазаpнооpиентиpана икономика. Днес, обаче, с особено го
ляма сила изниква или вече стои един важен фактоp, който в 
началото на пpехода не пpавеше толкова голямо впечатле
ние в Б ъ л о и я , за pазлика от р а н и те  от Западна Eвpопа, а 
именно демогpафският фактоp, по-точно запояването на 
населението на тези орани. Днес ние, за съжаление, се озо
вахме в същата демофафска физа, която освен това показ
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ва и тенденция към задълбочаване. Всичко това дава своето 
отpажение въpху състоянието на пенсионната система, до
колкото тя е част от цялостната икономическа и, по-точно 
социално-икономическа система на р а н а та . Наложилите 
се pефоpми в пенсионната система, още след началото на 
пpехода, които и до ден днешен пpодължават, се залагат 
пpеди всичко с пpомени в ноpмативната база на р а н а та .

Социално-икономически аспекти на пенсионната 
реформа в сектор „Сигурност"

Като се има пpедвид гоpеизложеното, следва да се отбе
лежи, че последните промени на Закона за държавния служи
тел (ЗДС) от 2016 година1, засегнаха военните пенсионери 
държавни служители, както и други служители от сектор „Си
гурност”, които придобиват право на пенсия по чл. 69 от Ко
декса за социално осигуряване (КСО). Тези пpомени дават 
право на органа по назначаване да прекрати служебното им 
правоотношение с едномесечно предизвестие. До скоpо 
действащият Закон за държавния служител даваше същото 
право, но при „наличие на условията по чл. 68 от Кодекса за 
социално осигуряване, когато служебното правоотношение е 
възникнало, след като назначеният държавен служител е 
придобил и упражнил правото си на пенсия.”, т.е. при навър
шване на възраст за пенсиониране при трета категория труд.

Съгласно гласувания от депутатите текст, чл. 106 (1) от 
ЗДС гласи: „Органът по назначаването може да прекрати 
служебното правоотношение с едномесечно предизвестие в 
следните случаи: ... 6. Когато служебното правоотношение е

1 Закон за държавния служител, Обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.08.1999 г., ..., изм. 
и доп., бр. 98 от 15.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г.; Решение No 5 на КС на Република 
Б ъ л ^ и я  от 12.05.2016 г. -  бр. 38 от 20.05.2016 г.; изм. и доп., бр. 57 от 22.07.2016 г., доп., бр. 
81 от 14.10.2016 г., в сила от 14.10.2016 г., изм. и доп., бр. 105 от 30.12.2016 г., в сила от 
1.01.2017 г., Глава шеста Пpекpатяване на служебното пpавоотношение, чл. 106, сф. 40
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възникнало след като назначеният държавен служител е 
придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен 
стаж и възраст". В мотивите към законопроекта, който по 
настоящем вече е действащ закон, беше записано: „...из
менението на разпоредбата на чл. 106, ал. 1, т. 6 цели създа
ването на равнопоставеност между служителите по служеб
но и по трудово правоотношение в държавната админист
рация.". Подобна промяна в Кодекса на труда (КТ) бе напра
вена още през 2015 година: „чл. 328. (изм. -  ДВ, бр. 21 от 1990 
г., изм. -  ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Работодателят може да 
прекрати трудовия договор, като отправи писмено предиз
вестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, 
ал. 2 в следните случаи:... 12. (нова -  ДВ, бр. 54 от 2015 г., в 
сила от 17.07.2015 г.) е придобил право на пенсия за осигу
рителен стаж и възраст.".

Само седмица след пpиемането на пpомените в закона, 
последва съобщение на пресцентъра на Министеpството на 
отбpаната (МО): „МО ще освободи военните пенсионери от 
администрацията. Изказваме благодарност за високия про
фесионализъм, добрата работа и коректност на всички, от
дали знания и опит в системата на отбраната.". В съобщени
ето се отбелязваше, че целта е да се насърчат кадри от сис
темата на Министерството на отбраната и Българската ар
мия (БА) за кариерно развитие, както и да се стимулират 
млади и перспективни кадри с подходящо образование и 
квалификация извън системата на министерството.

Съобщението на Министерството на отбраната гласеше: 
„ В съответствие с приетия Закон за изменение и допълне
ние на Закона за държавния служител /обн. ДВ, бр. 57 от 22. 
07. 2016 г./ Министерството на отбраната ще освободи слу
жители от заеманите длъжности в администрацията, с цел 
обновяване на нейния състав.

С промените в Закона за държавния служител се израв
няват условията за прекратяване на служебните правоот
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ношенията с аналогичните условия по Кодекса на труда. Та
ка за работодателя се създава възможност да прекрати слу
жебното правоотношение при придобито и упражнено пра
во на пенсия от страна на държавен служител.

Предприетите действия съответстват и на управленската 
програма на правителството за насърчаване на младежката 
заетост. За всички освободени позиции ще бъдат обявени 
конкурси, съобразно законовата процедура. Целта е да се на
сърчат кадри от системата на Министерството на отбраната и 
Българската армия за кариерно развитие, както и да се сти
мулират млади и перспективни кадри с подходящо образо
вание и квалификация извън системата на министерството.

Ръководството на Министерството на отбраната про
вежда политика за наемане на все повече млади експерти, 
завършили престижни учебни заведения в страната и в чуж
бина, които имат потенциал и знания да се реализират в 
държавната администрация.

Изказваме благодарност за високия професионализъм, 
добрата работа и коректност на всички, отдали знания и 
опит в системата на отбраната.".2

Уточнението, което следва да се напpави тук, е, че става 
въпpос за тези служители, които са придобили и упражнили 
правото си на пенсия по Закона за отбраната и Въоръжените 
сили на Република България (с всички произтичащи от това 
социални компенсации и придобивки), а след това са били 
назначени като цивилни служители в администрацията.

В същото това вpеме, вследствие въвеждането на ми
нимални години за пенсиониране от началото на 2016 годи
на, се стигна до бум на нови пенсионери от сектор „Сигур
ност". Пенсиониралите се военни и полицаи са с 220% пове
че спрямо първите шест месеца на 2015 година, както се 
вижда от данните на Националния осигурителен институт

2 https://www.mod.bg/bg/news_archive.php?fn_month=7&fn_year=2016
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(НОИ). Към месец юни 2016 година са се пенсионирали нови 
5684 служители от сектоpа.

От 2016 година за първи път бе въведена минимална 
възраст за пенсия - 52 години и 10 месеца за служителите от 
силовите ведомства. Остана изискването за стаж от 27 годи
ни, 18 години от които специализиран. Даде се възможност 
да действа тригодишен преходен период - до края на 2018 
година. Този пеpиод е за служителите, които към 2015 годи
на са изпълнили условието за стаж. Така прeз следващите 
три години служителите от сектоp „Сигуpност", които до де
кември 2015 година са имали 27 години стаж, от които 2/3 в 
системата, могат да излязат в пенсия, независимо от възраст
та си. Излизането от системата на този голям бpой нови 
пенсионеpи най-вероятно се повлия не само от завишаване- 
то на изискването за годините, но и от обсъжданите в Парла
мента промени в Закона за МВР за намаляване на двадесетте 
заплати при пенсиониране, което с особена сила изоари 
усещането за несигурност на служителите в сектора.

Следва да се отбележи, че през 2015 година също имаше 
ръст на нови пенсионери от силовите ведомства, макар и 
значително по-скромен в сpавнение със същия пеpиод на 
2016 година -  26% спрямо 2014 г. Той отново, по мнението на 
pедица анализатоpи, се дължеше на несигурността, възник
ваща от очакваните промени в условията за пенсиониране в 
сектоp „Сигуpност". Това са pезултатите от първите шест ме
сеца на пенсионната реформа. Въпреки затегнатите условия, 
а може би именно поpади тях, общият брой на новоотпусна- 
тите пенсии в сектоpа се увеличава, което без съмнение се 
отpазява негативно не само на бюджета на ораната, но и на 
общото социално-икономическо състояние, което и без това 
не може да бъде опpеделено като добpо.
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Изводите, които се налагат от настоящото 
състояние на сектоp „Сигуpност"

За да можем да напpавим каквито и да било изводи по 
отношение на настоящото състояние на сектоp „Сигуpност" 
във вpъзка с пенсионната pефоpма, следва да отчетем по 
възможност и всички гледни точки, както и всички засегнати 
орани по този въпpос, които не са никак малко. Все пак, ко
гато става въпpос за сектоp „Сигуpност", бих искала специ
ално да подчеpтая, че това съвсем не са само служителите 
на Министеpство на отбpаната, а и служителите на Мини- 
стеpство на вътpешните pаботи (МВР).

На пъpво място, следва да се отбележи, че военнослу
жещите, а и дpугите служители от сектоp „Сигуpност" дейст
вително се пенсиониpат на много пофанна възpаст, особе
но по доскоpо действащата ноpмативна уpедба.

На втоpо място, считам, че е важно дебело да се 
подчеpтае -  тези хоpа са в pазцвета на своя живот и сили 
пpи пенсиониpането си, натpупали са достатъчно опит и 
знания, пpидобити вследствие на обpазование, получено от 
дъpжавата.

Тpето, Б ъ л^ и я  и бългаpското общество са вложили 
достатъчно големи суми, за да обpазоват и квалифициpат 
служителите от сектоp „Сигуpност".

Четвъpто, пpедвид демофафската кpиза, която се 
очеpтава да се задълбочава, се питам, тези хоpа на федна 
възpаст, дали не е по-добpе нашата дъpжава и общество да 
пpодължат да ги ползват, вместо да бъдат извеждени в пенсия.

Пето, тези, които са пpидобили вече пpаво на пенсия, 
както и пpословутото обезщетение от 20 заплати, би след
вало да могат да ги получат, тъй като те са подписали до- 
говоp с дъpжавата и обществото да му служат. Ако едната 
стpана е изпълнила своите задължения по този договоp, би 
тpябвало и дpугата стpана да ги изпълни, вместо да се всява
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смут и неси^ ност сpeд тези служители, които са в 
фаничните години. Има такова понятие като „заваpено по
ложение" и считам, че е pедно честно да се подходи към то
зи въпpос от всички орани.

Шесто, в този pед на мисли, не мога да не спомена за та
ка наpечения „таван" на пенсиите, който доpи да е необхо
дим наистина, за което дълбоко се съмнявам, основавайки 
се на данни от НОИ, е в наpушение на Конституцията на 
Република Б ъ л^ и я  и още pедица основни ноpмативни ак
тове на стpаната.

Седмо, споpед анализа на данните от НОИ3, става дума 
за около 10% от всички pаботещи в сектоpа, които след 
пенсиониpането си пpодължават да pаботят в него като ци
вилни служители. Това е и основното възpажение на тези 
сpеди, които недоволстват от това, че вече пенсиониpани 
служители пpодължават да pаботят в сектоpа като цивилни 
служители.

С и ^ н а  съм, че може да се пpедставят още много до
води в полза на една или дpуга гледна точка. По-важното 
тук, споpед мен, е кое е добpе за дъpжавата и обществото, 
както и как да се постъпи честно и моpално спpямо всички 
засегнати стpани. На това състояние на нещата може да се 
гледа като на поpедната физа в обществото, дъpжавата и 
икономиката. Аз, обаче, като икономист много добpе знам, 
че от всяка една физа може да бъдат извлечени доста со
лидни дивиденти за всички стpани, стига да сме честни 
спpямо настоящото състояние, както и достатъчно дално
видни, а също и ако офаничим своите емоции, в повечето 
случаи негативни, както и своите пpедубеждения.

3Актюерски доклад 2016, изд. на НОИ,
http://www.noi.bg/images/bg/about/statisticsandanalysis/analysis/ActuarialReport2016.pdf
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Изводите, които се налагат, са следните:

Военните пенсионери, назначени повторно на работа в 
Министерството, са проблем - най-вече, защото ги прави 
най-скъпите чиновници в държавата. Все пак считам, че 10% 
не е никак малко, но и не е толкова много, за да се създават 
наблюдаваните изключително лоши наороения в общест
вото по този въпpос.

Следва да се подчеpтае, без съмнение, че тази практика 
трябва да се офаничи. Действително има много млади хоpа 
в Б ъ л о и я , които не могат да си намеpят pабота, завъpшили 
са висше обpазование и са на пазаpа на тpуда. Затова вече 
са пpедпpиети стъпки от о а н а  на дъpжавата. Напpимеp, в 
МО е въведена дългосpочна политика за привличане на 
млади специалисти. Основен инструмент е програмата 
„Старт в кариерата" на Министеpството на тpуда и социал- 
ната политика. По-голяма част от наетите по тази програма 
млади безработни висшисти биват наети за постоянно в ад
министрацията, споpед данни на МО.

От друга страна, е добpе да се има в пpедвид и необхо
димостта от това, че има места, на които действително се 
изисква административният служител да има опит и като 
военнослужещ. Това е възможно, в повечето случаи, ако 
служителят е бил военен.

Има и много места в сектоp „Сигуpност", които не са 
пpивлекателни за младежите на пазаpа на тpуда. В същото 
вpеме от тези места следва да бъдат освободени военнос
лужещите, в изпълнение на ноpмативната база, действаща в 
дъpжавата. Ако на тези военнослужещи не се даде възмож
ност да пpодължат да pаботят на досегашните си места, то 
въпpосите за състоянието на националната ни с и ^ н о и -, 
които все повече назpяват, не са и в перспектива няма да са 
никак лесни за pазpешаване. Още повече, че те тpудно биха 
могли да се разpешат в толкова фатки сpокове. Затова е 
необходима дългосpочна политика на дъpжавата не само по 
отношение на пенсионната pефоpма.
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ВЯРА ЖЕКОВА

Заключение

Днес нито една реформа, включитено в пенсионното 
осигуряване, не може да успее без предварителна подго
товка. Без съмнение е необходимо да се проучи и отчете 
чуждестранният опит. Това с особенно голяма тежест важи 
за страни в преход, като България, а и които са с неукрепна
ла политическа стабилност, или с висок относителен дял на 
пенсионерите в общия брой на населението.

Към назpелите отдавна и, както се вижда от pеакцията в 
обществото, изключително болезнени въпpоси следва, ес
тествено, да се подходи не само чисто административно и 
пpофесионално, а преди всичко много честно и моpално, 
отчитайки всички засегнати орани, а в случая -  цялото об
щество. В дъpжавата следва не само да се иницииpат и пи
шат всевъзможни стpатегии и проекти за реформи, но те 
следва и да се pеализиpат практически, пpи това и като се 
отчитат не само нашите желания, но най-вече pеалностите, в 
които живеем. Добpе е да си дадем също сметка и за това, че 
подобни въпpоси стоят и пpед много евpопейски стpани, 
които пpи все, че са в далеч по-добpо икономическо и соци
ално положение, също изпитват сеpиозни затpуднения, още 
повече пpедвид сеpиозната демофафска физа, която е 
надвиснала над цяла Евpопа.
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БАБИНА ПРИКАЗКА

Доц., д-р Емилия Васил Маринова

Бабо, разкажи ми приказка!

В една гора, под буки стари 
Две зайченца -  добри другари 
Живели дружно и честито 
И в дъжд, и в слънце на открито...

Не, не такава приказка, истинска,
твоя приказка - за Котенцето, за кълвачетата...

Очите му блестят, цялото му същество е в очакване на 
емоцията на истинска история.История, за която доказател
ствата са пред очите му. Защото, ето ги елхите пред прозоре
ца, а там горе, в най-големия гъсталак е гнездото, около него 
се суетят две разтревожени птици. И ако слезеш на двора под 
елхата ще видиш истинските следи, че горе, в гнездото са се 
излюпили птичета. Можеш да разгледаш знаците, можеш да 
видиш къде е лежало котето, за да дебне и чака закуската да 
стъпи на сухо клонче и да се отрони сама.

Можеш да събереш шишарките и да разгледаш как Ка- 
теринка Пухлева е изчоплила ядчиците, можеш да си отро
ниш и някое изоставено семенце.Можеш да откриеш къде 
тя е скрила орехчета -  запаси.М ного чудеса могат да се 
видят и пипнат, да се чуят и да се усетят.

А в това време баба разказва и вплита в историите си 
малки съкровища, без които нашият, човешкият живот е не
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възможен. Това са съкровищата на човешкото общуване, на 
човешкото отношение, обкичени с добродетели и пороци - 
добро и зло, подлост и коварство, помощ и загриженост, 
жалост и съжаление, честност и измама... всичко онова, ко
ето човек трябва да знае, но и да преоткрие за себе си, да 
почувства, разпознае, разчете и преживее като необходи
мост, но и като дълг да следва или избягва тогава, когато се 
изправи пред изборите на живота. Защото все някога човек 
се изправя сам на кръстопътя и никой не го води за ръка.

Общуването на детето с близкия възрастен през поко
ление има свои специфики, което го прави изключително. 
Тези специфики са преди всичко социални и могат да бъдат 
потърсени поне в две насоки. От една страна, е характерът 
на социалните връзки вътре в социалното пространство, в 
което обитават нашите герои. Тук трансформациите са зна
чими и те са по посока на разрушаването на социалните 
прегради между детето и близкия възрастен в резултат от 
прикриването (макар и временно) на социалните фактори: 
социален статут, възрастово обусловени предимства и ро- 
леви статус. Тук няма възпитател и възпитаван, няма еднос
транно уважение, няма възрастен и дете. Има двама, които 
ръка-за-ръка влизат в един нов свят, където съвместно сът
воряват една нова социална реалност. Това „съграждане" на 
нова социалност е свързана със съчетаването на условност
та и реалността, с това, че в нея всичко е неизвестно и ус- 
ловно, но и едновременно с това съществуващо и познато. 
Резултатите са налице и сред тях е видимото разтегляне на 
социалните хоризонти и разширяването на обитаваното со- 
циално пространство. Тази специфика е свързана с имаги
нерния характер на социалните реалности, който по пара
доксален начин се съчетава с обективните дадености от ре
алния живот. В бабината приказка се внася голяма доза ус
ловност, нещата се случват „на ужким", но в същото време 
на-ужким-конструкцията се крепи на реални подпорки -
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факти, които са достъпни дори за детските сетива. Пребива
ването в това пространство, имагинерно и реално едновре
менно, напомня нещооткривателството на Пипи е нейните 
приятели, където нещата се случват едновременно пред 
очите им и в тяхната фантазия.

При това разширяването на обитаваното социално 
пространство е по посока на живота на възрастните, прежи
вяван от детето като силно привлекателен, но в същото 
време -  травмиращо недостижим. В реалните социални от
ношения детето има допуск в живота на възрастните единс
твено в социалното му качество на дете, а това не предпола
га равностойна социална реализация.

Прикриването на социалния статут, опаковането на въз
растовите предимства (привилегии) и на социалните роли и 
запазването им „за после" имат пряк излаз в равнопоставеност
та на субектите и в установяването на равновесни социални 
отношения, характеризиращи се с взаимно уважение и отсъст
вие на авторитарен натиск. Заедността, която следва от рав
нопоставеността, е достижение със изключителна стойност.

Спецификите на социалните отношения, които се уста
новяват в хода на бабините разкази, могат да бъдат интерп
ретирани от много гледни точки (социална, когнитивна, 
емоционална и пр.), но особено е важно, че те са незаменим 
фактор за детското морално израстване. Този етически раз
рез на имагинерно-реалната социалност извежда общува
нето на детето с прародителското поколение на ново ниво, 
натоварвайки го с характеристиките на незаменима ценност 
(от гледна точка на личността и нейното израстване).

Моралните послания в това имагинерно-реално прост
ранство почти никога не са преки. Морални препоръки и ука
зания има единствено под формата на упътване към игровата 
дейност, която по същество се разгръща, и по подобие на 
упътването в лего-играта, където се показва кое действие 
след кое следва и как се постига конкретният резултат.
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За сметка на това условностите са неизброими. Сред тях 
за моралното израстване на детето от изключително значе
ние са моралните модели, които са натоварени не само с 
идеята за доброто и злото, но и за пътищата, които водят 
към тях. Те са придружени от морален разказ, завършващ с 
поуки, от информация за очакваните последствия от избора 
и, особено, за моралните, интерпретирани чрез оценките на 
околните персонажи и отношението на задължителния со
циален фон, който се включва при необходимост като 
„древногръцки хор". Моралните образци, разбира се, са за
дължително присъстващи в разказа и умението на разказ
вача е да ги конкретизира в подходящите персонажи.

Основният образец и морален идеал на детето в преду
чилищна възраст е възрастният и този образец отново и от
ново се преиграва в сюжетите на разказа и в разпределени
ето на ролите. Самото дете търси аналогията с реалния жи
вот и заселва своя идеал „на достойните" за неговия статут 
позиции. При това не пропуска да го обкичи с онези добро
детели, които вижда в своя идеал в реалния живот. Тънкост
та тук е, че всичко, присъщо на образеца (добродетели, но и 
пороци) се преживява като добро, защото за детето голям и 
добър са синоними.

Вижда се, че социалността, за която става дума, съдър
жа всички форми, чрез които моралното послание достига 
до малкото дете, при това те са съчетани в най-благо- 
приятното за процеса съотношение. Тя успешно съчетава в 
себе си предимствата на сюжетната игра с тези на игровата 
дейност, застъпени в приказката, малки литературни форми 
за деца, детски/куклен театър и др. Водеща е социалната по
зиция на детето, която ние оценяваме като равнопоставе
ност (заедност, взаимност) и пр., а самото дете -  като усеща
не, че е голям и значим. А какво по-ясно доказателство за 
това, че си голям и равен от възможността да разсъждаваш 
за добрите и за злите, за кражбата, лъжата, измамата, за по
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мощта, за благородството - за всичко онова, което съпътст
ва желания свят на възрастните? Тази социална позиция е в 
хармония със социалните постижения на личностното из
растване в предучилищната възраст и с формирането на на
чалните социални, личностни и етически инстанции („аз сам", 
„аз съм голям", „аз съм добър"), които характеризират ново- 
образуванията на възрастта. Има съответствие на социалност 
и психика, което е и залог за адекватност и ефективност.

Участието на детето в разглежданата социалност може 
да бъде интерпретирано и като реален морален опит. То 
мисли, преживява, действа като равноправен морален су
бект, то е равнопоставено в създаването на алтернативи и в 
изборите, които трябва да бъдат направени, за да може по
вествованието да не секва. Общуването стимулира форму
лирането на собствено морални съждения и мисленето за 
събитията и героите в повествованието в категориите на 
добро и зло, лъжа, честност, безразличие, помощ, справед
ливост -  несправедливост и пр. Условността на събитията 
дава възможност за разколебаване на черно-бялото предс
тавяне на събитията и героите, което е присъщо за логиката 
на малките деца (ранна и средна предучилищна възраст), за 
които доброто и лошото са разслоени като вода и растител
но масло -  т.е. доброто е добро, защото всичко останало е 
не-добро. Дава се възможност за развихряне на емпатията, 
но и разгръщане на състраданието и съпричастността. С 
други думи в процеса на общуване на детето с близкия пра
родител се създава възможно най-благоприятна за морал- 
ното развитие на детето среда -  среда, която съчетавайки 
всички най-ефективни средства, чрез които моралното пос
лание достига до детето, има излаз към неговото личностно 
израстване, към формирането на онази ценностна, емоцио- 
нално-потребностна и когнитивна и тъкан, без които морал- 
ната реализация и моралният избор са немислими.

Баба и внуче...
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Баба разказва и води, води по вълшебните пътища, в ко
ито всичко е истинско, а значи и поуките - също. Така са зах
ласнати в приказката, нека да ги оставим да вървят и да при
казват, да се смеят и да плачат, да тъгуват и да се р адват.

И дали докато са там, по друмищата на този вълшебен 
свят заедно, на някой ще му хрумне, че го възпитават, а на 
друг -  че не е обичан и че е недооценен?

Как мислите?
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ДОСТОЙНСТВОТО НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

Засл. арт. Цветана Платиканова

Светът е пълен с хора от всички възрасти. От бебето до 
столетникът всички са създадени да преминават по един и 
същи житейски път. По обясними причини общуването и 
взаимното разбиране между близките по възраст човеци е 
по-лесно, отколкото това между намиращите се в началната 
или в крайната фаза на пътя си. Ако пренебрегнем извънп- 
риродни и небиологични исторически натрупвания - тра
диции, религия, политика и други обществени влияния, ще 
открием едно естествено и сякаш вечно разделение, -  това 
между млади и стари. Какво отличава възрастният човек от 
младежа? Изглежда ясно: Младият е пълен със сили. Пред 
него са открити всички възможности. Носейки се на крилете 
на своите мечти, с непоколебима, самоотвержена ярост той 
може да създава, а може и да руши създаденото от тези, 
преди него. Той може всичко, освен да погледне в бъдещето 
и да се види как ще изглежда след 40 - 50 гидини. В борбата 
си за самоутвърждаване, той се смята за вечен и всесилен.

А възрастният? Дори физически слаб и болен, той не е 
духовно немощен. Всъщност колкото по-далеч е стигнал в 
житейския си път, толкова повече доказателства е натрупал 
за това, че той е истински силен. Лишен от ефимерните кри
ле на неосъществими мечти, той е доживял до своята въз
раст, приземен от спомените за отхвърлени илюзии. Поне
съл бремето на многогодишен опит, натрупани знания, пос
тижения и грешки, и непосилни отговорности.

Възрастният притежава богатството на своето достойн
ство, което не може да бъде наследявано и препродавано.
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То може да си отиде недооценно и забравено, ако идващите 
след него и живеещите наоколо не съумеят да го оценят и 
приемат като ценен дар, обогатяващ техния живот и заслу
жаващ преклонение и незабрава.

Може да звучи патетично, но като благодарен наслед
ник на достойнството на моите родители и отговорна майка 
на син, който тепърва навлиза в живота, изразих чувствата 
си в това стихотворение:

ЧЕРНИЦАТА

Огромен ствол.
Дебели, яки клони.
Високо шумнала, разлистена корона.
Изправена в достойната си старост, 
черницата отново ражда...

От слънцето събрали светлина, 
от дълги, черни нощи - тъмнина, 
изпълнени до пръсване от нежност, 
безброй изгледани очи навеждат 
презрелите от чакане девици - 
децата на голямата черница...

Отдавна бе. Бе хилава и ниска, 
но с клони по-достъпни и по-близки, 
та още недозряла я обираха, 
крещейки радостно, щом плод намираха...
Сега, плодът високо сред листака 
Напразно нечия ръка очаква, 
но само вятърът към клоните посяга.
Сгъстени, тъмни сълзи тежко кяпят...

Нестигнати, докато бяха горе, 
се връщат пак при себе си, при корена... 
Посипват сладка мекота в тревата, 
настъпвани,избухват под краката 
и сокът им във почвата позната 
попива и я прави по-богата...
Дали за спомен, или за разплата,
Звезди от мрак дъмгосват ходилата...



ЦВЕТАНА ПЛАТИКАНОВА

Кръглата маса, организирана от Фондация „Човещина”, 
по обществено значимата тема „ За достоен живот на въз
растните хора” беше обогатена от научните изследвания и 
споделени размисли на десетки мъдри и достойни учени от 
различни направления. Те успяха да разгледат от различни 
ъгли както същностния смисъл на понятието „достойнство”, 
така и различни аспекти на състоянието на достойнството 
на възрастните в съвременния живот. Не бих могла да бъда 
по-компетентна в изследванията, статистическите данни и 
констатациите, произтичащи от тях, но като човек от сфера
та на културата реших, че ще бъда по-полезна, ако открехна 
една малка, но ценна врата към светлата страна на съхране
ното достойнство.

Фондация „Човещина” направи много, за да отговори 
на нуждите на едно променящо се общество, като осигури 
възможностти за допълнително обучение на хора с ограни
чен достъп до нови познания, следствие от предразсъдъци
те свързани с възрастта. Затова реших да представя пред 
аудиторията един проект, с който фондация „Човещина” да
де своя принос към една възможност за различен подход 
към утвърждаване на достойнството на възрастните хора в 
съвременното общество.

ПРОЕКТ ПО  ПРОГРАМА ГРЮНДТВИГ на ЕС 
„Обучение на възрастни по изкуства и нови 

технологии" 
http://humanity92.com

Активното включване на възрастни хора в проекти, съз
даващи условия за тяхното приобщаване към културни дей
ности и използване на новите технологии, е от особена важ
ност за позитивното развитие на бъдеща Европа. Континетът 
с все по-по нарастваща продължителност на живота и все по- 
голям относителен дял на застаряващото население се нуж
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дае от осигуряване на пълноценен и смислен живот на въз
растните хора, прекратили професионалната си реализация 
независимо от тяхната образователна степен и семеен статус.

Един добър пример в това отношение е включването на 
Фондацията в европейския образователен проект „Обуче
ние на възрастни по изкуства и съвременни технологии", 
координиран от белгийска неправителствена организация, 
с участието на 6 европейски страни.

Благодарение на разностранните дейности, планирани 
и осъществявани по време на работата по проекта, Фонда
цията откри възможности за опознаване на експонати от го
леми музеи, намиращи се на хиляди километри от нашата 
страна, чрез популяризиране сред членовете си на техните 
информативни уебсайтове. Това спомогна за изучаване на 
житейския път на големи творци и любопитни истории от 
създаването на техните велики произведения. Тези нови 
способи за опознаване на световни образци на изкуството 
впоследствие дадоха основа на редица обучителни и лек
ционни програми за запознаване на широката публика с 
най-добрите образци.

Чрез включването си в образователни програми, свър
зани с изкуствата (работни ателиета, посещения на изложби, 
лекционни програми, дискусии и групови пътувания в раз
лични страни), възрастните хора разшириха кръга на своите 
интереси, запознаха се с изтъкнати дейци на културата и из
куствата, а и получиха нови знания и умения, които до голя
ма степен промениха техните възгледи и начин на живот. В 
нашите дейности и събития се включиха членове на други 
организации, специалисти в областта на изкуствата и новите 
технологии, граждани и цели семейства.

Нашите уебсайтове, мултифункционалната уеб-плат- 
форма и всички илюстративни и документални форми на 
разпространение могат да служат като помагала за всички 
заинтересовани, отваряйки допълнително пространство за
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европейско сътрудничество и международен обмен. Благо
дарение на идеите, заложени в проекта, и атрактивните спо
соби за неговата успешна реализация, кръгът на участниците 
се увеличи както на местно, така и на международно ниво.

Този проект осигури възможност на партниращите ор
ганизации, ползвайки се от добрите европейски практики, 
да споделят своите постижения при работата си сред въз
растните за достойни старини и осмислен живот, отговарящ 
на тяхната необходимост от досег с изкуствата и новите тех
нологии.

Участниците получиха възможност да анализират нуж
дите на целевите групи в контекста на техния специфичен 
начин на живот, както и да разширят познанията си по от
ношение на методите, използвани при обучение на възрас
тни, както в специфични групи, така и чрез творчески срещи 
между поколенията.

Европейската същност на проекта се изрази особено 
силно в постигане на убеждението, че да бъдеш възрастен 
или стар, не означава че си отхвърлен, или ненужен. Идеята, 
че чрез откриване на нови интереси, обучение и усъвър
шенстване на нови умения при възрастните хора, беше ут
върдена чрез взаимното опознаване на участниците по 
време на мобилностите, съвместните работни ателиета и 
редовния обмен на материали и информация. Създадената 
между нас мрежа повиши самооценката и способността на 
възрастните да приемат и преодоляват житейски предизви
кателства и беше постигнато намаляване на чувството им за 
самотност и обществена изолация.

Обменът на групи даде възможност не само да пътуват и 
опознаят различни страни и народи, но и да работят съвмест
но с партньорите. Това създаде условия за премахване на 
предразсъдъците, свързани с отделни различия, чрез откри
ване на общи интереси и споделяне на различни гледни точки.

Основната цел на проектът беше стимулиране на участие
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то на възрастните хора в съвместни занимания по изкуствата и 
използване на интерактивни методи за запознаване с тенден
циите в съвременното изкуство, подпомагайки процеса на 
учене през целия живот. Чрез средствата на изкуството и но
вите технологии, много възрастни граждани бяха привлечени 
за участие в обществения живот, което спомогна за предотв
ратяване на усещането на изолация и самотност. Възрастните 
хора съумяха да повишат познанията си по чужди езици чрез 
неформално общуване. Те постигнаха позитивна промяна в 
начина си на живот чрез междукултурното сътрудничество и 
досега им до високото изкуство и култура.

Мотивацията на участниците се повиши чрез осигурената 
им възможност да проявят своята креативност и нови начини 
на изразяване. По време на работните ателиета на местно и 
европейско ниво се създаваха различни авторски произведе
ния на изкуството (рисунки, колажи, пластики и дори марте
ници). Обменени и бяха художествени техники и начини на 
работа обусловени от национални и културни различия.

Посещенията в различни музеи и дори традиционната 
хранаq предлагана по време на партньорските срещи, доп- 
ринессоха до голяма степен за междукултурно разбиране и 
изразяване. Интеграционния, диалог подпомогна използва
нето на дигитални техники и създаването на приложения за 
практически и образователни цели.

За много от нашите възрастни обучаеми срещата с хора 
от различни страни и особено участието им в пътуванията 
се превърнаха в уникално и вълнуващо преживяване. Про
ектният уебсайт беше директна проява на общуването меж
ду партньорите, където всеки от тях изпращаше информа
ции за своите дейности и събития.

Прилагайки разнообразни обучителни методи и прог
рами, успяхме да постигнем активно включване на нашите 
обучаеми в оценъчния процес чрез участие в различни ар
тистични форми и смислени обсъждания, позволяващи им
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да изразят своите чувства и отношение към проекта.
Фондация „Човещина" осъществи редовни срещи с 

екипа и участниците в актуалните събития, на които бяха 
разглеждани периодичните отчети и оценявани резултатите 
от извършеното. Проведени бяха конференции, семинари, 
кръгли маси и дискусионни срещи с участието на специа
листи в областта на културата, науката, социалните дейнос
ти, представители на различни поколения, цели семейства и 
отделни художествени творци. Така пооигахме разпрост
ранение на информация за дейностите по проекта, сравне
ние на резултатите с тези на другите партньори и оценка на 
добрите практики при работата с възрастните хора, отгова
ряща на техните нужди и очаквания. Редовните месечни за
седания на Управителния съвет, ежемесечните работни ате
лиета, обсъжданията след всяко посещение на музеи и гале
рии, както и дейностите, свързани с използване на нови тех
нологии (създадените от нас и разпространени интерактив
ни компютърни игри) и други, организирани от нас и ръко
водени от истъкнати специалисти в съответните области, 
даваха допълнителна възможност за самооценка и компе
тентна оценка от страна на колеги и участници.

Привличането на журналисти от местната преса и медии, 
както и периодичното допълване с данни и визуални матери
али на нашия уебсайт осигуриха възможности на местната 
общественост да изрази своето отношение към нашите уси
лия и да бъдат привлечени нови желаещи за сътрудничество 
(както индивидуални, така и цели организации).

Особено значимо за нас беше доброволното включване 
на организаци със сходни цели и дейности, като Сдружение 
„Приятел на Детето" и Българската мастърс федерация. В 
нашите дейности по проекта често взимаха и лично участие 
авторитетни представители на национални културни и об
щински институции.

Екипът на Фондацията работи успешно за постигане на
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всички резултати, предвидени в началната фаза на проекта 
и в процеса на реализацията му създаде множество инте
ресни и обществено значими продукти.

Бяха публикувани стотици печатни материали: програ
ми, покани, листовки, плакати, цветни картички и илюстра- 
вяни информативни брошури. Особено значим по отноше
ние на разпространение на информацията беше създадения 
уебсайт: http://humanity92.com

Поредица от статии и прес съобщения в различни 
ежедневници и в-к „Учителско дело". Тематични интервюта 
по програма „Хоризонт" на Българското Национално радио 
и десет поредни неделни радиопредавания в рубриката 
„Инфохолиците" в БНР, с водещи Кин Стоянов и Емил Янев.

Фондация „Човещина" постигна и дори надхвърли 
всички очаквани резултати както по отношение на органи
зационния екип и индивидуалните участия на възрастни 
обучаеми, така и спрямо включването на други неправител
ствени и професионални организации на местно ниво. Про
ведохме систематични обучителни срещи и дискусии със 
заинтересовани групи от възрастни хора и младежи - чле
нове на Фондацията, както и със семейства включващи три 
поколения от други, приятелски организации, които участ
ваха в публичните прояви по проекта (конференции, кръгли 
маси, лекционни сбирки, чествания и празненства, посеще
ния на културни събития, изложби и концерти). В голямата 
си част те се включваха в творческите ателиета и дискусии, и 
в различните форми и начини на използване на нови техно
логии както за редовни комуникации помежду си (и с нови 
приятели сред партньорите), така и за създаване на множес
тво интерактивни приложения (компютърни игри), за попу
ляризиране на известни произведения на изкуството и тех
ните автори. Възрастните обучаеми разшириха своите поз
нания и разбиране на стойностите и посланията на изкуст
вото чрез документиране на известни световнопризнати
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образци, като същевременно проявяваха известно творчес
тво, създавайки и свои собствени творби.

През цялото времетраене на проекта нашите, постоян
но действащи, групи успяха да увеличат броя на посетите
лите на нашите представителни прояви, привличайки свои 
колеги, членове на семействата, роднини, съседи и прияте
ли. Това създаде добри условия за многостранен обмен на 
мнения и оценки за конкретни тематични събития.

Благодарение на добре подготвените културни програ
ми при партньорските обмени участниците имаха възмож
ност да опознаят по-добре историята, културата и природ
ните забележителности на посещаваните страни. Създадоха 
се естествени условия за представяне на националната кул- 
турна идентичност, междукултурния диалог и взаимодейст
вие между поколенията. Установената традиция за създава
не обучителни програми за възрастни обуслови спонтанно 
доразвитие на тези идеи и продължение на подобни дей
ности и програми дори след приключването на проекта.

Потенциалът, заложен при създаването на проекта, бе
ше напълно реализиран.

Възможността участниците да изразят творчески своите 
разбирания и умения допринесе и за повишаване на тяхното 
самочувствие. Опитът, придобит при международните срещи 
и споделен с близки и приятели, им помогна да разширят кръ
га на своите интереси и по-активно да посвещават част от сво- 
бодното си време на творчество и културни занимания.

Възрастните хора успяха да научат много нови неща за 
изкуството и неговото влияние върху ежедневния живот. Те 
станаха по-толерантни и приемащи културните различия 
между народите и обособените в тях общества.

Чрез новите приятелски връзки и улесненото общува
не, както на местно, така и на международно ниво, се утвър
ди и чувството на духовно благополучие, много по необхо
димо за възрастните хора отколкото отношението към ма
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териалното благосъстояние.
Ангажираният в проекта екип получи и възможността 

да предава своите знания и умения на хора, отдавна надми
нали възрастта, приета като подходяща за обучение.

Дейностите по проекта създадоха възможности и за 
представяне пред колеги от различни европейски страни на 
своите идеи или на оригинален творчески подход, като съ
щевременно се възприеха много от добрите практики, 
представени от нашите партньори.

Ръководство и най-активните членове на Фондацията 
успяха да утвърдят нов възглед спрямо организационното и 
професионалното си развитие и да приложат нови подходи 
в сферата на иновациите и разработката на успешни и ши
роко приложими в обществеността програми.

Всичко това, документирано и доведено до знанието на 
сродни по цели и задачи международни организации, би 
могло да приобщи много обществени, общински и прави
телствени институции към идеите, заложени в проекта. Те 
биха могли още повече да доразвият и разнообразят със 
свои оригинални решения в полза на много други възраст
ни хора.
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Доц., д-р по политология Магдалена Дикова

Съзнавам, че заглавието звучи малко провокативно. Но 
нека да погледнем живота си и от една друга гледна точка.

Тук се направиха много анализи, статистически данни и 
изводи за положението на възрастните хора в България. И 
всичко казано е вярно, но и много тъжно, и мрачно.

В периода на прехода се получи нещо парадоксално. От 
една страна, „новите българи" хем приватизираха нашия 
труд и постижения и забогатяха, хем, от друга страна, отри
чат направеното от нас и ни оставиха с ниски доходи.

Но какво да се прави?! Никой не избира епохата, в която 
да живее.

Древна истина е, че монетата има две страни.
Животът е толкова богат, пъстър и необозрим, и не се 

свежда само до доходи и материални придобивки.
Една от хубавите български благословии е „Да остаре

еш, да обелееш като Стара планина". Ние сме доживели въз
хищението на това пожелание.

Та какво е третата възраст? Венецът на един човешки 
живот!

Не е ли старостта (заедно с тегобите си) и нашата голя
ма свобода?

Изпълнили сме си професионалния и родителския дълг, 
реализирали сме се като активни граждани и сега имаме 
право да поживеем за себе си. Да се вгледаме в детайлите на 
живота, на отделните мигове, които не сме успели да видим, 
препускайки ведно със забързания ход на времето.
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Огромен извор на радостни преживявания и вълнения 
може да бъде природата. Да се загледаме в красивото небе, в 
движенията на перестите облаци, във вечно променящата се 
луна. Ами, разнообразието и красотата на различните сезони?

Половин година живях на село. Не само наблюдавам 
безкрайното многообразие и тайнствата на природата, но 
едва сега дълбоко осъзнах, че съм неделима част от нея.

Сутрин се събуждам с песента на птиците, вечер се рад
вам на хора на щурците и лая на кучетата по закъснелите 
минувачи.

Дълго се взирам в звездния небесен свод, а после се 
предавам на лоното на съня, без да мисля, че утре -

ще закъснея за среща;
че не съм довършила доклада;
че имам две заседания, а не съм готова, и куп други не

решени проблеми.
Събуждам се и цялото време е мое.
Аз решавам какво да правя с него.
Кога по-рано съм имала тази свобода?
Сама си определям задачите, темповете и срещите.
Ще кажете: „Ами, който няма село и живее в града?"
В града възможностите за радостно и пълноценно пре

живяване също не са малки.
Всичко зависи от собствените ти интереси и желания. 

Често чувам „затворен между четири стени". Но този затвор 
сами си го изграждаме.

В София, например, може да се отиде на:
• разходка в парка;
• излет в околностите на града;
• да се отиде на изложба;
• на безплатно кино в „Одеон";
• в Руския културно-информационен център -  цяла 

седмица има беседи, концерти, прожекции;
• в Полския център също;
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• в клуб „Старинния файтон";
• в читалище „Петър Берон" на литературна работил

ница, пък и в друго читалища;
• има спортни площадки за възрастни;
• на кафе с приятели в кварталния клуб;
• на театрално представление;
• на представянето на книга и къде ли още не.
Възможности много, време бол и всичко това е без

платно и не зависи от ниските ни доходи.
Можем да прочетем книгите, които на младини сме ку

пували, но не сме имали време да ги разлистим.
Да се включим в различни благотворителни и добро

волчески акции.
Да се радваме на внуците без страх и отговорност -  те 

си имат родители за това.
Е, всичко това не е ли свобода и красота, които не сме 

имали на младини, тичайки пред годините?
Не е ли наша възраст времето на зрелост, мъдрост и 

заслужена свобода?
Човечеството е родило много мъдрости за целта и сми

съла на човешкия живот. Ще пропомня някои от тях.
„Великата книга на природата е открита за всички, но 

досега са прочетени само първите й страници".
„Свободен е само онзи човек, който съзнава своето чо

вешко достойнство".
„Нормално е да мислиш, че животът е тежък, но е глупа

во да му прикачаме само тежести."
„Животът не е това, което искаме, а онова, което имаме."
„По-страшно от смъртта е да си умрял, докато си жив."
„Активните натури рядко са меланхолични."
„На птиците са дадени крила, на рибите -  плавници, а на 

хората опознаването на природата, за да плуват през дългия 
живот."
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ОГЛЕДАЛОТО НА ЖИВОТА
(По повод 90-годишнината на писателя Кольо Георгиев 

и новата му книга „Нектар от спомена”)

Боян Ангелов,
председател на Съюза на българските писатели

Писателят е огледалото на живота. Това определение сигур- 
но няма да срещнете никъде другаде, защото възникна съвсем 
апостериорно и съвсем неочаквано. То възникна след прочита 
ми на „Нектар от спомена" на Кольо Георгиев. И се разположи в 
гънките на паметта, в стволовете на въображението и в енигмата 
на съпреживяното. Така предначертано и толкова непосредст
вено, това определение би трябвало да озари всяко индивидуал- 
но съзнание, докоснало се до повествователния свят на вълшеб
ника Кольо Георгиев. Той е създал белетристика, която, по своята 
съпоставимост с въображението, принадлежи на поетическата 
аналитичност на битието с неговите субстанции и атрибутивни 
релации. Защото, така подредени, словата в разказите на Кольо 
Георгиев получават емоционална динамика, която не само, че се 
доближава до езика на поетическото въображение, но понякога 
го конкурира със силата на словесните внушения, оповестени 
чрез динамиката на диалога, чрез носталгията на преживяното и 
най-вече -  чрез непринуденостите и искреността, която остава 
завинаги входната врата за истинската литература.

Кольо Георгиев отдавна е заел своето неотменно място 
сред върховете на съвременната българска литература. И 
това място не е никак случайно, защото словесността на то
зи творец излиза от талвега на познатото и чрез неимовер
ната иносказателност, чрез въображението и чрез пречис
теното морално съзнание одухотворява битието ни, прави
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ни сякаш по-възвишени и най-вече -  по-човечни.
Първото и превъзходното в разказите на Кольо Георги

ев е хуманността, загърната с ненадменната сензитивност на 
преживяното. За този писател съхраняването на детските 
спомени е станало висша добродетел. За него сакралното 
преживяване е най-чистият нравствен извор и писателят 
гостолюбиво ни кани да пием оня нектар от спомени, който 
ще ни направи по-жизнени и по-пригодни за всекидневните 
битки със злобата и сквернословията.

След прочита на разказите „Лека нощ, татко" и „Дядото 
и внучката" моралната справедливост ще намери своите 
добри пристанища и със сигурност човек ще получи онази 
доза справедливост, от която е изпитвал необходимост. И 
това е така, защото Кольо Георгиев прибавя към своята не
лека биография на борец за социална справедливост и во
лята си да се бори за победата на нравствения стоицизам, да 
бъде „съдия на самия себе си".

Кольо Георгиев е неподражаем майстор на диалога и 
чрез него успява да събуди и обуздае конфликти, да нарису
ва образи и да оживи картини. И по вълшебен начин да ни 
накара да съпреживеем онова, което той вече е изживял, 
пресъздал и одухотворил. И всичко това е заело мястото си 
в традицията на най-доброто от литературната ни класика.

Живият и увлекателен език, който всъщност е само 
средство да се изрекат нравствени послания без давност, 
обуславя наличието на морална устойчивост, принадлежа
ща само и единствено на големи личности и характери.

Без съмнение Кольо Георгиев е от онези малцина стои
ци, без които не само българската литература, но и Бълга
рия би заприличала на безводна и бездушна пустиня. Ето 
защо от сърце и душа му желая още дълго да ни радва със 
своите естетически послания, със своята неизмерима и не
подражаема образност и със своето любомъдрие. И да пием 
без насита неговия „Нектар от спомена"!
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КОЛЬО ГЕОРГИЕВ

Кольо Георгиев е роден на 26.XH.1926 г. в с. Голямо Ново, 
Търговищко. Като ученик в Поповската гимназия „Христо 
Ботев" се включва в антифашистката борба. Арестуван и 
съден от Военно-полеви съд, излежава присъдата в Шуменс
кия затвор. Завършва икономика в Ленинград -  СССР. Корес
пондент на в. „Работническо дело" в Москва, редактор в Ра
дио София, секретар на СБП. Драматург на Младежкия теа
тър, директор на Драматичен театър „София", редактор в 
киноцентър „Бояна". Председател на Съюза на българските 
писатели (1990-1993). Депутат в Седмото Велико Народно 
събрание, председател на Агенция „София-прес". Автор на 
пиесите: „Избор по вариантна система", „Синьо-белия 
скреж", „Пресечката", „Съдии на самите себе си" и др. Има 
преведени книги и пиеси на руски, английски, френски, унгарс
ки, чешки и румънски езици.

Р А З К А З И  

ЛЕКА НОЩ, ТАТКО

На Йонка и Марьо

У дома с много тъмно, татко. Вечер не смеем да палим 
лампата, пък и да искаме -  не можем, в кооперацията не ни 
дават газ. Мама прати днес Косето да купи - и Косето, татко, 
вече работи, но нали си е още глупавичко, мама му пише бе
лежка, ако го проводи някъде при хора; от кооперацията 
Косето се върна с празно шише, а на бележката пишеше: 
„Купете си газ от болшевишка Русия" И сега стоим тримата
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на тъмното; и тримата сме на кревата, но не се виждаме и 
сякаш сме съвсем, съвсем сами -  мама още по видело затули 
прозореца с черга. Мама не ще да ляга, защото я е страх да 
заспи; на мене ми се спи, но тя иска да съм буден, за да има 
жив човек, с когото да размени дума, щом се преплаши. А 
Косето спи. Ти нали го знаеш - задрямва с кокошките. Все си 
е такова. И нали е глупаче, нищо не разбира. Спи на мама в 
скута, сякаш и в тъмното го виждам как е лапнало пръстчето 
си и го смуче. Да е да го погъделичкам и да го попитам, как
то ти го питаше: „Абе, пале, толкова ли ти е сладък пръстът, 
дай и на мене да го близна един път", но мама не дава да се 
шукне, за да не подушат в коя стая сме, да мислят, че ни ня
ма, че сме измрели...

Мама все плаче, татко. И сега плаче; пази се да не раз
бера, за да не се уплаша, но аз я усещам: тя си задържа дъха 
понякога толкова дълго, че ме хваща страх да не е умряла. 
Плаче не както по-рано със сълзи, защото сълзите и вече 
пресъхнаха, а хълца, хълца и после си задържа дъха. Мама 
вярва, татко, на хорските приказки, че са те убили. Аз и каз
вам, че не са те убили, защото ти си все пред очите ми и все 
си разговарям с тебе, когато поискам, и ти ми отговаряш, и 
гласа ти чувам, а нима, ако си убит, ще те виждам и ще раз
говарям с тебе? Ето и сега искам да си при нас и ти влизаш в 
стаята, както влизаш винаги, когато се върнеше от работа, и 
смешно почваш да душиш, за да се сети мама, че си гладен 
като вълк и ако не сложи софрата веднага, ще ни изхрускаш 
тримата, като почнеш от Косето, защото неговите кокалчета 
са най-крехки и най-сладки. Косето ти се плаши защото не 
разбира, че се шегуваш, а после ти мрънка да го дигнеш до 
тавана, но го е страх и се държи за врата ти, не смее да се 
пусне. И мене ми се ще да ме дигнеш, но съм много голям и 
не ми прилича.

-  Слуша ли днеска майка си? -  ме питаш.
-  Слушах я, татко. Нека тя каже.
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-  Защо тя да казва? Щом ти ми казваш, достатъчно е, аз 
ти вярвам. Разправи сега каква работа свърши, с какво оп
равда хляба си!

-  Аз, татко, днес орах. След училище мама запрегна би
волиците и отидохме на нивата. Мама дойде само да снеме 
плуга от колата и после се върна, защото вкъщи я чакаше 
друга работа. Слънчогледът ни стои неочукан, кокошките и 
прасето го ровят и пилеят; мама не смогна да го очука сама, 
на чуканка не смеят да ни дойдат, а и с надница никой не се 
съгласява да помогне, защото Васил Общинаря привиква 
всеки, който се завърти край нас, и заплашва: ''Ако -  казва - 
оня ти е много мил, да те пратим при него. Живи - казва -  да 
изгорят, никой да не е влязъл в двора им!" Васил Общинаря, 
татко, все клечи и слухти край нашия плет, аз го виждам и се 
каня да му пукна тиквата с някоя буца, но мама ме спира, 
защото щели да арестуват и мене. Когато мама я няма наб
лизо, подучвам Косето да замеря, него поне ще ги е срам да 
арестуват, но колко е силицата на Косето, пък и бучките му 
муха с тях не можеш уби...

Мама ме остави да ора и ми каза:
-  Ти вече, синко, си ни и орачът, и връзвачът, и баща на 

Косето... Свърши твоето детство, ще забравиш игрите и па- 
луванията.

А вечерта, като се върна да ме прибере и видя, че не 
съм изорал и една леха, ме наби.

-  Боже, боже -  викаше, -  на кого ме остави баща ти, на 
тебе ли, дето за нищо не си способен...

Тя ме би и мене ми беше много мъчно, идеше ми да ум
ра, но не и се сърдя никак. Защото тя не знаеше, че виновна 
беше Караманка. Защо ли я глезим тая биволица? Аз вече ще 
и викам Карамана. Тя, татко, си е все същото цвете: млечна е, 
но си е инат и ти хубаво щеше да сториш, ако я беше продал, 
както и се заканваше, и не беше послушал мама да я оста
виш заради млякото и. Ти сам знаеш защо продаде конете,
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пък и биволиците може да не са чак толкова лошо нещо, ако 
не са като Карамана. Щом мама ни остави сами на нивата, 
Карамана се тръшна на брезната и не помръдна. Не беше 
уморена -  бяхме изорали само две-три брезни -  от инат го 
направи. Оставих я да полежи, викам си -  ще се вдигне сама. 
Не. Започнах да я моля с добро, да и приказвам като на чо
век.

-  Добре -  викам, -  полежа, наложи си волята, видяхме; 
ставай сега да орем. Ние -  викам - с тебе къща трябва да 
храним.

А тя опъва шия, блещи зъркелите си, пъшка -  вижте ме, 
значи, искам да стана, но не ми стигат сили -  и лежи. Сръгах 
я с остена -  гърчи се, но не се изправя. Намерих се в чудо: 
слънцето се качва, а ние -  само две-три брезни. Сложих на 
два разкрача пред нея сено - викам си, лакомията и ще я 
подлъже, но тя пак само опъва шия, върти глава и се сърди, 
дето не съм и поднесъл сеното под муцуната. Тъй ли -  ви
кам, -  ти знаеш, но и аз зная; наложих я хубавичката с осте
на, но и това не помогна. Отиде си денят, докато се въртях 
край това проклето животно. Тогава изневиделица изникна 
чичо Въльо Горския. Прати ме да събера от боклуците по- 
сух сламорляк и като му донесох няколко стиски, поръси с 
тях биволицата и дорде разбера какво мисли да прави, 
драсна кибрит и подпали Карамана. Гори, татко, пращи и пак 
не иска да се надигне. Но когато пламъкът я обхвана от 
всички страни, рипна и повлече плуга. Да видиш после как 
се оре! Беше опърлена и миришеше на коладник. Едва тога
ва почнах да ора истински, но денят си беше отишъл и мама 
ме завари само с една леха и ме наби. А като и разказах за 
Карамана, мама се разплака на глас , почна да ме милва и да 
нарежда:

-  Започнаха, синко, сирашките ти тегла. Синко, си н к о .
И аз си поплаках малко, но не защото ме би, а дето ми

вика, че съм бил сирак. Пък аз не съм сирак, татко, но мама е
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повярвала, че ти си убит, и никак не мога да и втълпя, че съв
сем не си убит, щом те виждам жив и си разговарям с тебе...

А мене, татко, откак те няма, взеха много да ме бият. 
Днес ме би оная дъртачка Божковска, дето се кълчеше и 
преструваше едно време, когато не и вземаше пари за мля
кото; ти нали казваше, че учителите трябвало да се тачат ка
то светии, защото тяхната добрина нямала равна на света... 
Хубава светица излезе Божковска! Сега нали не смее да идва 
за мляко, а друг надали ще се намери в селото да и даде без 
пари и една капка, та сякаш аз съм виновен и все ще измис
ли да ме напляска за нещо. Отзаран ме би, защото съм заб
равил да сложа дата на домашното си, и ми зададе да напи
ша тая дата за другия ден триста пъти, отделно от новото 
домашно.

-  Госпожице -  викам и, -  нека да не я пиша триста пъти, 
защото следобед ще ора и няма кога.

А тя ме зашлеви през устата с опакото на ръката си.
-  Тази уста -  каза -  да не знае много и да не отговаря. 

Ако имаше кой да затваря устата на баща ти, нямаше да се 
стигне дотам!

-  Какво е виновен - викам и, -  госпожице, баща ми?
- Млък! -  крещи. -  Той ако беше порядъчен, нямаше да 

го арестуват.
-  Татко е наковладен -  казвам.
-  Ще мълчиш! -  заповяда. -  Наковладен! Мене защо не 

ме наковладят?
- Защото - казвам -  ковладят най-добрите хора.
Щях да и наговоря много работи, но тя ме изгони от час. 

И по-добре, защото отидох да ора по-рано, само Карамана 
да не беше ми погаждала оная мизерия.

Много е тъмно у дома, татко -  с пръст да ти бръкнат в 
окото; отвън не се чува нищо, селото като че ли е измряло и 
живи сме само тримата и си чакаме реда и ние. И оня, дето 
се върти сега край къщата, сякаш ще дойде да ни прибере и
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нас. Нека да си поприказваме още, татко, така не ме е страх 
от нищо. Пък той да си чука на прозореца и да се преструва 
на нелегален, та да му дадем хляб и храна, и после, като се 
хванем на въдицата му, да те мъчат, задето си прибирал не
легални. Той не може да ме подмами, колкото и да си преп
равя гласа, защото гласа на истинския нелегален аз позна
вам. На тебе нищо не съм казвал, и на мама също, но той, са
мият нелегален, ми забрани. Защото, каза, ха си продумал, ха 
си запалил чергата на майка си и баща си. Разбрах го що за 
човек е още тогава, макар че се престорих на мъничък. Сега 
ще ти разправя как стана работата, но ти не ми се сърди, че 
не те послушах, когато ми забрани да се качвам на сеновала, 
защото уж дъските между гредите били разместени и щял 
съм да хлътна в обора и се пребия. Знаех, че дъските са раз
местени, а има и изгнили между тях, но аз стъпвам винаги 
върху гредите. Ако ми беше казал. направо, щеше да е по- 
добре, но ти си мислил, че ако ми довериш за нелегалния, 
ще се раздрънкам веднага. Да не съм глупав да се раздрънк- 
вам, та после да те мъчат в полицията, и мама да я мъчат, 
пък ние с Косето да останем съвсем самички двамата. Мене, 
татко, на парчета да ме направят, няма да продумам за неле
галния...

Как стана: отидохте на нивата и ни оставихте с Косето 
сами. Като ошетахме, заиграхме се на криеница. Дойде Ко- 
севият ред да жуми; аз изправих ритлата о стената на снова
ла и се качих горе. Тогава видях нелегалния: той спеше вър
ху едно чердже и дори не се събуди и нямаше да разбере, че 
съм го видял, ако не кихнах. Нали ме знаеш - лъхне ли ме на 
сено, кихам на скъсване. Помниш ли, като бях малък, как ми 
се смеехте, дето не можех да кажа „р", как ме караше да река 
револвер, революционер, а аз само ги развалях със своето 
хрускаво „р" и как, като ме заведе веднъж на ливадата, поч
нах да кихам едно след друго, езикът ми се заплете нещо и 
тогава изговорих, без да искам, това пусто „р" и после на
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връщане от ливадата разлайвах по тъмно кучетата с моето 
„р" защото се боях, че ще го забравя... Кихнах, нелегалният 
се стресна, взе да опипва под възглавието си, но се съвзе и 
ме повика при себе си с пръст. И все държеше пръст на ус
тата си. Накара ме да седна при него на черджето: искаше да 
ме заприказва, но не му идеха думи и ми се усмихна. И аз му 
се усмихнах. После ме попита шепнешком как ми е името, на 
колко съм години, в кой клас уча, получавал ли съм девет на 
колене... А през това време Косето се дереше, че уж ме виж
дало къде съм скрит, плюеше на дирека, викаше да съм се 
покажел... Видяло ме! То дори не погледна към сеновала и 
наум не му мина, че съм там. А ние си приказвахме с неле
галния по география, той ми задаваше въпроси за държави
те като учител и ме потупа по гърба, като му отговорих, че 
най-голямата държава на света е Русия. После попита какъв 
съм щял да стана като пораста и като отвърнах, че искам да 
стана като него, той опули очи.

-  Ти -  дума -  за какъв ме вземаш, че искаш да станеш 
като мене? Аз съм един апаш, ето, завари ме на сеновала 
тъкмо когато исках да задигна нещо.

-  Ти не си -  рекох -  никакъв апаш, не ме баламосвай, не 
виждаш ли, че на сеновала няма нищо за крадене.

-  Но аз -  дума -  щях да обера къщата ви, чаках само да 
излезете на пътя с братчето ти.

-  Ти - рекох, -  ако си крадец, щеше ли да избереш на
шата къща, когато се познава, че в нея няма нищо за краде
не. После -  рекох, -  не виждам ли, че лежиш на черджето от 
гостната, дал ти го е някой от нашите.

Той разбра, че не може да ме баламоса и каза:
-  Ами ако те питат за мене, какво ще речеш?
- Нищо.
-  Нито на майка си, нито на баща си?
- На никого -  рекох.
И тогава ми каза, че ако съм се изтървял пред някого,
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щял съм да подпаля чергата ви, и ме проводи да играя с Ко- 
сето и заръча да гледам, ако край къщата се завъртят непоз
нати хора, да кихна няколко пъти. Аз веднага кихнах, неле
галният ме потупа и ми се усмихна и после отидох при Косе- 
то.

Татко, ето го оня! Върви на пръсти, но стъпи на плочата 
под прозореца, дето хлабуца, препъна се и се опря на стък
лото с ръка. Да го счупи, че да си отреже ръката макар! Чука! 
Съвсем лекичко. Мама опъна още по видело черга на про
зореца, за да не забелязва отвън нищо, но аз сякаш го виж
дам и през чергата. Прилича ми на лудата Пена - помниш ли 
как мама пищеше, като я зърнеше залепена на прозореца! И 
как Пена се кискаше и ближеше стъклото. Значи е разбрал в 
коя стая сме: всяка вечер замръкваме в разни стаи, но той, 
види се, чука наред по всички прозорци. Мама спира да ди
ша, тя много се плаши.

„Како, преструва си гласа оня, пусни ме, имам да ти дам 
важни нареждания, няма вече полиция, аз проверих: не ме 
оставяй на пътя, после другарят ти ще ти се кара." Той чака, 
ослушва се, пак почуква, пак се ослушва, тъпче под прозо
реца, но ние не шукваме. Ето; отиде си вече. Няма тук бала
ми, мискинино. Мама още не смее да диша; след малко ще се 
съвземе, ще почне да хълца. Нека си поплаче, страшното на
ли мина!

Той не ще ме подлъже вече, както първия път -  една 
седмица след като те арестуваха. Беше си докарал гласа като 
на нелегалния, ама същинския нелегален. Искаше хляб, бил 
много гладен. Аз се затирих към долапа и извадих една по
рязаница; дожаля ми за него, рекох си, кой знае колко дена 
не е турял къшей в уста. Ти може да ми се разсърдиш, но аз 
чух веднъж, като си продумахте с мама, че нелегалният ид
вал една нощ у дома, не посмял да влезе, защото му се сто
рило, че някой дебне край къщата, и се върнал. А три дена 
не бил ял нищо, изкарал само с бучка захар и шепа кисели
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ци. Помеиш ли кога си приказвахте с мама? Бях легнал във 
ваша стая, докато запалите лампата, не ме усетихте, аз се 
преструвах на заспал. Дожаля ми за нелегалния, та като чух 
гласа на оня, помислих, че е истинският, и рекох да му зане
са хляб, а мама ме хвана, затули ми устата и чак когато оня се 
махна, каза:

-  Къде се беше затирил с хляба?
Аз чак тогава се сапикасах.
-  Исках -  рекох - да нахраня кучето.
-  Искаш - рече мама -  с глупавия си акъл да окачиш 

въжето на баща си. Не ти ли идва на ум, че тоя е от полиция
та? Че иска да разбере дали са влизали и излизали у нас раз
ни хора? И какво куче те е патило, къде имаме куче ние?

Бях забравил съвсем, че нашият Арап го убиха. Една за
ран след твоето арестуване дойдоха кметът, Васил Община- 
ря, чичо Въльо Горския и един от града -  мама каза, че той 
бил с тия, дето те арестували. Кметът излъга, че имало оп
лакване -  нашето куче уж лаело много и не давало на съсе
дите да спят, та трябвало да се очисти. Мама се разплака - 
нали знаеш, че тя много го обичаше и дори му викаше „мое
то дете" Арап сякаш разбра защо с а дошли чуждите хора и 
почна да се крие зад мама и да лае, и особено Васил. Него 
много го мрази и все го подушва край плета. Васил скрои 
цялата работа.

-  Въльо -  вика, -  тегли куршума на тоя гад!
А чичо Въльо се дърпа, подава пушката си на Васил и 

вика:
-  Не е по комшийски да го убивам аз, един плет ме дели 

от тез хора. Пък и на животно досега не съм посягал. Една 
кокошка не съм заклал, питайте когото искате от село, ти, 
Василе, поне знаеш.

Цивилният от града изгледа чичо Въльо.
-  Ти - казва - много милостив си бил, бе! Пък властта ти 

е дала в ръцете пушка. Ако ти излезе в гората шумкарин, и
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той ли ще ти дожалее, или ще му дадеш оръжието си?
Чичо Въльо смънка нещо, но не посегна на кучето. Уби 

го Васил. Стреля му два пъти. Арап се гътна, стана, но едната 
му страна увисна и той се завали. Мама му взе главата в ръ
це и почна да реве на глас и да нарежда:

-  Василе, Василе, сега няма кой да ти пречи да клечиш 
край плета... Ти ще ни бъдеш вместо куче, ти ще вардиш къ
щата. Излайвай от време на време, да ти хвърлям по един 
комат...

Мама рева цял ден и хората помислили, че тогава нау
чила, дето си бил убит. А ти не си убит, ти си жив, аз зная, 
защото как иначе ще те виждам и ще разговарям с тебе, ако 
си убит?

Мама и сега плаче в тъмното. Когато оня се отдалечи от 
прозореца, тя тогава се отприщва. По-рано и думах да не 
реве, но тя, горката, няма сили да се сдържа и вече не и каз
вам нищо. Така, като поплаче, се уморява и както си хълца, 
заспива седнала. Ето, укроти се вече. Сега ще я заваля поле
кичка на кревата, ще и подложа възглавница. Лягам до Косе
то и аз... Татко... ела... има място и за тебе... Легни... Вземи ми 
краката между коленете си... стисни ги... и да спим двамата, 
както веднъж... помниш ли?

Лека нощ... татко...
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След премиерата на една моя пиеса, когато на банкета 
вече бяха произнесени тостовете, когато официалните гости 
отдавна криеха в шепи прозявката си или се бяха измъкнали 
тихомълком, а дамаджаните и бутилките -  пресушени, из
пълнителката на главната женска роля ни покани вкъщи да 
си допием. Най-малко жаждата за алкохол е поводът за та
кива закъснели гостувания след театрални премиери. По- 
скоро причината е нуждата от тишина, от въздух, незамър- 
сен от тютюнев дим, от разговор без преувеличения и почти 
задължителната доза лицемерие. И ето, разположени в дъл
боки фотьойли пред кристални чаши с добро питие, което 
сякаш се подслаждаше от отблясъците на мека светлина, 
под дружелюбни погледи от семейни портрети по стената, 
ние най-после се освободихме от възбудата на успеха и пох
валите и, както се казва, тъкмо когато имахме най-малко ал
кохол в кръвта, настъпи часът на отрезвяването.

„Сега вече мога да ви призная - обърна се към мене 
домакинята, -  че не вярвам в такива образи."

Трябва да добавя, че репликата на актрисата не би ми нап
равила особено впечатление, ако в нея не изстена нещо като 
болка, че заради мене - автора, тя е била принудена да се при
мирява с някаква умишлена измама, може и грешка. Поне така 
ми прозвуча. Когато актьор работи роля в някоя пиеса, но не е 
съгласен с идея или образ, той с основание е огорчен или ра
зочарован, защото смята, че са го лишили от шанса да направи 
своето собствено откритие на някакъв човешки тип или истина.

„Образът на Палача във вашата пиеса -  продължи акт
рисата -  не ме убеждава в своята достоверност. Хем сте го 
описали като палач, хем сте му приписали способност на 
човешки жестове. Нас, актьорите, тази двойственост ни 
объркваше. От една страна, трябваше да презираме отвра
тителен тип, който е загубил човешкия си облик, и в същото
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време да съчувстваме на страданията му..."
Актрисата не беше справедлива. Най-малкото аз щях да 

внушавам състрадание към палач, чийто прототип бесеше 
истински.' Родена след историческата промяна, актрисата 
имаше за тия изчезнали персонажи на насилието чисто ли
тературна представа. В своята праведност вече няколко по
коления писатели внушават колко противоестествено е да 
си насилник и ето сега актрисата демонстрираше резултата 
на това усилие - да настръхваш само от мисълта за такъв 
човек, изобщо да не се отнасяш към него като към човешко 
същество, камо ли да се отпуснеш нравствено до такава сте
пен, че да съчувстваш на личните му преживявания и драми.

Мене обаче ме занимаваше малко по-друг проблем. Про
тотипът на литературния ми герой Хрисим Цочев -  щатният па
лач на затвора - за мое огромно изумление нямаше чувството, 
че е палач. Той - същият, който през нощта е обесил човек, кой
то в кошмарите ми и на мене е окачал въжето, той през деня 
можеше да ме спре, да ме отведе под сянката на черницата по 
средата на затворническото каре и, седнал на стол, а аз клекнал 
до него, да води следния разговор: „Ти сега, пита той, имаш ли 
си баща и майка?" Изслушал отговора ми, продължава: „Те сега 
се гънат да женат на нивата и си викат: де го нашето момче да ни 
помогне." Замисля се върху думите си и продължава: „Кой знае 
какво ли те мислят? Майките и бащите винаги мислят най- 
лошото, когато нещо сполети децата им. Те сега много ще се 
тревожат, докато ти излезе присъдата... Боже, ще си казват, дали 
няма и на нашето момче да му залюлеят краката..."

Най-невероятното е, че думите на Хрисим Цочев са заре
дени със съчувствие и палачът не допуска, че аз или който и да 
е на моето място след такова съчувствие ще го презира и ще се 
отвращава от него още по-силно. Не го е допускал и когато е 
извел посред нощ осъдената на смърт Мара Тасева и на път 
към бесилката я спрял пред тоалетната и и казал: „Маре, ще те 
изчакам да се отбиеш по себе си. Млада си, всичко може да се
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случи, но не мяза на млада жена да е с попикани поли..." И връх 
на това състрадание са думите на Хрисим Цочев към осъдена
та, която, макар и със завързани на гърба ръце, оказва съпро
тива, когато с пръстите на палача смъртта затяга примката на 
врата й: „Отпусни се, Маре, отпусни се да свършим по-бързо, 
че ти да не се мъчиш и ние покрай тебе." А в подтекста на мол
бата е опасението, че поради упорството на обречената жена 
палачът, въпреки правилата и желанието си, ще бъде прину
ден да прекрати съпротивата и по нежелателен и некрасив на
чин - с удар по главата. За тая цел близо до палача винаги се 
намира къса дебела цепеница. „Отпусни се, Маре, уговаря я 
палачът, за тебе ще е по-добре..." Колко по-естествено щеше да 
е, ако палачът мразеше жертвите си поне толкова, колкото и те 
него. Но той не ги мразеше лично. В своята представа той не ги 
убиваше, а изпълняваше наказание, което други са наложили. 
И като не подлагаше на каквото и да е съмнение тяхното право 
да наказват в името на свещени и непоклатими закони, той 
нямаше никакви угризения на съвестта. И затова, когато свър
шваше работният му ден, той си отиваше със спокойна поход
ка, без да се озърта гузно, сядаше на масата и апетитно се нах- 
ранваше, полягваше на миндерчето в кухнята, посрещаше гос
ти и ходеше, когато го поканят и не е зает по служба, милваше 
или шляпаше децата си, прегръщаше жена си и се любеше с 
нея, ако още усещаше мъжка сила, или сложил треперяща ръ
ка на бедрото и, се наслаждаваше на картини как се е любил с 
други жени, преди да пресъхнат силата или желанията му. А 
дали се е стряскал от мисълта за обесените? Същото се е питал 
и поетът Карл Сандбърг. „Какво ли си мисли палачът" -  пише 
той в едно свое стихотворение

вечер, когато се върне дома?
Вечер, кога с жена си, с децата
сяда на масата пред чашка кафе и яйца на очи -
питат ли всички палача дали
днешният ден е работил добре?
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Гледат ли те ръцете на палача, 
щом се пресегне за хляб или шунка,?
„Татко -  когато децата извикат, - 
ето въже, да играем, на конче" - 
казва ли той ей така, шеговито:
-  Стигат ми въжета за днес".

Всичко, което ви разказах дотук, си го помислих не в до
ма на актрисата, не и на банкета, където хвалеха представле
нието. Бях го мислил години наред и най-вече когато съчиня
вах пиесата, с намерението да кажа и на артисти, и на зрите
ли: „Мили, добри хора, запомнете едно нещо: винаги когато 
работата опре до живота или съдбата на живия човек, помис
лете дали наистина са толкова свещени и непоклатими зако
ните и редът, толкова ли са непогрешими техните блюстители 
и ще се избавим ли от отговорности и угризения на съвестта, 
ако въпреки вярата ни в тях ги помете един прекрасен ден 
вечното движение на разума и историческата воля като пог
решни и ненужни. И дали ще намерим спокойствие в мисъл
та, че всичко сме вършили само защото сме вярвали, и нищо 
не сме направили от лична корист и предубеждение. И поне
же всичко това нито го помислих, нито го казах сега в дома на 
актрисата, а си го имах готово в главата, паузата между реп
ликата на актрисата и моя отговор трая съвсем кратко, колко
то да отпия малка глътка от чашата.

„Не е ли по-добре - казвам - да оставим на мира палача 
и палачите. Я колко ни е хубаво тука."

„Добре е -  съгласи се актрисата. -  Но понеже никога не съм 
имала случай да познавам такъв тип, а вие сигурно имате пред
вид някакъв реален палач, много ми е любопитно да ми опише
те някаква негова човешка постъпка. Само като пример."

„Ами представете си - казвам, -  че той се връща от зат
вора, от работа, а на вратата вкъщи се хвърля на шията му 
любимият внук, когото дядото не е виждал отдавна. Дядото
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го хваща за ръчичката и го повежда естествено в сладкар
ницата. Дядото знае, че внучето обича сладолед, купува 
един, казва му да си отхапва по малко, за да не си простуди 
гърлото, следи да не би внучето да си окапе ризата или пан- 
талонките, хваща го пак за ръчичката и го води на близката 
сергия да му купи още нещо... По-нататък вие сама можете 
да нанесете подробностите на една картина с дядо и внуче, 
хванати за ръка и поведени от трогателна взаимна обич."

„Аз не съм имала дядо -  поглежда актрисата към един от 
портретите на стената. -  И двамата ми дядовци починали, 
преди да се родя, и ги познавам само по описания. Единият 
ми дядо бил много добър, много мил и ласкав и много мечта
ел за внучка. Бащата на баща ми. Като споменавате за дядо и 
внуче -  това, разбира се, вече няма нищо общо с предишната 
тема, -  чувствам се страшно ограбена, защото никога не съм 
държала в шепата си това богатство, наречено топлината на 
дядовата длан. Струва ми се, че не може да се сравни с нищо, 
поне така си въобразявам. Когато бях малка, много страдах, 
че другите деца имат дядовци, а аз си нямам. Ужасно ме из
мъчваше тая несправедливост. Моята приятелка Дашка, с ко
ято седяхме на един чин от първо отделение, често ме пита
ше защо си нямам дядо, къде е дядо ми, може ли дете да е без 
дядо... Накрая излъгах, че си имам дядо, и то много, много до
бър, по-добър от всички дядовци, и така го описах, че тя едва 
не се разрева от завист. „Искам да го видя -  заяви тя. -  Ако си 
ми истинска приятелка, ще ми го покажеш." „Не мога да ти го 
покажа - отговорих, -  защото моят дядо се намира посред 
океана, където е отишъл да извади от дъното един потънал 
кораб... " И се заредиха подробности на една моя измишльо
тина за катастрофата на кораб, с който пътувала прекрасна 
млада американка при годеника си -  прекрасен млад амери
канец, който се намирал на един прекрасен остров в очаква
не на любимата си. Но на кораба се промъкнал един влюбен в 
американката злодей, който я преследвал навсякъде, правел
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всичко възможно да спечели сърцето и и да осуети женитба
та и с оня на острова. И като срещнал решителен отказ, в зло
бата и отчаянието си злодеят решил да погуби и любимата, и 
себе си... Той отворил тайно някакъв люк, водата през една 
бурна нощ нахлула в кораба и го повлякла на дъното. Удави
ли се всички пътници и злодеят -  също, но по чудо младата 
красавица останала жива, защото в каютата и не проникнала 
никаква вода... От тогава тя живеела на морското дъно и неп
рекъснато зовяла за помощ: „Спасете ме, още съм жива, спа
сете ме..." И единствен дядо ми чул гласа и, защото имал нео
бикновен слух, и веднага заминал за мястото на катастрофата 
и още не се е завърнал. „Защо ми го каза -  проплака моята 
приятелка Дашка. -  Сега всяка нощ ще сънувам удавницата и 
ще чувам гласа и..." Дашка толкова се вживя в тая измислена 
история, че до шести клас почти всеки ден ме питаше дали 
дядо още не е спасил американката и не се е завърнал. Нак
рая започнах да ревнувам дядо от приятелката си, защото тя 
непрекъснато мислеше и говореше само за него, и за да си го 
запазя само за себе си, веднъж и казах: „Напоследък няма ни
какви известия, страхувам се, че се е удавил." Дашка се разп
лака и дълго не заговори за дядо, сигурно от страх да не се 
потвърдят опасенията ми. Но веднъж - и това беше послед
ният ни разговор за дядо, тя каза: „Тази история с потъналия 
кораб е измислена. Татко ми каза, че дядо ти не е в никакъв 
океан, а е убит..."

Актрисата замълча.
„Вие в кой затвор сте лежали?" -  неочаквано попита тя.
Отговорих и.
„Какво съвпадение -  оживи се тя. -  Може би познавате 

дядо ми. Той също е бил там."
Актрисата откачи от стената портрет в рамка и избърса 

с ръкав стъклото му. Това движение по-скоро беше ласка. От 
далечината на годините към мене отправи поглед млад мъж 
в униформа на гвардеец със закачливо пауново перо на хъ-
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шовския калпак.
„Не ми е познат -  казах аз. -  Тука той е твърде млад. Пък 

в затвора бяхме стотици."
„Да, той е бил променен естествено, толкова години са 

минали от тая снимка. Щеше да бъде много интересно, ако 
излезехте познати."

„А в коя конспирация е бил задържан? - погледнах пор
трета отново и напрегнах паметта си. -  По кое дело е попад
нал в затвора?"

„Той не е бил по конспирация, бил е нещо като служи
тел. В администрацията, доколкото знам."

„Тях изобщо не ги познавам -  отвърнах. -  Затворниците 
рядко имаха вземане-даване с администрацията. Аз изобщо 
не съм стъпвал там. Ние имахме контакти само с надзирате
лите. Как се е казвал дядо ви?"

„Цочев - отвърна актрисата. -  По баща аз съм Цочева. 
Дядо ми се е казвал Хрисим Цочев... "

Взех чашата си и като се стараех да не я разплискам, 
бавно я изпих на дребни глътки.

Бъдещият палач продължаваше да ме гледа от снимката и 
да подслушва -  както ми се стори -  с любопитство разговора 
ни. Всъщност какво можеше да чуе той? Само подробности по 
смъртта си, на която аз всъщност не съм присъствал.

„Говори ли ви нещо неговото име?" -  попита актрисата, 
като продължаваше да държи в скута си портрета на омраз
ния мъртъв палач.

„Не, не ми говори нищо, не си спомням да съм познавал 
такъв човек" -  реших аз да продължа живота на един любим 
дядо.
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създали музикални произведения редица български компози
тори, сред които проф. Пенчо Стоянов, проф. Виктор Чучков, 
Борис Карадимчев, Борис Ибришимов, Вячеслав Кушев, проф. 
Йордан Колев, Александър Текелиев, Стоян Ангелов, проф. Бла
говеста Константинова и др. Драгомир Шопов е носител на 
различни литературни награди и отличия.

С Т И Х  О В Е 

ВИНА

Загаснало е старото огнище.
Не хлопва никой пътната врата.
Животът лош -
на дни и спомени разнищен -
е вече много близо до смъртта.

Това го знаят тъжните старици, 
забравени сами в света голям.
Говорят си със прелетните птици 
и със иконите в порутения храм.
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ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ НА ХОРАТА ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ

Горчи им залъка. Със мъка 
болката преглъщат.
Очите им не виждат светлина. 
Жените бедни - 
тъжни опустели къщи.
За тях и ние имаме вина.

Защото във годините тревожни - 
улисани,настръхнали и зли - 
забравихме, че е възможно 
за бедния човек да ни боли.

Навярно ще го осъзнаем, ала късно, 
когато остареем като тях.
Дано доброто някога възкръсне 
в душите ни.
И ни спаси от грях.
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ДРАГОМИР ШОПОВ

В КРЪГА НА ЗАЛЕЗА

Разграденият двор на моите спомени вече съвсем се смали. 
Как безмилостно беше помлян от жестокото време!
Няма смисъл да питам дали сме били и дали
бучка пръст или някакво камъче някой потомък ще вземе.

За какво ще му трябват? -  И дори да узнае от тях 
как садихме дървета и как си направихме къща - 
вече всичко става излишно, 
щом всичко е станало прах, 
а панелният век не обича назад да се връща.

Обедняхме съвсем -
обезлистени, стари, съсухрени, вече излишни.
Участта на отритнати хора ми спомня за онзи поет, 
за когото са някакъв сън белоцветните вишни 
във света невъзможен, от Бог и от дявол проклет.

Но пълзи, но пълзи бездиханна почти пак надеждица бледа,
че каквото сме сторили -
няма острият сърп на живота докрай да скоси.
В разградения двор на моите спомени мама ме гледа, 
но и тя е безсилна от другия свят своя син да спаси.
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ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ НА ХОРАТА ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ

ПРИКАЗКА С ПРОДЪЛЖЕНИЕ

Старицата не пресича вече пустия двор. 
Счупи се тояжката й, 
с която подпираше здрача.
Беше събота.
Ангелите напуснаха своя божи затвор 
и казаха на очите й да не плачат.

Тя ги послуша.
Избърса сълзите си с една тревичка 
и сви колене -  да си почине накрая. 
Няма друго. Това е всичко. 
Продължението е навярно във р а я .
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ДРАГОМИР ШОПОВ

БЕЗ М АМА

Намерих стар лотариен билет.
Бях го нарекъл за мама. Тогава бе още жива, 
но съм забравил да го проверя. Кое по-напред?
А той се спотайвал в една папчица сива.

И ей го сега -  непокътнат, печеливш или губещ, не знам. 
Пропуснал съм нехайно тегленото на тиража.
А мама оттук си отиде и е някъде при звездите, там.
Ако я видя насън, за билета ще кажа.

А тя ще се усмихне. Боже, как се усмихваше мама!
И ще ме погали със слабата си ръка.
„Нищо, сине, ще каже. Нищо няма.
Аз съм добре и така.”

И отново ще бъде права,
като знам как плачеше за нещастната ни страна.
Как проклинаше тези, които я управляват, 
и всички виновни - все без вина!...

Вече тя е добре, защото е горе, спасена.
Смъртта й подаде билет от печеливша лотария - 
да не живее майчицата ми докрай унизена 
в днешна България.
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БОЯН АНГЕЛОВ

Боян Ангелов е роден на 27 август 1955 г. в гр. Панагю
рище. Завършил е СУ „Св. Кл. Охридски" и Педагогическа ака
демия в Швейцария. Автор на 23 поетични книги на българс
ки език. От края на 2012 г. е директор на издателство „Бъл
гарски писател", а от юни 2014 г. -  председател на Съюза на 
българските писатели.

С Т И Х  О В Е 

НАПУСНАТАТА СТАЯ

Умих на майка ми нозете 
три дни, преди да се помине.
Пророни: „Нещо не наред е, 
защото все ми стинат, сине!"
Предчувствала ли е -  не зная 
и друго каза ли - не помня...
Стоя в напуснатата стая 
като слепец в каменоломна.
Жадувам с цялата си воля 
да зърна мама пред вратата.
Жилетката й е на стола, 
на масичката -  очилата...
Но друго разумът навява.
Пространството имагинерно 
така в тъгата се стаява, 
че багри цветовете с черно.
И времето като влечуго 
пълзи в обратната посока.
Не предвещава нищо друго, 
освен реалността жестока.
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БОЯН АНГЕЛОВ

ЧУДОТО

Поруменя и пак изчезна 
дълбоко в облаците гъсти 
като полусразена бездна 
под езера от земетръси.

Там рибите не завещават 
истории неизразими. 
Сезоните безгрижно плават 
върху телата им раними.

Като обидени кошути, 
останали без свойте малки, 
събират скръбните минути 
осиротелите ни майки

и гаснат в болниците сиви 
до недокоснатото блюдо - 
стареещи, ала красиви, 
очакващи да стане чудо.

Но чудото не идва - то е 
отсъствие в далечината. 
Нататък е сезонът зноен, 
студът е още по-нататък...
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ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ НА ХОРАТА ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ

МОЛИТВА

В някой лишен от илюзии час 
ангелът на смъртта ще ме погали. 
Сигурно няма да плача на глас, 
но ще плача отвътре...
Едва ли
ще поискам отсрочка, щом 
от болката ще съм отлъчен, 
щом небето ще ми е дом - 
просторен, загадъчен...
Колко пъти от самолета 
си представях, че вървя сам 
в ледено облачните полета, 
сам сред облаците...
Не знам
дали някой ми е подсказал, 
че в душите си носим друг 
свят и там Бог е слязъл, 
за да бъде наш демиург.
А сега -  в тази меланхолия - 
друго искам да си представя: 
влюбен съм 
и се моля
живота да продължава.
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БОЯН АНГЕЛОВ

ЦВЕТОВЕТЕ НА ПРЪСТТА

Какъв е този свят, 
защо кръжи
неспирно сред звезди, над океани?
Щом истината му принадлежи,
защо отваря и лекува рани?
Природата,
приела ме в света,
отново ще ме прибере при нея.
Пръстта е черна,
жълта е пръстта
и с цветовете нейни ще се слея.
Какво ме кара
още да следя
на дързостта приумиците луди?
Ще ме покрие
мъртвата вода,
но живата вода ще ме събуди.
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Проф., д.п.н. Любен Десев

ПЕНСИОНЕРСКА УЧАСТ В ТРЕТА ВЪЗРАСТ 
(Епиграми и афоризми)

ПОДБУДИ
Стимулират ме за епиграми 
нашенски трагедии и драми.

МЛАДОСТ И СТАРОСТ
Младостта ни премина в строеж 
по време на петилетките, 
старостта ни минава в кроеж 
как да си плащаме сметките.

ОРИС
Тежка е българската пенсионерска орисия - 
цял живот човек се трудил, а днес е с празна кесия.

ЖИВОТ ЧОВЕШКИ
Животът започва с вокално изпълнение, 
завършва със трагикомично изпълнение.
Радост във началото, няма спор, 
краят -  със или без църковен хор.

УЧЕНИК ЗНАМЕНОСЕЦ -  ХИРУРГ
(В памет на проф. Иван Христов)
Гимназия завърши със медал, 
годините във пенсия -  в печал.
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ЛЮБЕН ДЕСЕВ

СТАРОСТ И МЪДРОСТ
Живите остаряват, 
старите побеляват, 
някои оплешивяват 
и малцина помъдряват.

СОЦИАЛНА СКЛЕРОЗА
Забравя, когато има да дава, 
а помни, има ли да получава.

НА СЕЛО И В ГРАДА
Селска баба се грижи за внуче, 
градска баба се разхожда с куче.
Първата отглежда чудо зеленчуци във градинка рай, 
втората купува вносен зарзават от Полша и Китай.

ПЕНСИОНЕР
(Случай от града на тепетата)
Професор бивш се рови за хляб в боклука, 
студент го позна и пожела му: „На слука!"

ВЯТЪРЪТ НА ПРОМЯНАТА
Преходът ни към демокрация 
се оказа фалшификация.
Забогатяват набързо съвременни спекуланти, 
окрали плода на трудови хора и на таланти.

ГЕРМАНСКИ И БЪЛГАРСКИ ПЕНСИОНЕРИ
Германци по света пътуват (от пенсиониране до края), 
а мои набори пък тук мъдруват как да свържат двата края; 
германски млади баби плащат си за секстуризъм, 
за наши мераклийки -  сал безплатен онанизъм.
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ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ НА ХОРАТА ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ

ДВА ПОЛЮСА
Пенсионери баш от Европа 
почиват, танцуват и си пеят; 
наши, български възрастни хора 
с едно на ум са -  да оцелеят.

ДЕМОКРАТИЧНА МИЗЕРИЯ
От осемдесет и девета до днес 
обедняваме близо осем пъти.
Управниците тръбят: „Има прогрес!" - 
говорят си на празни обороти.

НИЩЕТА И ВЕСЕЛБА
Едни умират у нас в нищета, 
други пируват с яхти по света.

БОРБА ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ
Мнозинството наши пенсионери мислят сал за хляба, 
всяка сутрин с тази мисъл стават и с нея вечер лягат. 
И правят впечатление, че са тъжни, рядко се смеят. 
Но как инак да са хора, мъчещи се да оцелеят?

ТУК ИМА, ТАМ НЯМА
Все се намират средства за охрана 
(и на Догана, и на Местана).
Сал за социално слабите в страната 
все не достигат пари във хазната.

ЗА ДОМАШНИТЕ ЛЮБИМЦИ И ХОРАТА
За кучето на месец от хазната -  триста, 
за всеки затворник -  хиляда и триста.
За гладни -  с доход под триста -  в наше време 
на управляващите хич не им дреме.
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ЛЮБЕН ДЕСЕВ

ОБРАТНА ЗАВИСИМОСТ
Там, където хора намаляват, 
кучетата се увеличават.

ВЕЛИЧИЕ И БЕЗРАЗЛИЧИЕ
На половината българи едва им стига за хляба - 
а властимащи не се трогват, че някой гладен си ляга.

ПЕНСИОНЕРСКА НОСТАЛГИЯ
Осем пъти по-богато ний живяхме си при Тато, 
а не бяхме нито в Евросъюза, нито във НАТО.

ПРИОРИТЕТИ И ПОСЛЕДНА ПОЧИТ
Изграждат се златни магистрали,
пари има и за спортни зали;
сал за бедни пенсионери все не стигат,
но пък нежно с почит в катафалки ги вдигат.

ГЛАСУВАНЕ И ГЛАДУВАНЕ ДО ДУПКА
(80% пенсионери под прага на бедността)
От управници ни се повдига - 
на тях хич окото им не мига.
По принуда ще гласуваме, 
но свободно ще гладуваме.

ВЪТРЕШЕН ГЕНОЦИД
Липсват средства за живот -  строг лимит, 
инак официално -  никакъв геноцид.

СХОДНИ ДИАГНОЗИ
Образование -  катастрофално, 
здравеопазването - погребално.
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НЕЖЕЛАН МОДЕЛ
„Не искам да умра клошар 
като български пенсионер" - 
оставил е грък писмо-дар 
в своя предсмъртен тефтер.

РАНО ПРОЛЕТТА
Попитах приятел, набор 
добре ли е, как я кара.
С хумор той отвърна: „Бива, 
щом се хванах за коприва".

НАД СРЕДНОСТАТИСТИЧЕСКОТО
(На наборите 1937)
Редеят неизбежно нашите редици, 
а пълни бяха с млади редници, войници.
Да кажеме трудно щастие ли е това,
че ний в малцинство надживяваме възрастта.

СМАЗАНИ И МИРОПОМАЗАНИ
Едни се прехранват от кофи за смет, 
други се радват на бонуси безчет.

КРАСИВ ЖИВОТ
(Постоянен„народен представител")
Беше манекен и Ти Ви новинар, 
после стана политик и Се-Де-Сар; 
кокал тлъст захапа като депутат, 
пенсия очаква след сетен мандат.

Борбата е накрая 
да е вечно във рая.
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ЛЮБЕН ДЕСЕВ

НАЯСНО С ЛЯВО И ДЯСНО
Сега у нас мнозина твърдят, че вече няма ляво, няма дясно. 
Но на едни им е широко около врата, а на други - тясно.

РАНЖИРАНЕ ПО СТАНДАРТ
(По данни на Г. Атанасов, 2016)
По стандарт на живот сме след туземците 
от остров Майот в Индийския океан - 
така ни подреждат в класификация, 
която ни представя за резил, за срам.

ВЪПРОС ЗА РЕФЕРЕНДУМ
Трябват ли ни Евросъюз и НАТО, 
щом без тях живяхме си по-богато?

ПЕНСИОНЕРСКО БЛАГОПОЖЕЛАНИЕ
(В крак с времето)
Срещнах набор: „Как си, Гьоре?"
Той отвърна: „Горе-долу".
Казах с чувство: „Само горе!
Други нека са отдолу."

ВСЕ ОТБОР ЮНАЦИ
(От 1989 досега)
Крадоха и костовисти, 
крадоха и монархисти, 
леви бяха им авери 
в мафиотски далавери.

Що от общата хазна остана 
бонус е за бойковата смяна.
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НАПРЕД И НАГОРЕ
Всичко качва си цената - 
обеднява ни софрата.
И топи се население, 
всеки час е с престъпление.

ПРЕМИЕРСКИ СЛОВА И РЕАЛНОСТ
„Метро ви пуснах, открих зали, 
направих нови магистрали."
Но пак остава си теглото 
на българите в мнозинството.

Има и над двайсет милиарда да се плаща 
дълг държавен, който ни устоите разклаща.

ЛИЧНОСТИ С НОВА ЦЕННОСТНА СИСТЕМА
Във европейски ценности се те кълнат 
и равнодушно гледат хора от глад мрат.

СОЦИАЛНО ГЛУХИ
Лица с доходи, които
са сто пъти от най-малката заплата по-големи,
не искат да чуят открито
за най-острите актуални социални проблеми.

ВСИЧКО Е НАРЕД
Преяли препили на софрата, 
управници не мислят за раята.
Повтарят само, че тук всичко е наред, 
а множат се ровещите в кофите за смет.

ЕЛИТНО РАВНОДУШИЕ
Че бедни търсят хлебец в боклука, 
на властимащите не им пука.
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ЛЮБЕН ДЕСЕВ

ПРАЗНИ ПОСЛАНИЯ
Един след друг властимащ послание за по-сладък 
живот изпраща,
а истината е толкова проста: „Сит на гладен 
вяра не хваща".

РАЗКОШ И МИЗЕРИЯ
Властимащи крадат на поразия - 
народът ни е стигнал до просия.

ДАНЪК И ЗА СИРОМАСИ
От въведения данък плосък 
бедният става по-голям просяк.
А който е олигарх, магистрат, 
той пък става още по-богат.

ЗА НОВА ГОДИНА
Най-добрият новогодишен късмет - 
да спре ровенето в кофите за смет.

ПЪРВЕНЦИ
Първи сме в Евросъюза по беднотия, 
на съща сме позиция и по просия.

УПОРИТИ БЪЛГАРИ
На бедния кладенец вече стигнахме дъното, 
но продължаваме да дълбаем - към отвъдното.

СВОБОДНИ ПЕРСОНИ
(Пенсионери и социално слаби)
И при соца бяхме грешни,
но хляб, работа, грамотност имаха всички.
Сега сме жалки и смешни -
свободни личности с кесии без парички.
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ШАРЕН СВЯТ
Две трети са бедни, малцинство са богати, 
едни живеят скромно, други - във палати, 
едни са гладни, други -  за имоти жадни, 
едни са дружелюбни, други -  кръвожадни.

В ПАРЛАМЕНТА ПРЕЗ АПРИЛ 2016
(Участието в избори -  задължително) 
Вземат крути мерки за негласуващите, 
а и дума не става за гладуващите.

БАНДИТИ В ПРЕХОДА
(Пета власт)
Маскират се и нападат 
самотни старци и баби.
И за десет лева в торбата 
вземат на човека главата.

ВНИМАТЕЛНО С ПЕТАТА ВЛАСТ
Ако бандит ти влезе с взлом у дома, 
внимавай да не му причиниш вреда - 
законът у нас злосторника брани, 
бъде ли издраскан, има ли рани.

ПЪТИЩА
Пътят за рая е труден, 
не е за всички достъпен - 
друго е пътят към ада, 
там се по-лесно п(р)опада.

НА ОБЩА ТРАПЕЗА С БАРОВЦИ
Може да се настаниш - 
трудно ще се разплатиш.
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ЛЮБЕН ДЕСЕВ

ОТ УМ А СИ ТЕГЛИМ
Имаме елит абдали, 
турски ставаме васали.
Под знамето на „демокрация" 
вървим към самоликвидация.

МНОЗИНСТВОТО БЕЗОПАСНИ
(Без средства за лекуване)
Как срещу властта да се озъбим, 
след като останахме без зъби?

АКО Е ОСТАНАЛО НЕЩО
Зъби се мият вечер за здраве, сутрин -  за красота, 
ако изобщо има нещо във човешката уста.

БЕЗДОМЕН КЛОШАР
Има легло от картон, 
улицата -  негов дом, 
храни се в кофи за смет, 
в тях намира и ...късмет.

С ОХРАНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
Бе наперен генерал до вчера със лампази, 
днес е той охрана и нехранимайковци пази.

НА КУРС В ДРУЖЕСТВО „ЗНАНИЕ"
Старци не са в крак с дигиталната мода, 
на компютъра са често гола вода.
Да са живи и здрави младата смяна 
и даскаличката с чар Войнова Яна.

391
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ВЕТРОВЕ
Колкото повече човек старее, 
толкова повече вятър го вее; 
само насрещен е вятърът в края - 
тежък е пътят за ада и рая.

ВСЕ МЛАДИ
(Рибите непрекъснато растат)
Жена и риба стара няма - 
туй тяхна гордост е голяма.

SOS БЪЛГАРИ!
(Много села заличени от географската карта) 
Във името на европейската демокрация 
затрива се постепенно древната ни нация - 
млади, кадърни напускат страната, 
пустош е в наши земи и в селата.

КЪДЕ СТЕ, БЪЛГАРОФИЛИ?
Възрастните -  русофили, 
много млади - англофили, 
президентът -  ястреб, НАТО-фил, 
управляващите -за резил!

ПУКНАТИ ГЪРНЕТА
Търпим на депутати имунитета 
и все ще си бъдем пукнати гърнета.

ТЯГА КЪМ СТОЛЕТИЕ
(Стойности на уникалната цифра)
Нула означава нищо, 
двете нули значат нещо.
Дори човек да чувства тежест на хомота, 
стреми се той към двете нули на живота.
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ЛЮБЕН ДЕСЕВ

С ВОТА НА СУВЕРЕНА
(Отзвук от референдума)
Статукво днешно - гнило и вони, 
дойде му време да се промени - 
не иска му се на елита, 
народ отдолу го помита.
7 ноември 2016

ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОВАЛ
(Социална държава на уж)
Властта на ГЕРБ залезе с гръм, 
в душа народна беше трън.
Промяна иска мнозинството - 
дефектно ни е обществото.

БИТКА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ
(но липсва гръцка солидарност)
Едни със право гневно протестират, 
а други срещу тях пък реагират.
Не сме единни във борбата, 
когато търсим си правата.

СВЕТЪЛ ЛЪЧ
(Надежда за подобряване хала)
От Изток слънцето изгрява, 
сърца ни то с надежда сгрява.

ВСИЧКО НЕ Е ЗА ПОКАЗ
(От кухнята на пишещия)
Със хората споделям беловата, светлината; 
най-тъмното -  във черновата -  го таи душата.
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