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ЧАСТ I 
 
 КАК СЕ СЪЗДАВАТ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО  
 ЕДИНЕН, НАРОДЕН И ОТЕЧЕСТВЕН ФРОНТ 
 В периода 1930-1944 г. като гимназист, студент и 
 Научен работник в Софийския университет. 
 
 

11.11.1982 Не мисля да припомня онова, което се нарича 
минало. И ако се залавям за нещо от него сега, това не означава, 
че ще го направя докрай; вероятно желанието ми ще се изпари 
преди да стигне дори до сред пътя. 

Правя го да остане при моите дъщери. На тях винаги им е 
било интересно да чуят как преди тях някой, особено близък, е 
блъскал главата си във вечните човешки въпроси за истинското 
познание на света в неговото безкрайно разнообразие като се 
почне от космогонията с вярата /митовете/ и вселената, мине се 
през пълнокръвния живот на обществото и се стигне до 
"справедливата" подредба на държавата със "свобода, братство, 
равенство".Как точно мислят хората до теб, а още по-вече — са 
мислили тези преди теб, е нещо което става все по-малко 
узнаваемо, колкото се отива назад. Даже когато то е така добре 
художествено "документирано" от Омир или Еврипид или 
Шекспир или Толостой и Ролан; съвременикът /сегашния/ не 
опознава нито автора, нито тогавашния човек така, както е 
"истината" за него /въобще "автор" и “читател" едва ли някога 
трептят изцяло на една вълна/. Така ми се струва. Защото 
кантовото "нещо в себе си", даже за такова нещо като 
написаното кога и да е, едва ли може да се опознае до край. /Но с 
течение на времето друго да се открие в "документа", в "нещото", 
т.е. но-вече да се намери от заложеното навремето, в това се 
състои постоянната човешка практика. Например, как да ce играе 
"осъвременен"" "Фауст", "Ромео и Жулиета"./ 

Затова и моята "информация" за миналото време едва ли, 
мили мои дъщери, ще ви достави онова удоволствие, което сте 
изразявали, когато сте слушали "случки", вървейки из Витоша и 
Люлин. Тогава един разказ е бшл друго нещо за вас. Детската 
впечетлителност, говорът на разказвача, началото на житейския 
опит, всичко това вече е спомен. А сега написаното е по-вече за 
да останат някои факти за спомен. 



 4 

Нормално мислящият човек винаги идва, по-рано или по-
късно до вечния проблем за истината, т.е. за познанието. Според 
характера, наклонностите, обкръжаващата среда, познанията от 
книги и училище, физическото състояние на организма, 
индивидът почва с един или друг или няколко въпроса 
едновременно, от многоликия образ на истината; къде е 
правдата? къде е братството ? какво е това вселена ? Така се 
случи на времето и с мене. Момчето, което до 12 години със 
смирение стоеше в църквата, доведено заедно с цялото училище, 
което претърпяло някоя неправда чакаше божията намеса за 
възмездие /а по вероятно — за отмъщение, когато го биеха по-
големите момчетии/, което добросъвестно постеше два пъти в 
годината по една седмица и се ”пречистяваше"/комкаше/, започна 
да гледа на всичко това с очудване че е ставало с него. 

Вече бяха прочетени "Клетниците", "Капитан Немо", 
"Сърце", "Разкази за природата", разкази на Йовков, Елин Пелин 
и какво ли не, та и "Виктория“/Кнут Хамсун/ и "Записки от 
мъртвия дом"/Достоевеки/ и Горки. До към 14-15-те ми години 
към тях се прибавиха проза и поезия на Ботев, Вазов, Яворов, 
Славейковците, много от Толотой, Достоевски, Зола, че и 
"Историята на едно престъпление"/Юго/, нещо от Франс, "Анета 
и Силвия". 

Имахме читалище "Развитие". Малко, схлупено, зад 
миниатюрното "мавзолейче" в чест на освобождението на Разград 
от робството. Не знам дали сега стоят, бедните, но тогава ние 
учениците ги виждахме огромни; не се лъжехме — не заради 
големината им, а за очарованието което излъчваха като 
постоянно напомняне за своя безсмъртен и величав за всички 
времена смисъл — свобода /“или смърт юнашка“/ и просвета. И в 
библиотеката на това читалище какви ли хубави книги нямаше ! 
И какъв ред и какво пазене на книгите. На края на годината 
четяхме отчета на управителния съвет — всичко на"обществени 
начала". Само една библиотекарка платена, тя за всичко. И 
читалище "Развитие" се развиваше, всяка година завършваше с 
по-вече книги от н а ч а л о т о  –  к о и  купени от доброволните 
парични пожертвувания, кои подарени от ученици и граждани, че 
и изпратени от съграждани изселили се в Канада, Щатите, 
Аржентина. 

Като се юрне вода в Лома/Бели Лом/ и почне наводнение, от 
северната част на града гражданите тичат да спасяват книгите на 
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читалището, че то е на 100 метра от реката. То тюхкане, то 
окайване, ако някой подвързан свитък от стари вестници и 
списания прогизне от влагата, пропадне от водата! А когато 
всичко мине, пак стари и млади пренасят книгите обратно от 
където са ги приютили — по високия етаж на къщите наоколо, 
редят ги, проверяват по каталога — сакън/дано/ нещо не е 
пропаднало в суматохата. 

Читалището имаше просторна читалня, с кръгла маса със 
всякакъв цвят вестници и други маси със списания. Какво ли не 
можеше да се прочете, а такива като мене прекарваха едва ли не 
всеки ден там поне за по час. Тогава в страната кипеше оживен 
политически живот; политическият терор срещу левите 
противници на "Демократическия сговор", а сетне на "Народния 
блок" стигаше до инквизиции, побои, убийства. Безработица, 
стачки, демонстрации, издевателства на фашистки групировки, 
трибуни и знамена на забранената комунистическа партия, стачки 
в гимназиите, университетите, конспирации, присъди, 
въоръжаване, т.е. нещо се готви, нещо става у нас и във света, ще 
има промяна нанякъде. 

Всичко допира до младия човек, дори още когато е юноша, и 
чудно беше да смятат тогава гимназистите за възрастни, зрели 
хора. Може би затова, че в ресторантите, гостилниците, 
чифлиците, занаячийските работилници и магазините 14 годишни 
деца си изкарваха хляба с 10-12 часов труд. Непонятно 
противопоставяне – пълнолетие политическо и съдебно, 21 
година, а житейско – след 14-та година. Но така беше и към 15-та 
година почваше "зрелият" живот — стана дума за включване в 
обществения живот. 

Още беше 1930 година, навършил бях 15 години, учех в 
пети гимназиален клас на Разградската гимназия "Екзарх Йосиф 
I", когато около Нова година получих от София, на името на баща 
ми, един пакет със брошури и вестника на Младежкия 
Социалистически СЪЮЗ. Баща ми, за когото ще кажа на друго 
място, продължаваше да се записва за социалдемократически 
издания, въпреки че не членуваше вече, като държавен чиновник, 
в партията им, пък и идеологически стоеше не там където те бяха. 

Изтичаше първият срок, тогава имаше три учебни срока. 
През новогодишната ваканция прочетох брошурите – имаше от 
Леон Блум, от австриеца Адлер /за австромарксизма/, от Георги 
Боршуков и някои други. Във вестничето имаше къси 
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кореспонденции за ученически кръжоци и работнически 
дружества в някои градове. Погледнах в библиотеката на баща 
си, избрах "Комунистическия манифест", нещо малко от Енгелс, 
от Плеханов, от Каутски; време имаше много ~ зимни нощи 
дълги, собата бумти от дъбовите делиормански цепеници. Тази 
зима ни продължиха ваканцията заради студовете. Когато студът 
надминаваше – 21°С, обикновено ни разпускаха 3-4 дни, до 
затопляне. /Хубави дни бяха тези ледени дни — не се прибирахме 
от Табията /байр в махлата Вароша, парзалката за шейни./ 
Светлината не беше много ярка, четях на газова лампа №8, т.е. 
една сегашна електрическа крушка 10 свещи /вата/.  
И тъй, ден след ден, нощем до късно пред мен се откриваха 
отговорите на "всички въпроси", които до тогава като че ли от 
другите книги само се поставяха в главата ми. 

Всичко ми се видя много лесно ! Създаваш организация от 
хора убедени в истинността на това което става твоя вяра и... 
променяте света. Наред с другите – и своята родина. Чудно, как 
до сега не е направено ! И ето, така стигнах до представата, до 
решението в себе си, че трябва да се действува. Ето и новия за 
мене смисъл на Ботевата "Борба". Видяното, опознатото в моя 
млад живот от книгите и от обществото беше необходимата 
подтикваща основа. 

Под кората на привидното спокойствие, в 
патриархалният живот на малкия град /тогава, 18 хиляди 
жители – минаваше за средна големина/ имаше всички 
социални конфликти, характерни за тогавашна България – 
бедни и богати, честни и нечестни, умни и полезни, но гледани с 
лошо око от управляващите и простаците, но с власт; тъпи 
търговци, индустриалци и чифликчии от едната страна и здравата 
притискани от тях работници, ратаи, калфи и чираци; 
интелигенция — учители, чиновници, че дори офицери, всичките 
в непрекъсната борба с гешефтарите властоимци за да запазят 
достойнството си. Много сираци и вдовици от войните, че и от 
1923-та и 1925-та години, събития за които вече много не се 
говореше, но в главата на хората нито бяха забравени, нито някой 
имаше намерение да прости и да се откаже от реванш. Къде е 
мястото на младите попълнения в този раздиран порядък от 
противоречия, умрази, двуличие, лицемерие, неправди, че отгоре 
на всичко и от стопански и културен застой ? Не малка част 
оставаше стъписана, двоумяща ce, а постепенно нагаждаща 
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се/приспособяваща се/. Други бяха повлечени в национализма, 
военолюбството, фашизма, националните идеали. Прогресивната 
младеж политически се концентрираше около Комунистическата 
партия, Социал-демократическата партия, Земеделския съюз 
/мисля 4 крила/ и анархистите. 

Моята природа – активна, мислеща, свободолюбива и 
независима се замисли над този въпрос – накъде, с кого, с каква 
цел и с какви начини /под какви форми/ през лятото на 1930 
година. Бях завършил вече 4-ти гимназиален клас, предстоеше да 
навърша 15 години. Намирахме се на летуване във Вършец в 
почивната станция на Чиновническото кооперативно 
застрахователно дружество. То, както и кооперация мНапред” и 
много от популярните банки /кооперативни/ в страната, бяха под 
контрола на социал-демократите. /Там учавствуваха и комунисти 
на някои места — в управлението и като чиновници — не твърде 
желани, но пробиваха./ 

През летуването се запознах е един студент-юрист – 
Здравко Митовски, син на приятелско на баща ми семейство. 
/След 9-ти септември 1944 год. този Здравко беше министър, 
после и до сега /1982 г./секретар на Националния Съвет на 
Отечествения Фронт./ Той, сладкодумен и начетен събеседник, 
пък и не лош оратор, намери в мое лице аудитория и системно ми 
обясни що е това социализъм, по какво се различават 
социалистите от комунистите, какво представлява социалната 
революция. Сега си спомням само едно нещо от тези 
ваканционни разговори, че след като много го разпитвах и не 
по-малко мълчаливо го слушах, на изпроводяк му казах, че 
всичко ми е много интересно, но не се убедих че насилствената 
революция е нещо лошо и че без нея пролетариата може да си 
разчисти сметките със капиталистите. Разговорите ни бяха 
просветни. Той нито тогава, нито когато към края на годината 
изпратил литературата, както това се изясни по късно от една 
новогодишна картичка, ми поиска или подсказа, че аз трябва да 
се заема с някаква организационна работа. Вероятно за момента 
не е смятал, че от подобно предложение ще излезе нещо. Аз от 
своя страна, прочитайки литературата, т.е. почувствувал се по 
определено ограмотен, узнал новата истина, стигнах до извода че 
трябва с дела, т.е. организирано да участвувам в защитата `и. 

Въобще училището тогава възпитаваше много конкретно на 
работа в организиран колектив. Още до 4-то отделение детската 
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музикална китка — хор и оперетка, се славеше с "желязна 
дисциплина”. В прогимназията четите на дружество "Юнак" бяха 
в постоянно съревнование по бягане, скачане, катерене и строй. 
Като членове на ученическия Червен кръст се надпреварвахме на 
кой кантар по Гергьов ден по-вече хора ще се претеглят за да 
може по-вече волни пожертвувания /храна, дрехи, пари и др./ да 
се съберат. А да не говорим за гимназията – стенографското 
дружество, въздържателното дружество, туристическото 
дружество не пропускаха седмица без всяко да има своята "изява" 
— реферат, излет, че и ученическа забава. Бяхме придобили 
способността да организираме ученическото си общество и 
естествено беше да мисля за политическа проява само чрез 
някаква организирана форма. За мен не беше неизвестно, че 
Работническата партия /легален двойник на забранената 
комунистическа партия/ имаше РМС /Работническия Младежки 
Съюз/, а в гимназиите — маркс-ленински кръжоци. Те не бяха 
позволени в гимназиите, но съществуваха и имаха голямо 
влияние сред учениците. 

Мислех, че моите социалистически идеи ще мога да 
осъществявам като член на такъв кръжок. По това време някои 
мои съученици и приятели, които очевидно членуваха там, 
правеха предпазливи сондажи, опитваха ме, за да разберат какво 
мисля. Не ми оставаше нищо друго, освен при друг такъв случай 
и аз активно да се отнеса към техния опит и да се разберем. 
Място за такива разговори беше парка на града и поляните му, 
където ученици на групи се разхождаха, спореха и си разказваха 
какво ли не. Трябваше да се чака пролетта. И ето, през 
великденската ваканция на 1931 год. имахме много свободно 
време. 

Мислех си: "всичко ще мине много лесно !". Задавах 
въпроси, търсех да бъда убеден. А тези, които искаха да ме 
привлекат не знаеха много по-вече от мене, с моите оскъдни 
познания. Но затова пък бяха ужасяващо самоуверени и 
безцеремонни. Това което те казват е единствено верно, друга 
истина няма, всички които не са с тях са против тях, има 
социалфашисти /социалдемократите/, аграрфашисти 
/земеделците/, въобще указа се че всичко е фашисти; 
работническата партия идвала на власт и да му мислят след това 
онези, които не са били с нея ! Разбира се, от такова 
гостоприемство човек може да се шашардиса.C моите приятели, в 
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един клас от толкова години, Евгений Чобанов, син на градския 
инженер Неделчо Чобанов, Божидар Чолаков, син на 
ветеринарния лекар на града — изведнъж се указа, че ние сме 
само далечни познати, че живеем в два различни свята. Започнах 
да прехвърлям в мисълта си това което четях в "Ехо" и "Поглед” 
/органи на работническата партия/ и да го съпоставям с 
високомерните приказки на моите приятели. Същите обиди 
срещу онзи който не е усвоил ограничената терминология на 
истинското учение, заплахи, хвалби. И наред с това — печална 
самотност. 

Във тези ученически разправии учавствуващите бяха широк 
кръг - едни вече посветени, други на път, трети сега подложени 
на вербовка, а четвърти — стоящи на някакви свои позиции и от 
тях нападат. И всичко свършваше с безсмислени разправии, че и 
с обиди. И така моя опит да вляза в маркс-ленински кръжок беше 
обезкуражителен. Нищо почти не знаех за Ленин. Казаха ми — 
продължил теорията и практиката на Маркс и Енгелс. Кое 
именно, дайте да прочета. Нито знаят, нито могат да ми дадат 
някой ред. Уж ми беше до скоро ясно, сега изведнъж всичко се 
обърка. /Тогава нямах представа за тази болест "сектанството”, 
която погуби цели партии, като германската, т.е. за липсата на 
национален поглед върху поведението на всяка една партия, на 
суверенност и пр./ Потърсих други съученици, които се изявяваха 
с ляво поведение и то от "пролетарски” произход. Спрях се на 
сина на дребния рибарски продавач Дацков, в по-горен клас, 
говореше се, че вече са го били в полицията. Той още по 
неуравновесен от другите. /Междувпрочем, осем години по- 
късно той стана полицейски агент в града./ И тъй не влязох в 
кръжока; неговата привлекателна сила беше малка не само за 
мене но и за много други. В една гимназия от 500 ученици и 
ученички той имаше 3-4 десетки членове. / А само за 1 година 
новооснованият социалистически кръжок стигна 50 ученика и 
ученички./ 

Спомням си, че след като вместо приятелство и деликатност 
към моята готовност срещнах празни приказки и 
философствувания, вместо вербоване – диктат, по-вече не опитах. 
И тогава стигнах до мисълта — защо пък да не основа 
социалистически кръжок, както това го има в някои други 
гимназии, според писаното във вестник Социалистическа 
младеж. /Сетне, близо 2 години по-късно научих, че това били 
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наистина кръжоци от съмишленици, 8-10-12 човека, далечно 
подобие на организация./ 

И всичко стана съвсем лесно. Беше краят на втория 
учебен срок, краят на април 1931 година. В един следобед 
обиколих 5-6 ученици. Трябваше да се сглоби ядро, а в него 
ръководство. Всеки един от ядрото щеше да държи връзка със 
своя групичка. Механизмът на една нелегална организация /а 
това беше такава по законите за гимназиите — последствията по 
това време бяха изключване, а по-късно когато партиите бяха 
забранени — предвиждаше се затвор/ беше достатъчно известен. 
Не минаваше ден печатът да не описваше разкрити 
комунистически "конспирации” с техните тройки, механизъм и 
пр. Освен това не беше забравен и опитът на Васил Левски 
/наскоро беше празнувана едва петдесет годишнината от 
Освобождението/. Въобще да се организира нелегална 
действуваща организация и на практика се оказа лесна 
работа — при условие обаче да има готови хора за това и 
всекидевна упорита работа.  

Нещата станаха така. Срещнах се у тях с мой приятел от 6 
клас Младен Панов, син на училищния лекар д-р Георги Панов, 
социалист. Двете наши семейства имаха от дълбока древност 
трайно приятелство. С Младен вече много пъти си говорехме на 
тема "социализъм". Сега му предложих да се обявим с него за 
временно ръководство на един социалистически кръжок. Бях 
много приятно изненадан, че той без уговорки и колебание се 
съгласи. А минаваше за предпазлив, тих ученик, отличник, 
цигулар, участвуващ почти във всички гимназиални инициативи. 
Разпределихме си печатните материали, някои с давност от пет 
месеца, като вестниците. Още там написах писмо на Митовски, 
че съм почнал нещо и трябва редовно да ми праща вестничето и 
брошурите на адрес на известния в града социалист д-р Георги 
Атанасов, адвокат /След 9 септ. 1944 г. беше дълго заместник-
председател на Народното Събрание./ 
Младен предложи този адрес и пое да предупреди адвоката за 
това което сме замислили. Разделихме си секторите: той в 
горните класове, аз в долните и всеки в ученическите дружества, 
където има свои приятели. И така, същия следобед продължихме, 
всеки с 2,3 книжки от софийските, плюс някоя по-достъпна от 
бащината библиотека, а и от майчината — та нали майките ни 
бяха учителки и в младост са купували социалистическа 
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книжнина също. Бяхме си поставили за задача най-напред да 
вербуваме синовете и дъщерите на онези, които сега или в 
миналото са били социалисти. Не малко момчета и момичета се 
намериха узрели за организиране, за себе си наясно, но 
изчакващи нещо. Някои от тях бяха вече намерили своето място в 
маркс-ленинския кръжок и те не бяха обект на нашата работа. 

В следващите дни, до края на учебната година, привлякохме 
ученици, с които имахме близко другарство и някоя обща работа 
в дружествата или пък ги подпомагахме в учението. Изведнъж 
излезе на яве че личните симпатии и авторитет играят особено 
голяма роля, дори решаваща, за да те чуят, да размислят, да се 
решат дори когато още нещата са им неясни без достатъчно 
опорни свои аргументи, с някакво съвременно "Турция ке падне" 
убеждение, но може би нямащо нищо общо с истината, но 
правещо от човека да се чувствува уверен. 

До края на учебната година, юли 1931 год. се събрахме 
двадесетина души. Подредихме библиотека, под контрол всеки 
кръжочник четеше, конспектираше и на сбирка на всички той 
разказваше съдържанието, как го разбира, кое не разбира, другите 
вземат страна, вадят брошури или преписани цитати за подкрепа. 
Винаги си спомням това време, а то се повтаряше с мен и по 
други градове и времена, на невероятна "добросъвестност" да 
се усвои, т.е. да се узнае истината. 

И така постепенно, като се самохипнотизирвахме, влизахме в 
онова обичайно за човешкия род състояние на фанатизъм, в което 
малко наученото се абсолютизира като единствена, всеобхватна и 
вечна истина. Изглежда това е обречената недостатъчност на 
човешкото мислене — да си търси лесното, да се задоволява с 
незначителното, като го превъзнася за върховно и крайно. И 
действително, всеки изобретател на нова икономическа, 
политическа, социална теория, движение, сиетема и пр. е така 
нагъл, агресивен, безцеремонен, че неговите велики мисли, които 
за малко време потеглят историята напред, след това стават окови 
за напредъка. И това е така защото масите се раздвижват, част от 
тях се окопава в името на тази идеология в живота и неговите 
блага, след което прогресивната теория се превръща, както 
всякога в историята, в оправдание на потисничеството. 

Докато в науката човечеството се отнася към всяко ново 
откритие съвсем 
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трезво и нормално, постоянно го развива и отхвърля ненужната 
част с ново откритие, в идеологията и социалната практика то 
действува по такъв запалянковеки начин, че нито мисли, нито 
дава и на способните да мислят. Очевидно когато масите вземат 
контрола и над науката поради търговски интерес и там ще спре 
напредъкът./Опитът показва, че развитието на науката спира 
преди това — когато полуобразованите седнат на професорските 
столове./ 

Така че и ние в 1931 година си открихме очите за 
неизменната истина, коята познахме, да не бъде обидена. През 
ваканцията с моя приятел Младен Панов отидохме във Варна да 
се къпем — за нас това главното и да учим латински — това 
главното за бащите ни. Баща ми смяташе че имам склонност към 
обществена и политическа работа и ще е добре да завърша право. 
Аз си мислех за наука, какво точно, тогава не знаех. Но се 
съгласих за латинския, от много глава не боли. Колкото се отнася 
за политическата дейност, аз я презирах, като гледах 
политическия живот в страната. Винаги съм смятал под 
достойнството ми да бъда чрез политиката — управляващ, лъжец 
и насилник; също да бъда чиновник или недай си боже — 
търговец. Допадаше на характера ми онова презрение, което 
Горки и Алеко Константинов изразяваха към този човешки измет. 
Единственото което ме водеше към обществена дейност сред 
хората беше хуманизмът и това ръководно начало в характера ми 
се оказа по силно от разума, то не можа да ме погуби физически, 
това направи епохата — обезсмисли необходимостта от разума. 

И така, започнахме уроците — всеки ден, 30 дни, 30 урока — 
следобед с моя приятел Младен, който имаше цел; да стане 
доктор като баща си. /И той стана наистина един даровит хирург 
в Разград; какво му се случи по-късно — в 60-те години не знам, 
но почнал да си впръсква опиум и почина, а беше такъв кротък, 
въздържан младеж, уравновесен и възпитан./ 

Учителят ни, от Варненската мъжка гимназия, която имаше 
паралелки реални, полукласически и класически ни "шашна" ! 
Казваше се Джеров, /учил в Солунската българска гимназия, 
университет в Атина като че ли/ знаеше латински и старогръцки 
като български. Уж тези езици бяха "мъртви" а той ги говореше ! 
Бяхме учили "Илиядата" и "Енеидата" по литература в пети клас. 
Сега ги чухме на старогръцки и латински. Весело време беше, 
плаж, плуване, уроци, разходки и ... безкрайни разговори, както 
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вие на времето със своите приятелки. Купих си току-що 
преведените "На Западния фронт нищо ново » и "Обратния път", 
четохме ги на един дъх, обсъждахме. Остатъка от ваканцията 
обиколихме няколко села в Делиормана, за да срещнем другари 
от кръжока. 

Учебната 1931-1932 год. бях шести клас. В началото на 
1932 година кръжокът вече обхващаше около 40 ученици. 
Членуваха Росен Петров, Пенчо Петров/брат на Росен/, Слава 
Ключарова/Станислава/, Младен Малчев, Веселин Малчев, 
ученици от селата, имената на които съм забравил. В кръжока 
тогава и по-късно участвуваха Никола Гостилничаров, Младен 
Генчев, Газеров, Русчуклиев, Васил Иванов /Торчоолу/, Ст. 
Данчев, Димитър Петров, Стоян Христов/Тяната/, брат му 
Евгений, Веселин Петров Тодоров, брат му Димитър, много 
момичета, които съм забравил по име, защото не продължиха във 
София, а останаха учителки в града или околията или следваха по 
други градове; Аврам... сирак от войната — загина в Израел в 
1948 год. 

Вече през пролетта на 1932 година дейността на 
Социалистическия кръжок стана обект на нападки от Ленинския 
кръжок и Легиона /фашистка организация по примера на Дойче 
Югенд/. Предизвикателството беше значката три стрели, символ 
мисля на германските социалисти, или на австрийските, в борбата 
им срещу фашизма, капитализма и ... Носехме ги на реверите, 
легоинерите ни нападаха да ги премахнат, почнаха боеве, в които 
нашият кръжок, от средата на 1932 година, стана главния обект. 
Фашизирани учители започнаха гонидба срещу нас. Това бяха 
едни прости даскали, учили-недоучили, назначени с партизански 
връзки от управляващите партии. Управляваше Народният блок, 
една коалиция от земеделци на Гичев, демократи на Малинов-
Мушанов, либерали и радикали; полицията беше в ръцете на 
Гиргинов, тероризираха стачките, биеха по митинги, 
демонстрации; по улиците убиваха македонци, прогресивни хора; 
инквизираха по участъци; на хората им беше отвратително да 
живеят в такова безправие и безпереспективност; всички 
общински избори показваха подкрепа на работническата партия, 
която дори спечели болшинство във столичния общински съвет. 
София трябваше да има кмет комунист; правителството разгони 
избраните, "касира" изборите, по късно изгони депутатите на 
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Работническата партия от Парламента; в Германия — фашизмът 
в настъпление за власт! 

В гимназията — кипене, спорове, реферати. Заради 
носенето на тези три стрели ме обвиниха за подстрекател и 
организатор на „забранени дейности”. Това го направиха един 
гимнастик, един волнонаемен учител по френски,май Петров се 
казваше, от Плевен, скитал по Франция и се върнал без 
образования и други някои. Директор беше Петър Тодоров, 
минаваше за социал-демократ, но подплашен и покорен и заради 
многочисленото си семейство, помагаше колко можеше. Искаха 
да ме изключват. По това време, очевидно, и аз не съм бил много 
на ясно с поведението си и "тактиката". Смятах че посещаването 
на гимназията е безсмислено мероприятие, ограничаващо 
свободата и при това много бавно средство за овладяване на 
познанието. Защо да не опитам да я завърша като частен ученик ? 
Баща ми се съгласи, майка ми с голямо огорчение го прие, но 
всичко мина без сцени. И преди да ме изключат, Петър Тодоров 
ми даде отпуск-свидетелство. Сметките ми обаче излязоха криви. 
Не се уреди да се явя като частен ученик и междувременно 
изгубих срока за другите гимназии.  

И така, след като пропадна годината, пак почнах шести клас, 
учебната 1932-1933 стана загубена година.  / Опитах да наваксам, 
когато във Врачанската гимназия следвах в 7-ми гимназиален 
клас. Учех едновременно и за 8 клас, последния, като за него се 
явя като частен ученик и заедно с него, непосредстенно след 
осмия клас, да "държа" матура, ако по някой предмет не съм 
освободен или се нуждая от по-висока бележка. За беля, тъкмо 
към края на подготовката, стана превратът на 19 май 1934 година 
и изглежда тогава въведоха, че осмият клас трябва да се следва 
при такива случаи като моя на редовен ученик. Остана ми това, 
че като станах в 8-и клас, нямаше какво да уча, но загубената 
година така пропадна. 

Учебната 1932-33 година мина, от гледището на кръжока, 
много активно. Членове, около 50 души /и съмишленици, под 
контрол, не по-малко от двойно/. Всички ръководства на 
ученическите дружества, споменати вече, бяха в ръцете на наши 
другари; основната част на ученическия, /гимназиален 
симфоничен/ оркестър бяха също кръжочници или съмишленици 
/не членове/. 
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Годината 1932 беше изпълнена с разправии главно с 
ленинския кръжок, който мина в настъпление срещу нас. Това му 
помогна по-добре да затегне редовете си, защото по това време не 
беше във форма и по численост изостана зад нас. В него имаше 
отделни "дървени философи”, които вместо да се хванат на 
работа предпочитаха да се джавкат със въображаемите си 
противници, да си дават вид на тайнствени извършители на 
много важни неща и други глупости. 

Пролетта 1933 година започна. 
   Събитията в Германия – Райхстага запален, арестуването на 
Георги Димитров, Попов, Танев. Кръжокът имаше вече 2 години 
съществувание и много неща бяха установени като линия на 
всички. 

Първо – организационно бяхме свързани със Съюза на 
социалистическата младеж /ССМ/, но не се смятахме поделение, 
нито организационно, нито идеологически свързано с 
българската социалдемократическа партия /широки социалисти/. 
Тогавашните й водачи — К. Пастухов, Янко Сакъзов, Димитър 
Нейков, Гр. Чешмеджиев, Кр. Лулчев и др., заедно с цялата им 
партия ги чувствувахме като нещо чуждо, извън нашите 
представи за социалистическа теория и практика, подлежащо на 
критика както другите по леви или по десни буржуазни партии. 

Второ – нашата идеология почиваше на познанията ни от 
ограничени по разнообразие и физически обем произведения на 
Маркс, Енгелс, Плеханов, Каутски, Лафарг; без да сме били 
запознати с оригинални произведения на Ленин, но знаещи за 
някои принципи на болшевиките, единодушно прилагахме 
техните принципи, като наши собствени, а именно: 

– член е който редовно плаща членски внос и учавствува 
във събранията и акциите. 

- свободен спор по въпросите до вземане на решение с 
болшинство. 

След това изпълнение на решението на болшинството. 
Демократическият централизъм, т.е. по-горната инстанция да 

нарежда на по-ниската не се поставяше тогава като проблем, 
защото от ССМ /Съюзът на социалистическата младеж/ не 
идваше ръководене — там бяха любители без амбиции и 
алтруизъм да си губят времето за другите. 

- пролетарската диктатура я приехме като военновременна 
форма на защита на пролетарската държава, дори и за по-късен 
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период, щом страната е в капиталистическо обкръжение подобно 
в момента на Съветския Съюз. 

Но по принцип, държахме на широка представителна 
демокрация на трудещите се в духа на "Комунистическия 
манифест". 

- пролетарската революция като средство за вземане на 
властта я смятахме за необходима /и задължителна даже/ само 
когато буржуазията отказва да се предаде /или има намерение да 
не се предава/, въпреки волята на народа за промяна. Но много 
спорехме със защитниците на другото /становище/, че със сила, 
ако ще и с 5 % съгласие на населението, трябва при удобен момент 
да се вземе властта, както в октомври 1917 год. /Напразно и двете 
страни сме спорили, смесвайки партия с народ; може 
ръководният отред да е бил малко: 5% или даже 1%, но народът 
на Русия в огромното си болшинство искаше промяна из основи. 
Те в 1917 година бяха единодушни както французите в 1789 
година; с 5% от населението социализъм никъде не е направен, а 
само военни диктатури имат този патент да вземат власти, без 
социални коренни промени към по добро./ 
   – отношението ни към Съветския Съюз беше положително. Той 
трябва да се защищава като единствена родина на пролетариата. 
Защо да им отричаме правото на техен опит; при това още е рано 
за окончателни изводи — та нали те съществуваха като 
социалистичеека страна само от 15 години. 

Малко ли е това, че няма капиталисти, помещчици, 
аристократи, царска полицейщина, че работници, селяни и 
народна интелигенция излизат навсякъде на чело. Но си 
запазвахме правото да не се съгласяваме, например с насилието 
при колхозирането и въобще правото на критика и мнение, 
докато не се убедим в обратното като необходимо и вярно. 
Изобщо, насилието смятахме като несъвместимо с идеята за 
социализъм. 

Вижда се, нашата идеология даваше богат материал да бъдем 
нападани от ортодоксалните последователи на болшевизма /а 
тогава и сектанти/ като опасни обновители на 
социалдемократизма, за да заблуждаваме "масите" и да ги 
приковаваме към колесницата на буржуазията, с нашия нещо като 
"неосоциализъм", който отклонява масите от вярното 
болшевишко учение. 
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Така приключи 1932 година. Вчерашни другари и 
приятели, съученици, разделени в два кръжока /маркс-ленински и 
марксически/ здравата доказвахме взаимната си несъстоятелност, 
погрешност и... глупост в неофициални събирания /"журове", 
именни дни, компании в парка и на излети; добре че не си 
позволявахме това на ученически събрания/. 

В това време докато бяхме потънали в разправии, 
фашистката организация "Легиона" се организирал, разделил се 
на отряди с "водачи", направил си "бойни" групи /тоест 
"побойни"/, включил и лумпени-младежи извън унилището и 
започна организиран погром над всички наши инициативи като 
комунистически. 

Дойде 1933 година, Райхстага гори, процесът, а у нас 
Легиона ги хвана лудост. 

Дигнахме се, целият кръжок, един мартенски следобед та на 
"Чуката", една гора на север от града, на 6 км. — за кокичета, 
минзухари и теменуги. Направихме общо събрание; бегло си 
спомням две от решенията — каква е силата на Легиона — 
числен състав и кой членува /това се възлагаше на ръководството 
да узнае/ и след това да се постъпи в него с цел някои ученици да 
го напуснат, с други думи, "работа върху Легиона“.  

Другото решение  беше по мое предложение : да започнем 
единен фронт с маркс-ленинския кръжок. /Бях чел по 
вестниците, главно умерените буржоазни "Мир", "Заря", 
независими автори даваха кореспонденции как в Германия 
докато комунисти и социал-демократи се самоизяждали, 
Хитлер ги "похлюпил с калпака си", както се ловят биещи се 
врабци. Наред с това в софийската социалистическа и 
комунистическа преса почнаха да се появяват призиви за единен 
фронт, някои искренно-загрижени, други лукаво-интригантски./ 

Събранието прие предложението за "правилно", но "малко 
вероятно да се приеме". Не можахме да съставим «комисия за 
преговори" — никой не иска да учавствува: "ами, само 
разправии",“заети сме, идва краят на срока, няма време за празни 
приказки" и пр. от този род; чувствуваше се обида и умора. 
Дадоха мандат на мен и Младен Панов. Изработихме 
"конкретни" предложения: 

- край на разправиите като организирана кампания между 
двата кръжока; споровете да се избягват и между отделните 
членове, освен за изясняване на теоретични въпроси. 
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- съвместно и равно участие в ръководствата на 
ученическите дружества без конкуренция на надмощие /това 
беше отстъпка от наша страна, защото другият кръжок нямаше 
почти свои представители/. 

- в камерния оркестър да влязат и техни 
инструменталисти, а като диригент да поеме техния Никола 
Димчев /Кольо Димцата/. /Бяхме образували извън ученическия 
оркестър и един малък — на кръжока; свирехме по забави и за 
кеф; така си увеличавахме авторитета и влиянието; имаше 
цигулки, виола, кларинет, цигтромбон, валхорна, флейта, 
контрабас /Тяната Христов/. Упражнявахме в музикалния салон 
на гимназията, а лятно време на чердака, /одъра, терасата/ в 
старата къща на Никола Гостилничаров /дълго след 9~ти 
септември 1944 год. беше полковник, преподавател по нещо във 
Военната Академия/ с изглед към един дом с калдъръм, чимшири 
и цветя. Един от духовите инструменталисти, на име Стефан... , 
викахме му "Караджата", завърши сетне Музикална Академия и 
още е в Разград като диригент /1982 г/; Никола Димчев/Кольо 
Димцата/ челист, завърши Музикалната Академия,в София 
свиреше в оперния оркестър.  

- главното внимание да стане барбата срещу Легиона, 
фашизма, терора на Блока, Цанков. 

С моят приятел и съкръжочник Аврам отидохме при едно 
друго еврейче, 8 клас, забравил съм му името, помня че му 
казваха Зико, по това време секретар на маркс-ленинския кръжок. 
Живееха заедно в една къща в двора на Синагогата. Този Зико 
беше начетен младеж, като всички ни, принципен и... заядлив. 
Достатъчно добре се познавахме, дружахме от по-рано, но 
напоследък резправиите ни бяха поотдалечили. Сега идвах обаче 
"официално" да разговаряме /водех и "делегат"/. Казах, че идвам 
да предложа като опълномощен "единен фронт" и условия за 
това. Той в паузата, която направих за да усетя реакцията по 
въздуха, която ще дойде от него до мен, ме изненада с "тъкмо се 
чудехме как ние да дойдем при вас по същата работа". 

Така през 1933 година почна "единния фронт" в 
Разградската тимназия като начало на процеса на вливането 
на младежкото социалистическо движение в РМС 
/Работническия младежки съюз/, до 1939 година. 

Двата кръжока запазиха, разбира се, пълната си автономия, 
но и невероятна за тогавашните условия дружба и съгласуваност. 
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Започнахме с Легиона. Б класовете от по 40 души, на дясно 
оставаха по 4-5-6, оставачи, дънгалаци, по някой и друг 
офицерски син; с подигравки и натиск ги изолирвахме, нямаше от 
кого да преписват класните, че и за "лошо държание" ги биеха в 
клас /извън класа те в голяма банда извършваха побои, а 
учениците ги биеха поотделно във всеки клас и така ги "отучиха" 
от побоища в паркове и разходки/. Започнахме "индивидуална 
обработка" на подбрани участници в Легиона. Към новата учебна 
година ги стопихме на около 40 души; не са малко но те бяха 
близо 80 станали. Половината напуснаха, а други — единици 
останаха по наше поръчение да ни казват какво се замисля. 
Силата на Легиона към края на 1933 година вече не беше в 
гимназията, а във фашизирани млади хора от гражданите ! 

Във София, Свищов, Варна, Шумен, Пловдив студентите в 
единен фронт водеха борба — стачки, трибуни срещу "кръволока 
Цанков" и не го допуснаха да чете лекции в университета. В 
защита на студентите се дигнаха ред гимназии /в това време и 
Горно Оряховската, майка ви е била във стачния комитет/, а също 
и срещу ограниченията за постъпване в университета. Почнахме 
подготовка и ние. 

През юли 1933 година в Казанлък се събра конгресът на 
Ученическите стенографни дружества. Бяхме четири делегати 
от нашето дружество "Виктор Юго". Другите трима бяха Евгений 
Чобанов, Русчуклиев и Никола Гостилничаров — на проведения 
конкурс за бързо писане мисля че взе ако не първа награда, то 
беше голямо отличие някакво. Спяхме в едно старо училище от 
един етаж. 

Конгресът завърши /няколко дена трая/ късно следобед, 
останахме да преспим и сутринта с влаковете да се разотидем. В 
началото на нощта фашизирани младежи, добре организирани, 
нападнаха училището за да бият "левите", защото се наложили на 
конгреса. За нападението бяхме уведомени и се готвихме; 
барикадирахме се, онези изпотрошиха стъклата с камъни, но и 
през прозорците не успяха да влязят. Безчинствуваха до полунощ 
и се разотидоха /това става в центъра на Казанлък и никой, ни 
полиция ни граждани, да ни отърват!  

На разсъмване ни бастиса /"сгащи", притисна/ полицията и 
арестуваха... разградската делегация /без Гостилничаров, нея нощ 
спал в един ученик стенограф — запознанство/. Нашата 
делегация беше с учителка-ръководител Божана Григорова; 
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влакът тръгва, нас ни няма; разтичва се, узнава — ние в 
полицейското управление. Тя ни измъкна от там, имахме късмет; 
дошъл от една седмица един състав от окръжния съд в Стара 
Загора да съди дела по комунистически конспирации. Тя тича при 
прокурора, кълне се че има грешка. Пуснаха ни /съвсем сме 
"непълнолетни”, нямаме даже 18 години/ с подписана от нея 
гаранция, че ще се явим на съд, ако се стигне до съд. Вятър 
работа, нямаха нищо на ръка; били сме вмъкнали в града 
кандидат-студентски позиви — не беше наша работа; другото — 
правили сме нелегални събрания, организирали сме изборите и 
работата на конгреса; вярно е но кой ще го докаже щом само ние 
тримата сме арестуваните и то само двамата с Евгений бяхме 
забъркани. Носех фото-апаратче, направихме си една снимка, 
както сме гладни, неомити, недоспали, че бяхме изяли сутринта 
за добре дошли и по един здрав шамар от полицейския началник. 
/Все се каня да я намеря и да я предам на архива на списание 
"Стенограф”./ 
По някое време през деня ни пуснаха /аз заминах за Стара Загора 
на гости на вуйчо ми инж. Ив. Иванов, беше по онова блоково 
време окръжен инжинер във Стара Загора по пътищата/. 

Учебната година 1933-1934 бях 7-ми гимназиален клас. 
Пратихме във София първите кръжочници, записани студенти, 
други отидоха учители по селата или чиновници в по-големите 
градове. Обаче кръжокът не намаля, вече имахме членове даже от 
четвъртите, новозапочващи, класове. 

През октомви месец 1933 год. станаха общински избори, 
използувахме случая и разлепихме позиви, нямащи пряко 
отношение към изборите и кандидатите, а във връзка с борбата 
срещу фашизма. 

По това време много се събирахме в Росен Петров, нещо като 
клуб на актива на кръжока. От там излязохме голяма група, на 
другия ден след изборите, на обичайните срещи в парка /под 
формата на разходка и приказки/. Беше безлюдно, влажно, 
мрачно и от дърветата по алеите, около 6 часа в 
октомврийската вечер. Разделихме се на по малки групи, 
според "задачите". Бяхме трима, Младен Генчев /мисля сега –
1982, е професор по химия в Бургаския ХТИ/, Аврам... и аз. 
Когато дойде да се разминем с една група около петнайсетина 
човека, между тях няколко ученици с гимназиална униформа, 
изведнъж групата се разгъна, образува кръг около нас, ръце се 



 21 

простряха, хванаха двамата ми другари и ги изхвърлиха извън 
кръга, а срещу мене застана един легионер, вече 4-5 години по-
стар от мен, прононсиран оставач, син на един от най-големите 
собственици, на земя, дюкяни, къщи в града. Ясно беше че целта 
съм аз; във същото време някой от към гърба ме преграбчи и ми 
стегна ръцете. Този пък отзад се оказа друг подлец — учителски 
син, Луков, до пети клас включително искаше на класно да 
решавам по напред задачите на неговата група, преди да почна 
собствената си работа и аз тъй го преминавах две години, а сега 
ме държи да ме пребият.  

Побеснях от яд. Този отпред /Пантелей Ганчев, в града ги 
наричаха "Босганчеви" — за подигравка, с брат си Александър 
водеха Легиона и кубратистите в града; преди 9~ти септември 
1944 год. успяха да се прехвърлят в Италия/ замахна да удря по 
главата ми с някакво желязо. С крак отбих налитащия нападател; 
първият удар беше отклонен; изведнъж почувствувах ръцете си 
пуснати. Аврам съобразил, че всичко се брои на секунди, впуснал 
се между загледаните в боя и дръпнал Луков, а той за да се 
защити, ме пуснал. Нямаше време за мислене, изтичах настрана 
вътре в кръга, измъкнах бокс /железен предмет, носех го 
напоследък за самозащита/ и причаках второто нападение. За миг 
изпреварих и нанесох удар /предполагах най-лошото, но ударът 
попаднал в носа, след 10 дена лежане в болница, остана само с 
белега/. Удареният падна безчувствен на земята, кръгът се разби, 
някой се хвърли върху мене, аз се изскубнах и избягах. Спуснаха 
се след мен, другарите ми в това време се шмугват в гората. 
Тъмнината ни помогна да избягаме. 

В града се вдигна голям шум — едни на една страна,  
други — на обратната. Учителският съвет решава да ме изключи 
завинаги от всички гимназии. Обаче, наложихме една комисия от 
учители и родителският съвет да разследват. Изневиделица се 
явиха млади хора да твърдят, че аз съм бил жертва на 
организирано нападение, че съм се защищавал. При толкова 
много свидетели срещу бандата, градът почна приказки срещу 
навъдилите се побойници и че трябва властта да вземе мерки и 
пр. Така битите се отказаха да водят и съдебно дело. Все пак ме 
изключиха обаче за 15 дни, намалиха поведението с 2 единици, 
изключиха и Росен, Пенчо, за по-малко време. Какво точно ни 
бяха накачили не знам. Другият кръжок ме посети в къщи с една 
делегация и предложи да вдигнем стачка в знак на протест. 
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Почнахме да организираме, като началото да бъде след като 
изключените се върнем, т.е. след изтичане на моя срок. По-късно 
пак те предложиха още да се отложи стачката — чувало се че ще 
изгонят Петър Тодоров, че тя да стане и в негова защита — 
въобще срещу насилието на мракобесието. 

Междувременно станаха още няколко боя при което  
легионерите бяха здраво бити, въпреки че те предизвикваха 
боевете, защото бяхме общо организирали групи за самозащита и 
където /в Парка и на "стъргалото"/ биваха нападани наши 
другари, групите от всички страни се струпваха и изненадвах, 
побойниците. Така желанието на сопаджийте бързо се изпари за 
понататъшни побоища. 

Тези събития още по-вече укрепиха и разшириха влиянието 
на двата кръжока сред учениците, доверието и задружната работа 
между тях. Лошо се задаваше напред, фашизмът настъпваше, 
задаваше се война. Мислехме — срещу Съветския съюз. С малка 
неточност в сметките, в края на крайщата така стана. 

Междувременно узнах, директорът Петър Тодоров ми каза, 
че отново фашизирани учители готвят срещу мен материал за 
изключване. Появи се и Казанлъшката история. Взех си 
"отпускно свидетелство" с наказанията и намаленото поведение... 
и се прехвърлих във Враца през 1934 год. /Опитах, за да съм по 
близко до Разград — в Шумен, Русе, Попово — никой не иска и 
да чуй.../ 

  Писах във София да ми дадат връзка във Враца. Показаха ми 
Кирил Георгиев, тогава 8-ми клас /аз в 7-ми/. /Той сетне завърши 
медицина и сега, 1982 г., е лекар във София./ Намерихме и други, 
нямаше организиран кръжок, любителска работа, стегнахме ги с 
него — членски внос, занимания със социалистическа 
литература, отговорници по класове, връзки е ленинския кръжок, 
реферати пред класовете на легални теми. Андрей Цветков — 
историк, жена му Елена Георгиева — литература /тяхната дъщеря 
Бистра сега е професор/ бяха добър гръб за нашата 
"просветителска" дейност. Стана един кръжок от двадесетина 
момчета още до края на учебната година — юли 1934 година. 

На 19 май 1934 година стана превратът на Кимон 
Георгиев и Дамян Велчев. На "Кирил и Методий", 24 май, 
целият кръжок се събрахме в лозята на Веслец да решим — 
"накъде". Превратът за една нощ смъкна парламентарното 
партийно управление, прокламира "безпартиен" ред на 
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"компетентните", край на партизанщината /партиите забранени/, 
разгони македонствующите /спряха македонските убийства/, 
заговори за сближение с Югославия, за дипломатически 
отношения със Съветския Съюз /и ги откри/. Оказа се, че Кимон 
клони към република и царят го събори след няколко месеца, т.н. 
на готово следващите поеха фашистката форма на управление 
/без партии и пр./. Но това е история. 

За мен този преврат, събитията в Германия като едно 
продължение на установяването на фашистка власт много по-
рано в Италия, разгромяването на социалистическото движение в 
Австрия бяха достатъчно нагледни доказателства от жизнената 
необходимост за единство на работническата класа чрез една 
пролетарска партия. За нас в България това можеше единственно 
да стане на основата на Работническата Партия/Комунисти/ - 
РП/ком/. 

Почна учебната 1934-1935 година. Бях 8-ми клас, 
завършвах. 

/Може би е нужно да спомена още нещо за събитията около 
19 май 1934 г./  

Когато се събрахме на Веслец, всичките които бяхме, си 
направихме една снимка. Още я пазя — с вдигнати юмруци, 
антифашистки поздрав./Снимката е заснета в началото на филма 
ми „Състояние на вечно щастие“, прожектиран в Париж от 1982 
г. нататък. Мария К./ Един от другарите дал филма да се прояви и 
да се копира на градския фотограф, мисля, Мишонов се казваше, 
ателието му беше до паметника на Ботев. Другарят ни уверяваше, 
че фотографът е прогресивен човек. 

Но през есента, новият директор Атанасов получил тази 
снимка, запасен полковник изпратен от Морското училище във 
Созопол за директор на обединените гимназии — мъжка и 
девическа. /Наричахме го "кръстосвачам и заради морския му 
произход и заради това че вечер кръстосваше улиците да гони 
ученици извън училищния час./ И той ни събра, всички 
участници /някои ги нямаше — бяха студенти или завършили/ 
пред директорския кабинет. Не знаехме за какво. Първи повика 
мен, показа ми снимката:"Какво ще кажете ?" /говореше на 
"Вие“/. Аз на посоки: "Стара работа." Той: "Ако е стара, няма да 
има последствие; правителството не се връща към миналото. 
Тогава е имало партии, друг ред е било. На сега който се мъчи да 
възтановява миналото, ще понесе строгостите на закона." 
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Изпрати ме да си вървя; навън имах време да кажа на другарите 
— "за снимката на Веслец, казвайте че е преди 1 Май“. Всички 
един по един казват същото. 

Работата се затъпка. Но колкото пъти съм си спомнял случая 
все нещо ми е било неясно в поведението на "кръстосвача". 
Например, почна с мен, а аз бях най-известния и авторитетен 
ученик /по обществени прояви и успех/ в двете гимназии /те 
имаха близо 2500 ученика и ученички; след 19 май 1934 година 
оставиха гимназии само във София и 7 окръжни градове и 2а-Зи 
по-малки града. От Оряхово, Бяла Слатина, Червен Бряг, Роман, 
Фердинанд, Берковица — всички ученици дойдоха във Враца/. 
Можеше да почне с някой, който да се смути и да каже кога е 
направена снимката, защото и аз не предполагах, че за този 
директор има толкова голямо значение дали нещо е станало 
преди или след 19 май. 

Та това едно; второто беше, че той се представяше за голям 
антикомунист, а всички ние, дошли от толкова места с намалени 
поведения за политическа дейност поживо-поздраво изкарахме с 
отлично поведение. За да е първа гимназията му в България, не 
допускаше да се пишат двойки, да се намалява поведение, да се 
изключва; "при мен няма комунисти". И така врачанската 
гимназия етана най-силната ученическа крепост на комунизма. 

/Някои наскоро, като бяхме на летуване с Миладина по 
бургаско ми разправяше за този офицер. Уволнен бил от армията 
като комунист около 1925 година. Такъв и останал, но 
учавствувал в "Звено" като най-близка възможност да се свали 
царя и пр. и пр. Колко е вярно, дявол знае./ 

Друго от този период. За Първи май 1934 год. получих от 
София позивчета, малки, красиви с лепило на гърба, с 
антифашистко съдържание, с трите антифашистки стрели. Но ги 
получих няколко дни след Първи май. Решихме да ги разлепим 
за 2-и юни /Ботевия ден/ — хора много, ще се набият в очи. 
Стана 19 май /1934 г./, но не се отказахме, още по-вече че на 
преврата гледахме като етап към фашизма. Разделихме позивите 
на три — мисля Георги Стоев взе част да облепи гимназията, 
Кирил Георгиев — няколко главни улици, аз центъра. Решихме 
това да извършим около 2 часа през нощта, когато полицейските 
постове понамаляват, а осветлението се прекратява /то тогава 
беше съвсем оскъдно/. Живеех към гарата. Сложих мека шапка на 
баща си, старо негово палто, а в джоба напоен сюнгер и започнах. 



 25 

Тук таме минувачи от гарата, минават по средата на улицата, аз 
по тротоара си върша рабатата. Чувам мъжки глас: "Лепиш ли ?" 
Озъртам се, в тъмния вход до мене двойка млади хора. Не съм ги 
забелязал, бях без очила, за да няма отличителен белег. "Лепя" — 
отвърнах. "Лепи, лепи", — казва онзи. Погледнах ги — младеж и 
девойка. Помислих си... и подхвърлих: "Не може ли тримата да 
продължим по улицата към центъра, аз ще лепя пък вие се 
прегръщайте". "Може, - каза онзи, - защо не, имаш ли още много 
работа ?" "За десетина минути още" - отвърнах. Така стигнахме 
до паметника в центъра тримата. Били студенти, май от Свищов, 
дошли с нощния влак, утре вечер обратно. 

Ката плъзва народът малко по-късно, беше голяма сензация - 
пазачите неопазили! Първа опозиционна проява така нагледно 
само десетина дни след преврата. Мъжката гимназия беше така 
солидно украсена, че байчовците до 10 часа стъргаха. Другарят 
беше показал инициатива; влязал в двора с бояджийска стълба и 
лепил високо да не се стига лесно, че и да се вижда добре. Три 
часа ни четоха морал, ученици да не се занимават с политика 
/беше още старият директор/. 

Завърших гимназия 1935 година. Учителите ми смятаха че 
ще бъда уникален случай и гимназията ще даде диплома с пълно 
отличие, тъй като те знаеха бележките ми от 7и и 8и клас, които от 
горе до долу бяха 6. По онова време с пълна шестица на няколко 
години я свърши я не един ученик. Нея година един ученик 
свърши с пълно 6 диплома, но не аз. /Бележките ми от 
Разградската гимназия бяха по вечето петици, въпреки че в класа 
съм бил винаги първи ученик. Мъчно слагаха в онази гимназия 
висока бележка, пък и на някои учители бях много антипатичен и 
тъй си отмъщаваха./ А аз щях да взема диплома с около 5.50. 
Ниска беше да запиша химия. Щяха да приемат само 12 момчета 
и 6 момичета. Реших да се явя по някои предмети на матура /бях 
освободен от матура/. Така държах —  избрах по-интересни 
предмети — литература, математика, история /или география ?/ и 
химия. Закръглих тези предмети на 6 и с другите дипломата ми 
стигна към 5,80. Така осигурих следването — химия. 

Есента 1935-та година бях решил твърдо да се включа в 
Б0НСС/Български Общ Народен Студентски Съюз/. Това казах и 
на някои другари социалисти, студенти преди мен които чакаха 
"кадри” от нови студенти. Казах им, "на мен не разчитайте, 
нямам намерение да се занимавам по-вече с тази работа". Някои 
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ме упрекнаха, че ги изоставям, че те не са готови така "изведнъж" 
да влязат в другата организация. Върху това не можех да не се 
замисля. Започнаха учебните занятия, срещаха ме все повече 
другари от разните кръжоци, питат какво да правим. Свикнали 
на организиран живот, чакат някой да поведе. Срещна ме 
Димитър Братанов. Разговаряхме, обясних му че натурата и 
схващанията ми не са подходящи да работя с тях, че приключих 
със социалистическия период, че съм за единство в редовете на 
работническата класа и че съм затова то да се осъществи чрез  
Работническата партия. Той ми изтъкна, че сега в ССМ, на 
ръководството на който той е член, много разчитат на студентите 
дошли от кръжоците, които в последните две-три години се 
засилиха много и на първо място по численост и организираност 
е разградският. И че с помощта на студентите минали през тази 
школа ще може да се засили лявото крило на сегашното 
ръководство на младежите социалисти да се борят срещу 
широканщината и за най-близка работа с комунистите, за 
създаване на истинско братско сътрудничество и единен фронт с 
комунистите. "Без такива млади и предани другари като теб на 
идеята за единен фронт ние няма да успеем" ми каза той. 
Разделихме се — той с надеждата че моето решение не е 
окончателно, аз с увереността че той е получил представа че 
нямаме общ език.  

Така течеше октомври 1935 г. в бездействие, изчакване от 
другите, а за мен — с представата, че съм се разделил с бившите 
си другари. Но не бях оставен от бившите си съкръжочници, все в 
духа за ползата от укрепване на лявото крило. Това въздействие 
почна да ми влияе, особено чувството, че аз решавам за себе си 
пътя за понататък, а моите другари остават в нерешителност, 
неподготвени за твърдо решение. Така се получи тогава, като че 
ли сантиментално, но хората в една трудна политическа 
обстановка трябваше да бъдат подпомагани да се оформят по 
нататък до възможните зa техния интелект нива. Доста мислих за 
тези претенции на моите другари да подчинят свободата ми за 
поведение на техните изисквания. Трябваше да запазя 
собствената си свобода и да се подчиня и на тях. Тогава стигнах 
до решението да продължа работата в ССМ, но така да я 
извършвам, че да създам обстановка при която мнозинството от 
членовете му да стигнат съзнателно до убедеността от 
необходимостта да разтурят младежкото социалистическо 
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движение /ССМ и неговите студентски и ученически 
организации/, ССМ да се влее в РМС и да се обяви че по-вече в 
България не съществува Съюз на социалистическата 
Младеж/ССМ/. По такъв начин аз не решавам въпроса само за 
себе си, а за всички. 

Така, на общо събрание на студентите социалисти 
/студентско социалистическо дружество "Жан Жорес"/ бях 
избран за секретар /1935 г./. След това всяка година бивах 
избиран за секретар — 1936, 1937, 1938, общо 4 години. Имаше 
кадри, преминали школата на нелегалната работа в 
кръжоците, с широк мироглед, предани, бойки. Създадохме 
добре организирани групи по факултети. От пролетта на 1936 
година започнахме да изключваме от "Жан Жорес" 
поддържниците на социалдемократическите водачи, 
корумпираните и опетнени пред общественността Кръстьо 
Пастуховци, Григор Чешмеджиевци и тем подобни. Първи бяха 
отстранени двамата студенти юристи, братята Петър и Тодор 
Пондеви като непоправими широканци и реакционери по 
отношение на единия фронт и работата с комунистите /те двамата 
след 9 септември 1944 г. станаха много облагодетелствувани 
членове на БКП/, Любомир Тенев не членуваше в "Жан Жорес". 
По късно изключихме медика Петър Дертлиев, един отчаян 
пастуховист /той след 9-ти септември 1944 г. беше ярък 
опозиционер и така си остана в забвение/, /тексът е от 1982 г. 
Мария К./, сетне една от сестрите Славови, филоложка, също 
непоправима пастуховистка, още по-късно Руен Боналов, по 
същите причини. От младежкото движение изключихме, като 
преминали на служба на властта такива като Георги Буршуков, 
Петър Лунгов и др. 

"Жан Жорес" активно участвуваше във всички 
студентски акции — трибуни, манифестации, стачки, 
събирания, избори и пр. На 24 май 1936 година излязохме над 800 
студенти комунисти, социалисти, земеделци, анархисти в 
манифестация, уж под егидата на десничарското студентско 
дружество /официално/ "Христо Ботев". Щом нашите редици 
наближихме трибуната на официалните лица /пред Народното 
Събрание/,извадихме плакати, опънахме платна с лозунги за 
търновската конституция. Беше първата масова политическа 
антиправителствена акция след 19 май 1934 год. На трибуната 
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бяха царят, царицата, министър-председателят Г. Кьосеиванов, 
дипломати. 

Беше неописуема изненада; пропуснаха ни до към Военния 
клуб, /посоката беше Ректората, Народното Събрание, Военния 
клуб, Двореца/. Към градинката конна и пеша полиция се 
нахвърли върху нас със саби, приклади, палки. Стана голямо 
сражение; като се има предвид и струпаните граждани и деца да 
гледат манифестацията, много пострадаха за нищо. Между 
арестуваните бях и аз. Стояхме две-три денонощия в полицията, 
но много народ бяха събрали — към 200 душили и не можаха да 
ги пресеят, пуснаха ни. Много се страхувах да не ми направят 
обиск в квартирата. Тъкмо бях почнал да печатам на восъчни 
листи "Физико-математик", нелегален вестник на БОНСС-а във 
факултета. 
Издавахме го в 400 броя ! Ползувах машината на хазаина, друг 
чукаше на клавишите, но беше изчезнал някъде и по спешност аз 
се залових да пиша. 
/С един другар Георги Делчев, физик, бяхме редакционна 
колегия, а той и печатар; в квартирата му под ул."Сан Стефано" 
имаше циклостил за тези и други работи./ Недописаните листи 
скрих зад огледалото като излязох сутринта, колкото да не са на 
масата. Но не правиха обиск. Все пак другарят с когото живеех, 
Младен Панов от Разград ги сложил в една тенекиена кутия и ги 
изнесъл в двора — намерил им там място, после ме заведе да ги 
прибера, а машината снел долу на хазайте /живеехме в една 
мансарда/. 

По това време започна издаването на "Академик", преди него 
на "Жар". И в двата бях в редакцията /По късно в нея влезе В. 
Петров./. Края на 1936 год. погребахме Асен Златаров, в март 
1937 година обявихме обща студентска стачка. Бях във стачния 
комитет — и официалния и неофициалния - с Живко Живков, 
Георги Кумбилиев. Някои факти бегло са споменати в книги, 
които са при вас. По това време, вече 1937 година, връзките 
между БОНСС и "Жан Жорес" станаха съвсем тесни; разменихме 
участие в ръководствата – аз в БОНСС, от там – в "Жан Жорес" 
Минко Минков/Ворошилов/, сетне ако се нелъжа Г. Кумбилиев, 
идвал е и Ж. Живков /членове на ръководството на БОНСС/. 

През тази 1937 г.потърсих подкрепата на редица членове 
на "Жан Жорес" за организирана работа, с цел сливане с 
БОНСС и РМС. По такъв начин се създаде едно значително ядро, 
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което започна да обработва отделните членове, за да ги привлече. 
Първо, трябваше да станем мнозинство, второ — трябваше 
същото да направим с ученическите кръжоци, трето — 
трябваше да прехвърлим усилия и в ССМ, за да решим и неговата 
съдба /на централното ръководство; с работническите 
социалистически дружества в градовете смятах да се справим 
чрез кръжоците, които сега бяха под централното 
ръководството на "Жан Жорес", а не както по-рано директно 
към ССМ/. 

Тогава, към края на 1937 година трябваше вече официално да 
уведомя РМС, че при нас се подготвя такава радикална 
инициатива, да чуя тяхното мнение и при съгласие, да 
координирам тяхното съдействие. 

Някои, дори в днешно време, ме питат: "Не беше ли 
подставено лице на БОНСС още от първия ден като дойде във 
София в редовете на "Жан Жорес" и ССМ, и по такъв начин 
комунистите постъпиха двулично към нас ?" 

На горния въпрос отговорът е ясен от разказаното до тук. 
Всичко беше продукт в този процес на моето мислене и най-
вече на моя денонощен труд. Къде не бях, че и изпити 
навреме, присъствия на упражнения и всичко. 
Постепенно работата по вливането в БОНСС-а и РМС-а стана 

дело на по-вечето в "Жан Жорес", наред с това и достояние на 
противниците на вливането. Тогава именно другарите от 
БОНСС и РМС го узнаха. Те не можеха да не се съгласят при 
обстановката на Испанска гражданска война, на единни фронтове 
навсякъде в Европа, пред прага на войната. Така че другата 
страна беше коректна, няма пръст в това начинание. 

Нито пък аз съм бил задкулисен, двуличен. Каква изгода — в 
онези времена нищо не се вижда добро напред — само смърт. 
Това като отговор на онези които мерят със сегашна мярка на 
смедкажии проявите в преизподнята на фашизма, и друго — 
всички знаеха моята, така да се каже, платформа, за работа в 
"Жан Жорес“ и ССМ. Но някои предпочитаха да примигват с 
надежда че "тая няма да стане", че ентусиазмът за "единство на 
класата в една партия" ще се изпари с течение на времето и 
всичко ще си остане постарому. 

В януари 1938 год. свикахме Конгрес на ССМ във София, 
състоя се един неделен ден в Ючбонарската популярна банка. 
Какво представляваше ССМ ? 
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В момента беше фактически без организирана дейност. Съюз, на 
който дружествата в различните градове съществуваха само на 
книга — без събрания, без членски внос, /от време на време на 
"дискус" събираха "помощи" и ги пращаха във София/ без 
организационен живот. Знаят се помежду си, че са социалисти и 
като стане нужда от социалист, намират го някой, по махленски, 
да участва. Въртяха се, млади хора, около кооперация "Напред", 
около популярните банки, около социалдемократите в тези 
учереждения /последните също без организирана партия, 
свързани през куп за грош само по познанство или интереси/. 

В ръководството на ССМ бяха до Конгреса Иван Попов-
секретар, членове Здравко Митовски, Димитър Братанов, Левчо 
Иванов. 

Събираха се при И. Попов, мисля беше счетоводител на една 
фирма за кожухарски изделия да си поприказват, да побистрят 
политиката. 

Поставям им въпроса: “Защо не организирате младежки 
дружества по квартали, защо не организирате кръжоци в 
гимназиите на София ?“ Нищо не правят. Казвам на Братанов: 
“Защо не възложиш на Киро – ветеринарен лекар, негов брат – да 
свърши нещо ?“ А Митко отвръща: "Нали го знаеш, какъвто е 
наивен, ще предаде четата?“. Искаше да каже, че е страхлив и 
дори глупавичък, не е за работа. А същият този /хитрец-
задраскано/ след 9-ти септември 1944 г. пълзи нагоре та се къса, 
та и академик и голям обществен деятел с целия си беден мозък, 
науката води ! Друг път Д. Братанов ме запозна с Георги Манев, 
млад адвокат. Каза ми -–наш човек. "Като си наш, защо не се 
хванеш в работа." Отвръща ми: "Не е на моите години да ме 
мъкнат по участъци". След 9-ти септември 1944 г. и до сега /1982/ 
е член на ЦК на БКП, че и член на контролната комисия, 
пожизнен заместник-министър. 

Затова на Конгреса през януари 1938 година бяхме 
подготвили промяна и на това състояние: Здравко Митовски 
не присъствува — с него вече се бяхме разбрали да отиде към 
социал-демократическата партия, ако може там да влияе за 
промяна на ляво. Бяха Д. Братанов, Ив. Попов, Левчо Иванов, 
Росен Петров, Пенчо Стоянов, Рачо Генев, други 5-6 студенти от 
"Жан Жорес“, представители от Пловдив, Пазарджик, Варна, 
Попово, Габрово, Оряхово, Червен Бряг, Разград, от някои села 
— общо 30-тина души. Сега Стефан Каракостов твърди, че е 
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присъствувал. Не си спомням и малко е вероятно. По това време 
той имаше доста неуравновесено поведение. Беше постоянен 
участник в случаите, когато филосовствуващи бонсисти и 
жанжористи се хващаха на спор, най често в мензата, която беше 
общо дело на прогресивните студенти. От една страна почваше 
най често Крум Ахчийски. Начетен, злъчен събеседник, 
минаваше за голям капацитет на БОНСС-а, често изнасяше 
беседи в студентските дружества и в кварталните читалища; 
студен педагог /или философ/, дребен, смачкан, със съсухрено 
русо лице, бледи коси, "беден студент", а студентите го харесваха 
много ! Та той винаги предизвикваше и обиждаше жанжористите, 
разбира се тези които бяха по лековати. Каракостов, един от тях 
почваше, съберат се "сиирджии" и става "изложба". Двете 
ръководства, правим всичко за съвместна работа, а такива като 
горните двама скарваха и раздалечаваха хората. 

Решихме в ръководството той да престане да посещава 
мензата. И за 2-3 месеца той действително не се появяваше. 
Въобще преди 9.IX 1945г имаше активно отрицателно отношение 
към всякакво сближение, да не говорим за единство с 
комунистите и той до край остана на това твърд. /След 9-ти септ. 
1944 г. станал член на БКП, професор, Народен деятел; другият - 
Крум Ахчийски, с големите връзки в партийните среди и 
интелигенцията, беше открит, в 1943 год. мисля, като полицейски 
агент; след 9-ти заловен и застрелян заради безбройните си 
поразии./ 

На Конгреса  през януари 1938 г имаше като че ли един 
политически доклад и моя организационни задачи. Много време 
мина, документи няма от това време защото това беше нелегална 
работа. 

Помня обаче, че ударението сложих върху необходимостта 
от по-нататъшно укрепване на близката работа с РМС и че 
трябва да вървим към организационно единство е него; също 
за активно изграждане на народния фронт и с другите 
антифашистки младежки организации — земеделци, 
демократи, радикали, звенари и пр. Откритите противници 
бяха малко, мисля само Пенчо Стоянов, студент математик, член 
на ръководството на "Жан Жорес" и представител на Павликени. 

Други се изказваха с "за", но не докрай, "има време, не 
трябва да се избързва" и пр ! Имаше и гласове "за" без резерви. 

Избран беше състав от няколко души. 
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Секретар Иван Попов, членове Димитър Братанов, Миладин 
Колев, Рачо Генев, Левчо Иванов. /Стефан Каракостов се е 
показал в разни документи за избран. Това вече мога 
положително да кажа че не е вярно; също не беше избран и Пенчо 
Стоянов./ 

След това се случи нещо необяснимо — по това време мисля 
че предстояха парламентарни избори. Бившите партийни 
ръководства на забранените партии се размърдаха да поставят 
свои кандидати като "незевисими" личности, в това число и 
социал-демократите. Полицията почна да вика някои лица, да 
интернира, други да ги разпитва и ги пуска. Един от последните, 
Ат. Москов, социал-демократ, доскоро член на ССМ, но вече 
минал към "старите", съобщил, сега не помня на кого, а то стигна 
до нас, новото ръководство, че когато го викали и разпитвали в 
полицията, му казали, че полицията знае за конгреса, какво е 
говорено, кои са присъствували, кои са избрани. Той, 
опозиционно настроен към нас, дори използувал случая за да 
каже на този, който ни донесе вестта, няколко нападки срещу нас. 

През март 1938 год. интернираха за 2 месеца Попов и 
Братанов; Рачо Генов се подплаши и престана да учавствува 
/През 1936 год. имахме покана от РМС да посочим един 
социалист да посети Москва — до Прага и там Съветите уреждат 
по-нататък. Предложението беше за мене — от РМС и ССМ, но 
като обсъждахме аз предложих да отиде този Генов, шивашки 
работник и него изпратихме. Като се върна той не съумя даже да 
разкаже нещо свързано; добре че Асен Златаров написа книга и 
разказа на събрания/. 

И така останахме двамата с Левчо Иванов, шивашки 
работник. Сега можех по отблизко да го опозная, даже, по точно 
казано, да го задържа под погледа си. До това време имах 
несистемна връзка с него, но конкретна — материали, средства, 
връзки. Беше много добре гледан от ръководните хора в РМС, 
участвуваше като представител на ССМ в Народния фронт и 
единния фронт. Мисля беше есента 1937 год., той доведе при мен 
нелегален другар, представи ми го Борис, пренощува една нощ, 
стоя 2 дни и замина. / Беше Георги Чанков./ Навсякъде си пъхаше 
носа, доста непредпазливо на публични места говореше 
антиправителственно, все събираше в шивачницата на приказка 
хора, споменаваше имена и неща около тях, които не са кой знае 
какво, но който следи винаги може да напипа нишката. Въобще, 
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нещо като Димитър Общи ми се струваше тогава — от много 
приказки не на място, изтича информация. И за случая с 
Конгреса на ССМ през януари 1938 г., все ми се струваше, че 
чрез шивачницата е изтекла информация, че там се е загнездил 
някой, който лови думи. С този Левчо преди Конгреса бях 
говорил за единство. Той — напълно съгласен. За великденската 
ваканция студентите занесоха в провинцията директивата да 
се свържат дружествата на ССМ и кръжоците “Жан Жорес“ с 
РМС и да започне подготовката за вливането. Връзката — 
чрез пратениците, сетне до мен. С Левчо се уговорихме аз да 
поема секретарството на ССМ, което беше и мое намерение. 
Когато двамата интернирани се върнаха, някое време през 
април 1938 г., Иван Попов прие това с облекчение, тъй като се 
смяташе вече за провален и трябваше да стои настрана. Димитър 
Братанов също беше на мнение, че друго решение не може да 
има, тъй като и той е във същото положение и че е "време 
младите да поемат". 

/Сега той като се "мъчи" да си припомни, казва че не може да 
каже с положителност така ли е било, Но логиката на нещата е 
такава. Централният Комитет на ССМ продължи да функционира 
и без този модел това не беше възможно, както ще се види и от 
следващото по долу./  

От И. Попов получих имена, адреси, устни характеристики за 
хора в провинцията, които не знаех, за численността им и пр. 
Така от февруари по моя инициатива, а от май 1938 год. — 
вече "официално" бях секретар на Централия Комитет на 
ССМ и секретар на студентската организация "Жан Жорес". 

За текущата работа по изборите, с отделни звена и хора тук 
няма да говоря защото не мога да си спомня безкрайните 
подробности. Но около главното помня. 

Секретар на ЦК на РМС тогава беше Титко Черноколев. 
Държах връзка с него и бяхме предвидили до края на 1938 година 
да обявим единството. Работите на антифашистките сили в 
Европа вървяха зле — реакцията се надигаше във Франция, 
Испания пропадаше, Германия печелеше нови позиции. По-вече 
от крайно беше дошло времето за единство без резерви от страна 
на тези, които имат за непосредствена цел да запазят свободата. 
Освен това нашето единство щеше да бъде един добър пример за 
решителност; колкото и малък да беше, в такива случаи на 
нерешителност в Европа, смятахме че ще има значение. За нас 
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тук, то също представляваше нещо не без значение за посрещане 
на надвесените тежки беди. 

Всеки човек в по вече, всяка предварително отстранена 
пречка облекчава борбата. И фактите по късно потвърдиха това. 
Всички, които се вляха, участвуваха астивно, бяха по затвори, в 
конспирации, в партийни отряди, партийни функционери на пост, 
ятяци и пр. 

Нещата вървяха към своя успешен край, към единство, 
когато през есента на 1938 год. Левчо започна да проявява 
колебание. Аргументът му беше че някои другари още не са 
готови за такова решение, че трябва да продължи подготовката, 
да не се избързва. Обяснявах му, че те ще имат време да се решат 
и след обявяване на сливането. Виждах, че той вече се е отстранил 
от действие по тази линия, даже някои другари ми се оплакаха, че 
е говорил пред тях "да не се бърза". 

Така навлязохме в 1939 година. Почнаха събитията около 
Чехословашко, приключваше борбата в Испания. Нашият ЦК на 
ССМ фактически функционираше само с двама члена; участието 
на Д. Братанов и И. Попов, макар и видимо в антифашистката 
борба, се изразяваше не чрез ЦК на ССМ, а като обществена 
работа на обществени деятели в редакцията на социалистическия 
вестник "Култура”, чрез въздържателното движение, чрез други 
вестници. 
  С Т.Черноколев вече бяхме стигнали до заключение че този 
процес трябва да се приключи. Факултетните групи на “Жан 
Жорес“ почнаха в някои факултети да се вливат в бонсовите 
организации; провеждахме събрания в групите и общо с делегати 
на целия "Жан Жорес“ от страната за решаване на вливането. 

По този повод на Люлин, мисля където днес поляните се 
наричат "Бонссови поляни“, се състоя общ излет и събрание за 
отбелязване на вливането. /Обединението беше без условия, 
влиза се в едната организация а другата престава да 
съществува — затова "вливане"./ 

Същият процес започна и в провинцията. 
През май /или юни?/ с Титко Черноколев изработихме 

декларация на ЦК на РМС и на ЦК на ССМ за разтурянето 
на ССМ /прекратяване на неговото съществуване/ и 
вливането на неговите членове в РМС и поделенията на 
последния. 
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Апелирахме, така създаденото единство да продължи да се 
укрепва с прилива на нови членове, които са против фашизма, 
капитализма и за социализъм. Не си спомням точно смисъла, не 
запазих екземпляр. Декларацията беше адресирана до ЦК на 
Младежкия Комунистически Интернационал /КИМ/. 
Подписахме я,разбира се, без лични подписи, или: 
от двата ЦК на РМС и ЦК на ССМ, или за ЦК на РМС, 
секретар:... 
и за ЦК на ССМ, секретар:... 

Междувременно бях предал в "Жан Жорес" секретарството 
на Любен Дамянов /юрист от гр. Хасково/. В ръководството бяха 
Васил Иванов, Росен Петров, Димитър Тодоров/медик/ и други. 

Преди подписването беше направено от мен, а за другите 
членове, от подготвени другари като Росен Петров, Веселин 
Тодоров, Недялка Каралиева, усилие да убедя несъгласните. В 
лични срещи и разговори се получи в края на крайщата следното. 
      Димитър Братанов: ” Аз няма да ви преча, направете каквото 
сте намислили. Но аз не мога да се присъединя. Не е по моите 
сили да издържа членуването в една такава организация, където 
вие отивате. Аз съм за обществена работа годен, ще продължа да 
я върша от социалистическа позиция. Сега и вас като ви няма, 
ние които оставаме и организация няма да може да поддържаме.“ 

Здравко Митовски: "Правите голяма грешка, че отивате 
там. Комунистите не мислят за човека, той за тях е само пионка. 
Каквито сте идеалисти, щи ви погубят, както толкова други. А 
вие социалната демокрация няма да ликвидирате у нас. Докато я 
има в Европа, ще я има и у нас. И тези които оставаме с нея, пак 
ще управляваме, каквато власт и да има, но вас няма да ви има за 
да видите.и 

Стефан Каракостов — не сме смятали, че даже да е искал, е 
целесъобразно. 
Той, разбира, се беше решителен противник на вливането, заедно 
е Пенчо Стоянов, Младен Генчев. 

Те тримата през 1939 година образуваха ръководство на 
иЖан Жорес", посъбраха няколко колебаещи се, но бяха 
изолирани от студентските организации и през следващите 
години не съществуваше нищо организирано. Само отделни 
студенти тук таме, сами за себе си, които са се чувствували да 
имат някакво социалистическо убеждение. 
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Също така, те по-вече не образуваха т.е. не възтановиха с 
остатъците около себе си ССМ. До 9 септ. 1944 г., даже когато 
учавствуваха в Отечествения Фронт /главно по-нататък/ нямаше 
ССМ /т.е. организация/, нито поне само ръководство, ЦК или ако 
щеш "настоятелство". Те просто се събираха, говореха като 
отделни "общественици", съмишленици, по имена един на друг 
познати. 

Времето беше прекалено жестоко, за да се приеме, че от това 
което остана, може да се сглоби дееспособна организация. 

Сега те твърдят, че веднага след сливането се събрали 
Братанов, Митовски, Каракостов, Л. Иванов и образували ЦК на 
ССМ. От сегашна гледна точка на претенции за "велики дела" в 
миналото и за този който не знае как тогава ставаха тези работи, 
може да се повярва.  

Но не е истина. Сигурно са се събрали, пили са кафе, 
побистрили политика и сигурно не са се нарекли ЦК /сега да, но 
тогава не/. Нали ги е страх, че пак полицията ще узнае и за какво 
им е. Както тогава те самите са казвали на другари, които 
смятали, че не са преминали, не са се вляли: "Сега да поддържаме 
връзките помежду си, да се виждаме, пък по-нататък ще видим 
какво ще правим." 

По нататък дойде войната, фашизмът у нас се разбесня и те 
до след 9-ти септември 1944 г. бяха само отделни 
"общественици", "съмишленици”, които и не се виждаха. След 9-
ти септември 1944 г. се осъществи прогнозата и тезата на 
Здравко Митовски за тях. 

Този момент от сливането е засегнат в мемоарната 
литература /"научната", "историческата" има същите 
недостатъци/. Но т о й  не е вярно определен, т.е. исторически не 
е така. Живко Живков в книгата си "Ремсови години” говори /по 
смисъл го цитирам/, че една група от "Жан Жорес"/ССМ ? - няма 
значение/ минала към БОНСС /РМС ? - няма значение/. 

 първо – не група, а ликвидиране на младежките 
социалистически организации беше извършено. 
Това има много по съществено значение за привлекателната 
сила по онова време на Комунистическата партия, отколкото 
когато единици извършват нещо; освен това подобно явление 
има интернационално значение в полза на комунистическото 
влияние и водачество. 
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второ – не се знае, че горното е документирано с декларация, 
за която се вече каза. След 9-ти сепрември 1944 г., доста късно, 
запитах Т. Черноколев за тези неща. Пак ми потвърди /както и 
преди 9-ти септ. 1944 г./, че нашият документ своевременно 
отишъл "горе”, че е отбелязан с внимание тогава. Но при общата 
незаинтересованост след 9-ти септ. 1944 г, включително и моята, 
става трудно и на"историците" да установят нещата. А Живко 
/Живков/ не знае нещата, видял ги е във външния физическо-
премествателен образ. Действително тогава при дълбока 
конспирация и естествения навик да не се изтърва информация, 
най-малко от чувство за самосъхранение, много неща от тогава, 
сега се представят само по външните им белези, останали в 
спомена. 

Както по това тук, тъй и по нататък за Младежкия 
Отечествен фронт, аз не съм писал до "автори” погрешно 
третиращи тези теми, нито пък до някои инстанции. Преди 35 
години /записките са от 1982 г.– Мария К./ в 1947 г. съм дал този 
материал към съответните архиви... и така никой не го ползва. 
Затова слагам "автори" и "историци" в кавички, й това да е само 
върху този случай ! 

Междувременно бях се оженил ! /април 1939 г./ 
До лятото на 1939 г. продължавах да довършвам каквото 

имаще по сливането. 
През лятото си дадох вече почивка, отидохме с майка ви на 
летуване в село Лъкатник, горе в планината. Написа хубави 
репортажи от там за в. "Заря". През есента трябваше да уча, за да 
завърша химията. Бях изостанал — не че имаше преди мен 
завършили, но бях оставил ученето на заден план. /Завърших с 
изпитите в 1940 година, вместо юли 1939 год. Но нашият курс, 
който стана 32 души също не бързаше нещо да взема дипломите. 
Завърнаха се от чужбина някои там започнали, още от началото 
бяха приели една свободна бройка бегълци българчета от 
Македония и Добруджа, също и сираци от войните и тъй 
станахме двойно от лимита. Така през февруари 1940 година 
завърших аз, Пенчо ... общо 6 мъже и жени, а до това време едва 
двама. Но това са по късни неща./ 
   Към края на август 1939 година бяхме във София. Живеехме на 
булевард Христо Ботев, малко под Парчевич в един другар инж. 
Жулев Стоян. /Сега там на кооперацията има паметна плоча за 
един другар Минчев, разстреляха го през юни 1942 година, 
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заедно с Никола Вапцаров и другите, когато ликвидираха 
военния център на партията; той живееше там след нас, а ние 
бяхме се преместили и живеехме 1940 и 1941 години на улица 
Цар Симеон 120 до баба Мими /майката на майка ни/. 

Беше септември 1939 година./3 септ. 1939 г./ Бяхме 
поканени от Таня Желязкова у тях един следобед. Бяха доста 
млади хора, освен майка ви и аз още Илко Петров, Анушка 
Драгиева /загина през 1944 година в дирекция на полицията/, Лев 
— брата на Таня  /загина като партизанин в Родопите в началото 
на 1944 год./ и още други, които до скоро помнех. Естествено, не 
бяхме се събрали нито само на ядене, нито на пиене на лимонада 
/всички бяха заклети въздържатели/. Имахме някаква 
организационна работа да вършим, а бяхме много тревожни, 
вестниците гърмяха за ултиматум на Германия до Полша, че 
германците навлезли в Полша. Свършихме което трябва, 
седнахме около масата зa вечеря. Отворихме радиото и тогаз 
чухме съобщението, че Франция и Англия обявили война на 
Германия. Не си спомням датата сега /3 септ. 1939 г.- инфо./, но 
беше деня, когато почна втората световна война. Не знаехме да 
ликуваме ли или да ридаем. „Капиталистическите страни сами 
паднаха в капана, Съюзът /СССР/ оставаше настрана от войната, 
значи прословутият пакт между него и фашистка Германия има 
своето оправдание“ и пр. и пр., други ще “вадят кестените от 
огъня”, "нека да се омаломощяват тези капиталисти, така по 
скоро ще дойде времето на комунизма в Европа и в целия свят” и 
пр. 

Но сега, по накъсо 1940 година; през март месец бях 
назначен във физико-математическия факултет асистент по 
органична химия при професор Димитър Иванов. Каза ми 
/говорим на „Вие“, а аз тук на "ти" го предавам/: "Знам че си 
комунист, изключвахме те през 1937 година, но аз ще те 
предложа на факултетския съвет". Отговарям: "Защо не си 
вземете фашист". Той ядосан: "Няма фашисти, аз виждам само 
националисти". Аз: "Добре – някой националист". "Нали 
виждаш,- отговаря, – те не могат изпитите си да вземат, нямат 
дипломи да конкурират.“ Така станах асистент. Заедно с мен 
беше назначен и Стефан Христов. Там бяха Димитър Далев, 
Чавдар Иванов, във физиката Асен Дацев, при Ал. Спасов в 
медицината беше асистент Калчева — още от Златарово време. 
Поради войната отвсякъде почнаха да се връщат студенти 
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медици, ветеринари, химици. Помагах в упражненията и 
колоквиумите на групи и в медицинския факултет. И до среднощ 
ми светеше прозорецът във факултета — четене и научна 
дейност. По това време с майка ви не се предвиждаше за нас 
организационна ремсова работа — нужно беше да отшуми за 
известен период сливането, лицата около него. Иначе връзките се 
поддържаха с нас. Йорданка /Николова Чанкова/ ни наобикаляше 
от 1939 година редовно, през 1940 год. тя се радваше на Мария 
около кошарката `и още като 1-2 месечно бебе. Голяма дружба 
имахме трите начинающи семейства Кръстьо Спасов и Ана с 
Пламен, Цветанка и Гено е Веско. 

1941 година, през пролетта, вече не беше тайна че 
Германия готви, нападение на Съюза /СССР/. В Университета 
имащите връзки е германски среди съобщаваха на ухо, че през 
лятото германците ще ударят Съюза. Даже по "Кирил и Методйин 
/празника на 24 май/ Калчева ми каза че до 1 месец германците 
ще нахлуят в Русия /тя работеше и в една фармацевтическа 
немска фирма около шипките, дрогите и пр. и не беше приятел на 
комунистите, но към мен поради обща симпатия към Асен 
Златаров, проявяваше загриженост да бъда по предпазлив с 
агитацията си/. И други другари са съобщавали на наши 
ръководни партийни функционери за предстоящото. /С Йорданка 
сме стигали до доста твърди реплики. Партийното становище, 
което тя споделяше напълно, т.е. внедряваше дума по дума, 
изискваше тези "слухове” да се отхвърлят, "те са интриги на 
англо-френците за да предизвикат недоверие в Хитлер срещу 
лоялността на Съветите /СССР/ към пакта и Хитлер да направи 
някоя "необмислена” постъпка към Русия. Главният враг е 
Англия и Франция, те в Мюнхен насъскваха срещу Съюза и пр. и 
пр., те имат колонии, това че в Европа търпят поражение не е 
важно, те още могат да заплашват Съюза и т .н.”/ 

А всички виждаха безкрайните върволици от танкове, 
оръдия, камиони, връщащи се от Атина и Белград не на запад 
срещу Англия, а към източния фронт потеглили. Студенти, още 
от началото на 1941 година, които се връщаха в България и 
постъпваха при нас ми разправяха /следвали в Дрезден, Лайпциг/ 
- цяла Германия на танкове е тръгнала на Изток. 

Като настъпи 21 юни 1941 година им стана ясно; у нас 
веднага вятърът стана посред лято ледено-студен; поголовни 
арести, унищожени ръководства, почвай пак от "а" "б" щом не 
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можеш да разбереш кой е "главния" враг, когато кръстосва 
територията ти. 

И така започна отново за мен активна функционерска работа. 
Йорданка успя да се запази в нелегалност, със връзките и 
квартирите. Заехме местата на липстващите. Един актив 
ръководен от нея, с участието на Георги Кумбилиев, аз, един 
студент медик, поехме определени задачи.  

Към края на декември 1941 година те бяха арестувани и 
интернирани в концентрационен лагер; работата продължи под 
мое ръководство и състав още на Никола Вапцаров, Минчо 
Кюркчиев и Каралиева. Първите два пропаднаха по друга линия и 
на тяхно място включихме Искра Панова и Веселин Андреев. 
Към края на лятото 1942 г. Искра я изпратиха в концлагер, а 
Андреев беше взет войник /от там той става партизанин/. 

 В това положение ни намери Йорданка, която беше 
избягала от концлагера и през Пловдив се прибрала в София. 
Вече живеехме около военното училище, близо до Петър 
Байкушев, тогава по страничен квартал. Йорданка намери, че и 
тази квартира при сегашната обстановка не е добра за нелегална 
работа. Така се отправихме накрай града, на юг, на края на 
трамвай №1, улица Крайще №24. На 100 метра насреща по права 
линия почваха тъй наречените боянски ливади — чак до Бояна — 
тук таме разхвърляни по някоя къщичка след околовръстната 
линия. Майка ви е описала някои събития ставали там във своите 
произведения, та няма да се спирам. /Пиеcaтa "В клетка"- инфо./ 
Беше вече излязал призивът на Георги Димитров за организиране 
на всенародна въоръжена борба под знамето на предложения от 
него Отечествен фронт. Трябваше да се заловим с това. 

По този въпрос, що се касае до Младежкия Отечествен 
фронт искам да се спра по-подробно. Писано е за него от хора 
имащи странично участие в работата. Затова основни факти не са 
казани или са съобщени невярно. Поне един от тези, които са 
писали за това, никога не са търсили информация от мен. Или не 
знаят за участието ми, като странични участници по отношение 
на центъра, или пък съзнателно изопъчават. Аз също не съм си 
направил труда да направя опит да покажа вярното. Наистина, 
непосредствено след 9-ти септември 1944 г. аз съм дал 
изчерпателна /по право — точна/ информация как стои въпросът 
с Младежкия Отечествен фронт по съответния ред, но изглежда 
тези материали не са ползувани. Разбира се това няма никакво 
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значение "за въртенето на земята". Всичко е отдавна минало и 
вече в него образи няма. Миналото има значение когато живи 
го експлоатират като могат. 

В квартирата на улица Крайще № 24  се събираше от 
есента на 1942 година до началото на януари 1944 година ЦК 
на РМС и същевременно беше квартира за личните нужди на 
Йорданка, която беше секретар на ЦК. Идваха Елена Гаврилова, 
Лиляна Димитрова, към края на 1943 год. и Сашо Димитров 
/беше секретар на ЦК 1939-1941 год., а преди това го помня 
около вестник „Жар“ 1936 год. и разбира се по единния и 
народния фронт 1935-1938 г./. 

Така от Йорданка получих задачата да образувам Младежкия 
Отечествен Фронт. 
Бях изненадан да чуя, че той трябва да включва и младежи 
социалисти, т.е. ССМ. Попитах я с ирония не знае ли че ССМ 
престана да съществува. "Знам,– казва тя с весел  смях,– но 
сега ще трябва да ги въстановяваме, защото ни трябва 
представителна база и каквото е останало от тях трябва да го 
впрегнем в работа, като отделни личности макар.“ Предложих и 
да намери друг за тази работа. Тя: "Горе" /т.е. в ЦК на БКП, тя 
беше член там с Чанков, Търпешев, Югов, Дим. Ганев/ нямат 
друг предвид. С тези, с които ще работиш, те — земеделци, 
демократи, социалисти /става дума за младежи/, те познават от 
студентски години. При това участниците, поради характера на 
дейността им, трябва да бъдат легални, да се движат без 
ограничения в обществото. Разбира се дейността, състава и пр. 
трябва да остават под най-голяма тайна за полицията. 
Резултатите, да, видими, но двигателя на всичко — пълна 
конспирация.“ Въобще — познатата за мене схема от по-вече от 
1 десетилетие. Тя ми даде някои лица, които по линията на 
партията са били сондирани за съгласия. Посетих ги, дадох им 
материали, уговорихме датата на първото заседание. 

И така, през октомври 1942 год. беше създаден и започна 
работа Централният Комитет на Младежкия Отечествен 
Фронт. Участвуваха като пълномощници; на ЦК на РМС — аз, 
на младежите земеделци /Гичевисти/ — Иван Масларов, Ив. 
Цолов ?, на младежите демократи — Димитър Моллов, на 
младежите социалисти — Димитър Братанов; групата посочи 
представителя на РМС /Миладин Колев/ за секретар на ЦК на 
Младежкия Отечествен Фонт. 
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През ноември 1942 год. вместо Д. Братанов, на заседанието 
дойде Левчо Иванов. Каза, че Д. Братанов си отстъпил мястото на 
него. Не бях виждал този Левчо от 1939 година когато той, така 
да се каже, ме "изигра" и се отказа да вървим заедно, а само ми е 
давал привидно съгласие. Пак се сетих за неговата шивачница, за 
невъздържания му език и хвалби. Не ми стана приятно като го 
видях между нас. Винаги бях на щтрек. Да се движиш "легален" в 
град, в който престрелките и убийствата на антифашисти ставаха 
всяка неделя, да нямаш квартира, при съществуващите закони, 
това е "смърт" за деяния като моите, с наличните ми "връзки", т.е. 
с другари, които ще пропаднат с мен ако има провал по моя 
линия и тръгнат по петите ми. /Както разбира се и обратното!/ 

Трябваше да се мисли, трябваше нещо да направя. През 
декември 1942 г., една нощ като излизахме от заседание, 
тръгнахме през Градската градина с Левчо. /Заседавахме в нова 
кооперация от източната страна на стръмната уличка със стъпала, 
коята слизаше от улица Московска на улица Дондуков до 
Младежкия театър/днес 1982 г.- инфо./ — на 6-я етаж. Там 
Димитър Моллов, демократ, от известната богата фамилия 
Молловци имаше адвокатско бюро. "Сигурно" място — 
съседният апартамент се държеше от гестаповци, които с 
апаратура засичаха нелегални радиопредаватели във София./ 

Разговаряйки, Левчо пак почна словоохотливо да ми 
разправя кого срещнал, бута имена на хора с по две смъртни 
присъди. Причерня ми пред очите и му изтърсих: "Много 
приказваш и ти предлагам друг да дойде на твое място. Съобщил 
съм на другарите, че ако Комитетът пропадне, теб да търсят за 
виновен; а ти знаеш какво те чака." Това беше за него като гръм 
от ясно небе. Не го чаках да се оправдава, разделихме се. Той 
веднага се оплакал на Д. Братанав, последният на някого от 
нашите, те съобщили на Йорданка, а Йорданка — сърдита, ми го 
съобщи: "Братанов дигна голяма врява че ти винаги си 
действувал като враг на тяхното движение и сега пак се 
разпореждаш". След това тя отново: "Ние сме длъжни да не се 
месим в работите на съюзниците. Когото ни дадат, с него ще 
работим". 

/За този Левчо стана много, да свърша. 
След 9 септември 1944 год. беше секретар на ССМ — 

правителствена важна клечка. Заедно с Братанов, Митовски, 
Каракостов — от към социал - демократическата партия, ще 
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се"обединяват" в 1948 год. с Комунистическата партия! По едно 
време този Левчо изчезна — задържан. Намерили в архивите на 
полицията ред системни донесения още от началото на 30-тях 
години, които насочили към него да е автор, като се гледат 
фактите в донесенията. Той предал и конгреса на ССМ в 1938 
год. Едни делегати, вече известни на полицията, съобщил, други, 
не; същото и с ръководството. Тези, които му били 
“перспективни" за бъдещето, ги запазил да ги предава 
постепенно, за да си изкарва хляба от полицията. Пратиха го за 
дълго в затвора. Така, той бил полицейски агент бутнат сред 
социалистите да работи и от там да предава комунистите./ 

Все пак той не се появи по-вече /след декември 1942 г./След 
него дойде един банков чиновник Ангел Калинов. След второто 
заседание, вървейки по улицата, той се обърна към мен със 
следната молба: "Моля ти се освободи ме от тази работа, страх ме 
е да участвувам, в тия времена нервите ми няма да издържат". 
Гръмна ме, хвана ме яд, но... и просветление; човекът е честен — 
толкова му са силите /й вообще беше честно, но не борбено 
момче, какво момче! — един хубав едър мъжага/. Посъветвах го, 
да иска да го освободи Д. Братанов, аз ще се съглася ! 
Така и този не утрая дълго. / След 9-ти септ. 1944 г. дълго беше 
на работа в Народната банка. Тези три седмици в Комитета на 
Младежкия ОФ му помогнали да стане активен борец първа 
категория !/ 

В Комитета на Младежкия ОФ дойде Асен Нейков, на 
Димитър Нейков по малкия син. Няколко години по-млад от мен, 
оказа се сърцато, умно, инициативно "момче". Така съчинявахме 
позиви, например за 3 март 1943 г. – вече бяхме 1943 година. Аз 
ги предавах по моя линия за партийната печатница, пишехме 
дописки за работата ни в нелегалния вестник "Работническо 
Дело" и пр. Работата вървеше, правеха се 
Отечественофронтовски Комитети по линията на РМС в София, в 
провинцията; по същия път стигаха нашите издания до тях. ЦК на 
Младежкия Отечествен Фронт нямаше за цел да съсредоточи в 
себе си връзките с окръжните ОФ Комитети на „възрастните“. Но 
съгласието в нашите редове в Комитета дърпаше напред и 
работата на "възрастния" ОФ комитет, който тогава не знам да 
успя, освен в дните преди 9 септ. 1944 г., да стигне до 
организирано цяло. 
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Освен това нашите издания подтикваха провинцията да 
създава младежки О.Ф комитети.  

След това ние придвижихме работата Отечественият Фронт 
да дигне лозунга на въоръжената борба, т.е. същия лозунг който 
БКП постави 1942 година  за партизанска въоръжена борба. 

Нашият Младежки Отечественофронтовски комитет взе 
това решение не лесно, при съпротива дълго време от 
земеделските представители. Демократът казваше: аз съм  
съгласен, но при условие че земеделците са съгласни. Едва в 
края на декември 1943 год., на едно дълго и бурно заседание в 
едно бюро в търговския дом /ъгъла ул. Алабин и Витошка/ 
стигнахме до общ текст на апел към българската младеж и народ 
да подкрепи въоръжената борба срещу правителството и 
фашистка Германия. 
1943 год. беше много тежка. Много блокади, в 3 от  които у нас 
има отговорни хора със смъртни присъди /двете бяха нощ, и 
сутрин до към 10 часа, а едната — "голямата блокада” трая две 
нощи и 2 дни — на Гергьовден — май месец 1943/ 

Започнаха интерниранията на евреи, безмалко да ги 
отмъкнат за Германия /както това стана с еврейте от българските 
територии Тракия-беломорска и Македония, където обаче 
германците господаруваха, а българската власт имаше помощна 
дейност с надежда че след “победата” германците ще предоставят 
на българската държава тези земи/. Големи демонстрации бяха, 
позиви издадохме от Младежкия Отечествен Фронт, от БКП, 
РМС — евреите останаха в границите на България, Софийските 
ги пратиха по провинцията, русенските в Разград, разградските 
— в Попово, въобще не беше съвсем лошо, защото нямаше 
концентрационни лагери за евреи; само младите мъже — в 
работни роти да строят пътища.  

Нещата се развиха много особенно, Законът за евреите 
беше с много пролуки — изглежда поради опозицията и вътре в 
господствуващата класа и неприемането му от народа. Вечерта, 
когато почват с полиция и войска да арестуват евреи, с намерение 
първоначално да ги товарят за Германия, по еврейския квартал в 
Коньовица се вдига страшна врява и съпротива. По лични карти 
/паспортите се наричаха така по онова време/, в графа 
националност хората са написали далеч преди да има опасност за 
тях - "българи", а по вероизповедание — израилтяни /или нещо 
подобно/. Едни женени за българки или за българин християнин. 
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Децата им въобще българи. Почва бой, българите не си дават 
еврейките, българките не си дават евреите, всички се бият за 
децата си, жените еврейки, вдовици от войните, също. Войниците 
се виждат в чудо, престават да помагат на полицията и агентите, 
последните и те не знаят как да я оправят тази работа. Почват 
подред проверка по паспорти, а там живеят и българи; освен това 
в този квартал пълно с нелегални, последните бягат, полицията ги 
гони като мисли че гони евреи. Содом и Гомор. 

Някъде към 11 часа през нощта плахо се чука на прозореца 
/къщата на ул. Крайще №24 беше на 2 етажа, ние живеехме на 
партера /първия етаж/. По предвидливост ключех дворната врата 
късно нощем. Отваряме — Йорданка задъхана, капнала от умора. 
По чорапи. Спипали я в едно еврейско семейство. От булевард 
Стамболийски до тухларските фабрики пеш — не може така по 
чорапи и на трамвай да се качи. Цяла нощ разправя за ужасите. 
На другия ден народът тръгна към еврейската махалада 
помага, 

че писане на писма до правителстовто, че делегации от 
дружества и съюзи до министър- председателя Филов. Така 
евреите останаха в България. 

През 1943 година, след като Искра Панова излезе от 
концлагера, в София тя пропадна в една “градска партизанска 
акция” /по сегашния език/; чакаше я смърт; спаси се с твърдо 
държане и самообладание; Недялка Каралиева с други нейни 
приятелки и познати направи много в помощ на делото; 
постоянно бяха и с Панов и с майка `и. Хронологията не помня, 
но през лятото 1943 година имаше голям процес на студенти и 
скоро завършили. Химиците играеха важна роля и процесът се 
наричаше "химическия". Не знам тя /Каралиева/ каква връзка е 
имала с тази работа, но я предупредиха да се укрие. Така я 
заведох на “летуване" в Костенец с Мария; целия юли и началото 
на август остана там, докато нещата се уталожат и тя се върна. 

А тук във София тя беше "стопанката" на квартирата, 
връзките около нея, материали — приемане, предаване; това `и 
беше задачата, освен много други, че и редовното писане в 
легалния печат — "Заря", "Мир" и др. 

Аз междувременно отидох на работа в Министерството на 
търговията, занаятията и промишленността — в отдела за 
промишленността, в секцията химия. Там инспектор по горна 
категория от мене беше инж. Йордан Чолаков, знаехме се и 
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преди. От университета напуснах защото искаха от всички да 
подпишат "декларация за политическа благонадеждност" /че не 
изповядвам противоправителствени убеждения, не членувам в 
комунистически организации и ги осъждам/. Казах на професор 
Димитър Иванов, че няма да подпиша и напуснах университета. 
/Той все говореше на всеуслушание и преди и след 9-ти септ. 
1944 г., че мене признавал само за "истински" комунист./ Химици 
от министерство на търговията ми казаха, че при тях търсят хора 
и без всякакви декларации ме назначиха /липствуваха хора, 
имаше много мобилизирани, пък идвах от Университета !/. Така 
— всяко зло за добро. Хора, срещи, материали — никому не 
прави впечатление. Там върволица от хора. Държа всичко в 
бюрото, което в момента е дошло или трябва да замине. Ако 
полицията го спипа, формално за твърдо държане има логика — 
от къде да знам кой го напъхал в бюрото ми този материал. 
Наивно, но няма как 

През 1943 год. по някое време полицията разгроми 
Окръжния комитет на РМС във София. Пропадна Лиляна 
Димитрова, търсеха я под дърво и камък и от нас ЦК я прехвърли 
в Пловдив; от време на време пак се появяваше — натруфена, 
преобразена като солидна госпожа — не можеш я позна. 

Аз поисках през пролетта на 1943 г. да ми дадат човек да 
има около мен, в случай, че нещо ме сполети, да има заместник в 
Централния Комитет на Младежкия Отечествен Фронт. Той няма 
да участвува редовно в заседанията, но да го познават и при 
нужда да се появи. Освен това — да поддържа връзка между нас, 
ЦК на МОФ и Окръжния Комитет на Младежкия Отечествен 
Фронт и с нашите другари, които отговарят за Отечествения 
Фронт на възрастните. Имаше да се носят материали от нас до 
тях и информации в двете направления.  

На срещата уредена с пароли, узнах Петър Вутов. Мисля, че 
от края на 1937 година бяхме го поставили за председател на 
студентската менза. Тогава другарите от БОНСС-а го бяха 
предложили като лице, което не е компрометирано пред 
полицията, още в началото на своята БОНСС-ова дейност. Когато 
разисквахме тогава дали ще може да върши стопанска работа 
един студент медик, някой подхвърли, че "на неговото ухо по ще 
приляга молива, отколкото лекарската слушалка" /по онова време 
бакалите държаха молива си на ухото !/. Толкова години бяха 
минали, а той още се мотаеше из София да довършва медицина. 
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Така премина 1943 година. Вутов изпълняваше 
възложените му задачи — не изисквах нещо особенно от него 
предвид на целта заради която беше привлечен. 

Дойде 10 януари 1944 година. През деня и нощта на този 
ден София беше тежко бомбардирана от американската авиация, 
градът се изпразни в няколко дни от хората, властта се евакуира. 
Цяла седмица полицията беше дезертирала и по улиците на 
разрушения център се срещахме другари до момента в 
нелегалност, други слезли със задачи от партизанските отряди, 
беше истинско безвластие. 

Вутов трябваше да се яви при мен от напред уговорена среща 
към средата на месец януари. Не дойде. Не дойде и на 
контролната среща, нито ме потърси в Министерството, където и 
друг път е идвал./Министерството на търговията беше където е и 
сега /1982 г./, на улица Граф Игнатиев до клуба на журналистите./ 
Това беше първото му дезертьорство. Второто му дезертьорство 
беше в края на месец май 1944 г./ Йорданка, преди да замине при 
партизаните, каза че отива там по партийна работа и ще се върне 
във София, и ми нареди да продължа работата доколкото след 
бомбардировките и евакуациите е възможно. Членовете на 
Комитета на Младежкия ОФ от съюзниците се евакуираха без да 
се обадят или да оставят уведомление къде да ги търся, А. Нейков 
го мобилизираха и Комитета преустанови дейността си. 
Разменихме с Йорданка адреси къде да се търсим. На улица 
Крайще вече не можеше, къщата стана необитаема. Трябваше на 
ул. Парчевич, на ул. Цар Симеон или в град Кнежа. /На ул. 
Парчевич и на ул. цар Симеон имаше също големи разрушения, 
но в една от стаите можеше да се живее; на ул. Парчевич остана 
баща ми, а някой остана и на ул. Цар Симеон — от семейство 
Каралиеви/. Трябваше да чакам по нататъшни нареждания след 
нейното завръщане. 

За майското дезертьорство /1944 г. на Петър Вутов/. Веско 
Тодоров беше се евакуирал с учереждението, в което работеше, в 
село Горни Дъбник /Плевенско/. Дойде в Кнежа, съобщи ми 
някои неща, от него научих, че Вутов също е в това село, учи за 
държавен изпит при вуйчо /чичо?/ си, поп в това село. Реших да 
го намеря. 

/Пътувахме през село Махалата с двуколката на хазаина; 
караше я майка ви, и Мария беше в каручката; така отидохме без 
"открит лист", беше военно положение и не разрешаваха 
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пътувания без полицейско разрешение. Ние дадохме вид на 
постовете че отиваме в лозята, а от там продължихме до село 
Горни Дъбник и обратно, общо 60 километра него ден./  

Видях Петър. За януари ми обясни, че бомбардировките така 
го уплашили, че си отишел на село /мисля в Бъркач, близо до 
Горни Дъбник/ и останал да учи за държавен изпит. Отказа да 
участвува по вече, “следели го", тук във вуйчо си се "укрил" и 
други такива. Не можех да го накарам насила, пък и такъв 
подплашен човек за нашата работа не ставаше. 

/Минаха години, беше 1966-та година, аз бях в Токио в 
командировка. 

В търговското представителство имаше един другар 
Вълчо Петров, занимаващ се с работите на Химимпорт. 
Разговаряхме с него не само "по работа”, Разпитва ме за САЩ 
/където Миладин Колев беше търговски представител на НРБ от 
1960 до 1963, а Петър Вутов — посланик/. Тогава ми каза:“Там 
имахме един нашенец — П. Вутов, посланик". И ми заразправя 
надълго и широко как, когато той, Вълчо, е бил партизанин в 
плевенския отряд на командира Пелов, осъдили Вутов на 
смърт, защото отказал да сътрудничи на отряда. Как поръчали на 
Вълчо Петров и още на един партизанин да намерят Вутов и да 
изпълнят смъртната присъда, как го търсили в неговото село, 
сетне отишли при попа, но вече и там го нямало — било през 
месец юни 1944 година. Видя ми се, чак до там да е етигнала 
работата, като разказ, невероятен. Но той твърдеше че е чиста 
истина, че това се знае не само от него, но и от всички в отряда и 
пр. и пр./ 

Научихме за битката на "Батулия" във Стара Планина със 
закъснение. Там Йорданка /Николова Чанкова/ загинала.  

Квартирата ни в Кнежа приютяваше много преминаващи 
нелегални другари. Идваше там и Георги Кумбилиев от /тогава/ 
Червенобрежкия отряд. Решихме да се върнем във София и там 
да видим накъде. 

9-ти септември 1944 година ни завари в Разград. /В Кнежа 
бъбреците ми много се разболяха. Юни, юли, август бях на легло 
или едвам се движех, уринирах кръв, температура все над 37°2, 
отслабнах много. С труд се прибрахме в Разград и там съвсем 
капнах и пр. и пр. Във София можахме да се върнем към края на 
септември след като минах и през "Александровската болница“ 
евакуирана в село Стражица, Горно Оряховско./ 
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Това ви пращам /1982 г.на Мария и Искра/ нещо като 
родословно дърво. Не е много; нещата за мен са били много по 
разнообразни по събития и душевни преживявания; не ми е било 
скучно в моята младост, но не съм писател и това не мога да го 
опиша. На много места, както в началото, има 
“философствувания“. Това е така, защото съм се стремил да се 
покажа в онова време така, както тогава нещата са били в главата 
ми, а не да ги разказвам с преценка от сегашно време. 

Напоследък преглеждам и подреждам архивата останала от 
моите родители. Не знам на кого дя я предам. Ще говоря с моя 
брат. Може би неговите синове ще проявят интерес да я запазят. 

Майка ми – Цанка Иванова Пенева-Кожухарова е родена в 
Разград – 1880 год. на 19 септември стар стил на календара или 
на: ако попада във срока за + 12 дни, става 1 октомври нов стил 
на календара, ако попада във срока за + 13 дни, става 2 октомври 
нов стил. Нейната майка, Бойка Христова е родена в Разград от 
семейство, което във средата на миналия век /19 век/ е дошло от 
Елена. Майката на Бойка се казва Мария и е починала след 
дъщеря си, около 1912-1913 год. Баща ми разправяше, че я знае 
като жива. 

Бащата на моята майка има произход от Габровско, също 
преселници в Разград и се нарича Иван Пенев Кожухаров. 

Бойка Христова и Иван Пенев Кожухаров имат три живи 
деца. Най-голямата Цанка, сетне Иван и Николай. Живеели са в 
българската махала, до църквата Свети Никола, единствената в 
града със 7 джамии, това което се е наричало града /вароша/, 
малко по на запад от разрушения Абритос /важен град от 
Римската империя/. Бащата е бил кожухар, имали са прилична 
къща на два етажа /като дете съм я виждал, не беше нещо, но все 
пак далече по-добра от нашата къщица, в която съдията с 
учителката живееше и аз с брат ми израснахме/. На първия етаж е 
била фурна, давана под наем. Бащата умира от "нещо коремно" и 
моята баба остава с три деца и в голяма немотия вдовица. В 1894 
година едно свидетелство на общината удостоверява, че 
семейството няма доходи /освен наема от фурната/. Имотът се 
състои от къщата, едно лозе 3/4 декара и дюкян /където бащата е 
работил, даден под наем/. Обща оценка на имота около 4 хиляди 
лева /колкото заплатата за 4 години на една основна учителка 
тогава/. 
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Майката Бойка според свидетелството е била на 35 години, 
Цанка на 14, Иван на 6 и Николай на 3 /бащата е починал 
изглежда на 35-36 год./. 

Свидетелството не е обгербвано поради "бедност“. 
Така майка ми постъпва в Старо-Загорската девическа 

педагогическа гимназия — в пансион. Помага ѝ нейният вуйчо 
/брат на майка ѝ/, който е бил заможен търговец в Стара Загора. 
Той подпомага сестра си и парично. 

В 1898 година майка ми на 17-18 години е учителка в Разград 
и семейството ляга на нейни плещи. Тъй като Иван бил 
ученолюбив, в 1908 год. тя го праща в Ганд, Белгия и той в 1912 
год. се връща инжинер. Междувременно продават къща, дюкян и 
купуват по-евтин имот на улица Борисова №29 в Разград. 

През лятото на 1911 година нейната приятелка Николина 
отива на гости на мъжа си студент в Швейцария /Николина и 
Георги Панов са учители, той - доста по-възрастен. Като всички 
социалисти, той отива да учи със спестените пари, а го подпомага 
и жена му/. Там Георги я запознава със своя приятел Димитър и 
Николинка решава да ги "сватоса“. Цанка вече е на 31 година и е 
съгласна да мисли за женидба. /Единият брат е инжинер, другия 
го е издържала в Железопътно училище и станал железничар; 
може да помисли и за себе си./ 

Почнало на шега, станало на дело. През ваканцията на 
другата година започват кореспонденция, случва се, че баща ми 
не заминава втората година за Швейцария — мобилизират го за 
Балканската война. Какво по-подходящо време човек да се ожени 
— 8 юли 1912 год./стар стил/. Баща ми е бил на 28 години, майка 
ми на 32 год. Наличните медицински свидетелства гласят, че и 
двамата са здрави и им се разрешава венчило. И като почват 
войните, с малки прекъсвания до началото на 1919 год. 

Има интересни останали книжки и снимки, писма. 
Събуден, грамотен свят.  

Моята баба Байка почива, мисля 1913 год. /"нещо коремно"/. 
Баща ми Димитър Колев Секулички е роден в Кюстендил 

1884 год., 5 октомври /стар стил/. Родителите му Никола /Колю/ 
Секулички и Катерина Трайкова са от село Секулица — 
Кратовско /источна Македония/. Колю Секулички е имал имот, 
но по време на Освобождението зарязал всичко и отишъл да дири 
свободата в България. Там отначало живеели прилично. Но Колю 
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Секулички редовно бил с чета, която той командувал /бил 
войвода/, хайдутувал в Македония и там го убиват. 

Семейството — дъщеря Мария и син Димитър /Митко, 
Митю/ остават в голяма немотия. Баба ми Катерина работи 
полска работа, баща ми момче на 7-8 години го наемат през 
лятото да кара гальоти и каруци, да копае улици и "други такива". 
Все пак той учи и завършва педагогическа гимназия в Кюстендил 
и става учител. 

/Както и на майка си, тъй и на баща си имам всички 
дипломи, свидетелства и удостоверения от България и 
Швейцария, военни книжки, учителски книжки и пр./ 

Баща ми има един брат Тодор – Тоде. Подлежи още на 
проверка, но ми се струва че или е доведен брат от втория мъж на 
майката на баща ми, или пък е роден, но от втория й мъж. Защото 
Тодор се нарича Тодор Димитров Юруков. Тя е била по баща 
Трайкова, сетне става Секуличка, и Юрукова. Баща ми, откак го 
помня, от 1920 год., всеки месец пращаше определена сума на 
майка си за издръжка, а на брат си Тоде — постоянни помощи, 
ремонтираше му къщата, подобряваше го с жена му, с хората 
наоколо, а Тоде станал на моите години; той ги крепи докато бяха 
живи /и единия и другия ! /И двамата бяха основни учители по 
кюстендилските села, имаха дъщеря Катерина /Ката/./ 

Леля ми Мария, сестра на баща ми, Мария Атанасова, 
живееше с трите си дъщери на улица Врабча /до Музикалния 
театър/. Мъжът и загинал във войните, живееше с пенсия и трите 
си дъщери. Би трябвало да си ги спомняте. Най-голямата 
Цветанка учи по Италия арфа, беше артистична натура, остана, 
неоженена. Следващата Радка и най-малката Маргарита 
/Маргарита беше 4-5 години по-голяма от мен/, завършиха 
медицина, имат семейства деца и внуци. 

Баща ми на 19 години става учител. Известен е като един от 
основателите на социал-демократическата партия в Кюстендил и 
то от най-изтъкнатите там. Уволняван за манифестации, 
синдикална работа; наказван, даден един път подсъд /оправдан 
или амнистиран/. През 1919 год. е кандидат за народен 
представител в Кюстендилския Изборен Окръг заедно с Янко 
Съкъзов. След 9-10 години учителствуване започва право в 
Лозана, изкарва летния семестър на 1911 год. и зимния на 1911-
1912 год. връща се... и по вече не излиза от България – почват 
войни, сетне семейство. По-нататък знаете. Във войните е бил 
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войник пехотинец; – все в битките, но оживял, стигнал до чин. 
старши подофицер. 

Вуйчо ми Иван Иванов Кожухаров, брат на майка ми, като 
инжинер офицер му се паднало през Първата световна война да 
превзема Тутракан. Смятала се за непревземаема крепост, но за 
една седмица, със 7 хиляди убити, българите я превзели. Той бил 
надупчен на решето но оживял. Беше дълги години преди 9-ти 
септември 1944 г. околийски инжинер в Разград, по едно време 
окръжен инжинер в Стара Загора. Почина след една 
несполучлива операция за камък в пикочния мехур. Жена му, 
вуйна Пена, беше от Търново, живяла в Русия съе семейството 
си, върнала се в България около 1910 година. Зарка е осиновена, 
мисля на нейн брат или сестра момиче. 

Вуйчо Николай, другия брат на майка ми, железничар, по 
характер саркастичен, но иначе добродушен, като началник-гара 
Каспичан беше затикал един германски ешалон със военни 
материали за няколко седмици в глуха линия на тази гара /тя е 
много просторна/ фашистите го усетили, уволниха го и го дадоха 
под съд, но 9-ти септ. 1944 г. го оправи. 

Имаше само един син, инжинер, скоро умря от рак на 
гърлото, а и доста пиеше. Остави две женени дъщери и внуци и 
внучки. Майка му, вуйна Жечка, познавате я, беше от Провадия. 
За брат ми Иван и жена му Яна, братовчедите ви Митко и Бойко, 
знаете. Това е накратко. 

По страниците на тефтера: 
- На смяна ще дойде властта на пролетариата, нов тип. 
- Капиталът е обществен продукт, той е общ, като целта 

е превръщането му в обществена собственост, принадлежаща 
на всички членове на обществото. 
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ЧАСТ  II 
 
 
В 1995 година 
Станко Тодоров и Соня Бакиш, 
Елена Гаврилова, 
Георги Чанков, 
Чавдар Кюранов, 
Петър Дертлиев, 
Иван Колев и 
Недялка Каралиева разказват на Мария  
КОЙ е Миладин Колев и КОИ СА ТЕ, 
 понякога с изненадващи подробности. 
/звукозапис, снимки и филм на 16 мм, направени от Мария 
Колева за филма „Татко“, продължение на филма 
„Състояние на вечно щастие“/ 
 
 

ИМПРОВИЗИРАНА СРЕЩА СЪС СТАНКО ТОДОРОВ И 
СОНЯ БАКИШ В ТЯХ, 

4  МАРТ 1995 ГОД. 
/ запис на звук и снимки – подготовка за филма ТАТКО/ 
 

Мария КОЛЕВА: Исках само да попитам: сега вече се 
казва „господин Станко Тодоров“ ? 

СТАНКО ТОДОРОВ : Точно така. 
      Мария КОЛЕВА :  /смях/ Татко, Миладин Колев работи 
при вас дълги години...  

СТАНКО ТОДОРОВ : Да, вярно е това, вярно е това. И аз 
съм останал с най-добри впечатления от  Миладин Колев, като 
много сърдечен, порядъчен  човек и добър професионалист. Той 
беше по професия химик,  активен участник в изграждането на 
нова България и даде своя принос като специалист в областта на 
химията и външната търговия. Той,  доколкото си спомням, 
работи и във Фармахим и в Министерство на Външната търговия 
като заместник-министър и още много д р у г и  дейности 
умееше да съчетава. /подчертано от Ст. Тодоров/ 

Мария КОЛЕВА : Да, спомняте  ли  си  нещо конкретно, 
което много ви е  учудило в практиката му, защото той умееше да 
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съчетава теорията с практиката.  Казваше нещо и после го 
правеше .  

СТАНКО ТОДОРООВ : Точно в това беше неговата 
сила. 

Мария КОЛЕВА : Той се пенсионира 1976 година. 
СТАНКО ТОДОРОВ : /с много съмнение в гласа и 

неудобство/ Д-д-да...    
Мария КОЛЕВА : Беше в Америка /Съединените Щати/ 

I960-61, началото на 62  години...  
СТАНКО ТОДОРОВ :  Точно така, той  беше търговски 

представител и то добър търговски представител. 
Мария КОЛЕВА: И всичките идеи,  които беше дал,  десет, 

двадесет години по-късно още ми  казват : „Тук е написал  нещо 
на стенография, може ли да ни  кажете какво е написал ?“ 3вънят 
и днес още да разчета бележките, но аз не зная стенография. 

СТАНКО ТОДОРОВ : Е, не бих могъл да ви кажа, тъй като 
аз по това време бях  Председател на правителството и нямах 
възможност да се занимавам така с конкретни въпроси. 

Мария КОЛЕВА : Ъха... 
СТАНКО ТОДОРОВ : Занимаваха ме по-общите въпроси  

като Председател  на правителството, тъй като аз от 1971 до 1981 
година бях Председател  на правителството. Така че... 

Мария КОЛЕВА : Е значи, не си спомняте всъщност... 
СТАНКО ТОДОРОВ: Не бих могъл да си спомня сега 

такива  подробности.   Може би тези,  с  които той конкретно е 
работил биха могли да си спомнят. Например, свържете се  с  
Лъчезар Аврамов. Той по това време беше и Министър на 
Външната търговия,  заедно са работили, така че, би могъл да 
каже някои по-подробни работи. Тъй като  те непосредствено 
заедно работеха. Аз като Председател на правителството имах 
други... 

Мария КОЛЕВА: А вие бяхте между 1960 и 1970 година... 
СТАНКО ТОДОРОВ:  Между 1960 и 1970 година съм 

правил различни работи. 
/лек смях/ . От 1960 до 1965 година бях заместник-председател на 
Правителството,  а от 1965 до 1970  година бях секретар на ЦК на 
Партията.  

СОНЯ БАКИШ : За нея  Миладин Колев е единствен... 
Мария КОЛЕВА:  Да, но и за много други, както изглежда. 
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СОНЯ БАКИШ : Аз,  Миладин го помня като един човек 
много толерантен, много възпитан, с едно меко излъчване, с една 
дълбока интелектуалност, с която не парадираше, той никога не 
парадираше, въпреки че знаеше много неща по-вече и по-добре 
от майка ти, той никога не ги изтъкваше, нали ? 

И трябваше човек по-дълго да общува с него за да види 
дълбочините, до които стига  Миладин Колев !  Това е което знам 
за Миладин. За майка ти мога цяла поема да ти напиша. Но нямам  
желание, ха,ха,ха ! Това е Мария,  по-вече не можем да ти  дадем, 
трябваше да ни предупредиш  за какво идваш, за да се подготвим. 

Мария КОЛЕВА:  Мога ли да мина да ви видя пак ? 
СОНЯ БАКИШ : На ваше разположение съм !  Миладин 

беше един от хоратата, защото имаше и други, той беше един от 
хората, който беше надраснал своето време.  Виждаше далеч 
напред.  Страдаше, че някои неща не стават,  така както би 
трябвало да стават. Това, е което си спомням за него.  
 

КРАЙ на разговора със Соня Бакиш и Станко Тодоров 
 

 
ПРИ ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА, 5 МАРТ 1995 г. 

 /звукозопис и снимки – подготовка за филма ТАТКО/ 
 

Мария КОЛЕВА:  Аз, ревливо бебе ? 
ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА: Ревеше, да, и майка ти се 

притесняваше от всичко, притесняваше се, притесняваше се... И 
се мъчеше да те храни по всички възможни най-природно 
съобразни начини, ха,ха,ха ! 

Мария КОЛЕВА:  Ти татко от къде го познаваш ? 
ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА:  Как от къде, от студентските 

организации и от годините тогава. Аз искам  да ти разкажа малко 
за фона, на който се роди и нашата дружба и нашата обща работа 
и борба, ако разрешиш, защото иначе няма да разбереш  как стана 
и това единство между социалистическата и комунистическата 
младеж, съгласна ли си ? 

Мария КОЛЕВА: Разбира се. 
ЕЛЕНА  ГАВРИЛОВА: Добре. Ами това беше хилядо 

деветстотин  35, 1936 години,  първите признаци на вече 
назряващи събития в Европа, 1935, 1936  години, първите 
сблъсъци в Европа и първия  мирис на барут в онова време. 
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Бяха минали едва двайсет  години между първата и 
задаващата се нова световна война, но това бяха годините,  
тревожните, с първите, първите признаци, че нещо ще става в 
Европа. 

Мария КОЛЕВА: Аха. 
ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА:  Хилядо деветстотин 35 година 

вече две фашистки държави се бяха оформили в центъра на 
Европа:  Италия и Германия.  И понеже и двете бяха бременни с 
огромни социални проблеми, неразрешими по нормален път, тези  
две държави се насочиха за разрешаване на своите вътрешни 
социални проблеми към опити за завоевания,  към опити за 
външно разширяване, за да ги  разрешат.  А техните социални 
проблеми бяха какво: безработица, нищета, стачки, нали ? И 
двете страни обачи със фашистки  режими. И първият опит на 
Италия да разреши своя проблем на външния  фронт беше 
агресията към една от сравнително малките,  но с природни все 
пак  дадености /богатства/  северно-африканска страна Абисиния. 

Мария КОЛЕВА: Добре де, в този момент виждали ли сте 
се с татко ? 

ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА: Почакай малко. Започнаха края на 
1935 година войната в Абесиния с италианска агресия, 1936 
година Германия пък ремитализира своята рейнска граница, 
Рейнската област, която граничи със Франция. Съгласно  
договорите след  Първата световна война, Германия като 
победена страна беше задължена да демилитаризира своите 
гранични зони. Обаче, независимо от договорните там, записани 
правила и задължения на Германия, Хитлер ремилитаризира без 
никого да пита, изненадващо, рейнската област. Това бяха 
признаци вече за готвеща се война в Европа. Това беше най-яркия 
признак. Значи това са 1935, 1936 година. В Европа съществуваха 
две големи международни организации на работниците, едната — 
Втория интернационал – социалистически, това е известно, а 
другата – комунистическия интернационал, все на базата на 
марксизма, на социалистическите идеи, но две отделни световни 
организации. 

На фона на тези събития които назряваха в Европа, 
комунистическият интернационал на своя  редовен  Седми 
конгрес  1935 година взема решение, че главната опасност в света 
сега е настъпващия фашизъм, а фашизмът носи милитаризъм и 
война. 



 57 

Мария КОЛЕВА: А кой е този интернационал, втори или 
трети ?  

ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА: Той е Трети. Социалистическия, 
той е по-стария интернационал, той, не си спомням коя година е 
основан, от миналото столетие  /19 век/ е даже, а третия 
интернационал, комунистическия, едва 1919 година. Значи по-
старият е социалистическия. Но, откъсват се тогава редица 
социалистически партии от този социалистически интернационал  
и създават комунистически партии, те си създават и свой 
интернационал. 

И 7-я т Конгрес се състоява 1935 година, след 
освобождаването на Георги Димитров от Лайбцигския процес и 
там въз основа на анализ на световното положение и главния 
доклад на Георги Димитров се посочва, че главната опасност за 
народите сега е подготвящата се нова световна война. И че не е 
по силите на нито една политическа или синдикална организация 
да даде отпор на на стъпващия фашизъм. И че трябва във всяка 
страна работните хора да се стремят  да изграждат единство, да 
изграждат политическо и социално единство, за да могат с 
дружни  усилия да се противопоставят на настъплението на 
фашизма, родоначалник на една нова касапница и то със световен 
характер.  

Това беше центъра, гвоздея, на решенията на 7Я конгрес на 
Коминтерна. Единство, единство и в резултат на това и в резултат 
на назряващите събития и другия  Интернационал, 
социалистическия, стигна до подобни изводи. И започнаха в 
отделни страни да се изграждат единни фронтове между тези две 
социални организации, нали, на марксистка база, и  също с други 
демократични организации. За единни или народни фронтове, 
класически пример даде Франция. 

 Франция в това време създаде така наречения Народен 
Фронт и се създаде обстановка да се наложи даже на изборите, 
Народният фронт триумфираше там. По подобие на тези Народни 
фронтове, които започнаха да се създават във Западна Европа, се 
създаде единство и в Испания. Там реакцията се надигна и 
искаше да сломи установения там по изборен, по парламентарен 
път демократичен режим . Социалдемокрацията там беше на 
власт, но реакцията реши да погуби този режим, започна да 
заговорничи срещу него, докато заговорът се превърна в 
гражданска война. Тя беше силна там социалдемокрацията и до 
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сега социалдемократите в Испания са една солидна политическа 
сила. И тогава се започна гражданската война в Испания, в 1936 
тодина. И бързо, в процеса на гражданската война се създаде и 
там единство на прогресивните сили, за да се спаси 
господствуващата там демокрация, заплашена от настъплението 
на фашизма. И тогава се създаде солидарността между 
фашистките сили в Европа, те отидоха на помощ на фашистките 
пълчища в Испания в гражданската война. Германия изпрати 
ескадрили, Италия изпрати танкове, за да потушат, да погубят 
демократичния режим в Испания. Това беше характера на 
гражданстата война в Испания. 

Полека-лека тя се интернационализира. Другите 
демократични световни движения изпратиха там  жива сила; 
бойци, офицери, да се бият на страната на Народния Фронт в 
Испания  /нежност в гласа/. Свършвам, това е края.  

Искам да кажа, че това беше фона и прелюдията към 
създаването на единство между прогресивните сили във всяка 
страна. От една страна анализът на Коминтерна, от друга страна 
назряващите условия вече и войните в отделни страни, които 
изискваха сплотяване на демократичните сили, това беше 
предпоставката за създаване на единство. 

Първо в Испания се създаде между младежкия 
социалистически съюз и комунистическия младежки съюз  
организационно единство. Те се сляха. В процеса на борбата за 
спасяване на демокрацията, не партиите, а младежките съюзи 
се сляха. След преговори, те видяха, че не може поотделно нито 
една от тези сили да вземе връх и да надвие на фашизма, а 
трябваха общи усилия. И тогава се създаде за пръв път, за пръв 
път, това е историческо събитие, в Испания организационно 
единство между двата младежки съюза, единия социалистически,  
другия комунистически.  И до края на войната и след това, остана 
там да съществува един общ  младежки социалистически съюз, 
съграден от двете, комунистическа и социалистическа младежки 
организации. Това е, край.  

Но това събитие, миличка, даде отражение във всички 
други организации, особено сред младежта, защото 
ръководството на социалистическия интернационал беше против 
изграждане на организационни единства, било на партиите, било 
на младежките съюзи. Те подкрепяха идеята за Народен фронт, 
както във Франция, но бяха против организационното сливане, 
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виждайки опасност в това за своето собствено съществуване. Но 
този факт, че в Испания се създаде вече единството даде 
отражение и в други страни. И ние от 1935 година в България 
вече въоръжени с решенията на 3~ия Интернационал  и  с  
решенията на 6-Я  конгрес на Младежкия комунистически 
интернационал също бяхме за единство. 

Мария КОЛЕВА : Младежки интернационал ? 
ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА : Имаше Комунистически 

Младежки Интернационал, той си беше отделна международна 
организация, отделна от Коминтерна. Той имаше във същата 1935 
година своя редовен  6-ти конгрес. Резолюциите, решенията, 
докладите  също бяха в името на единството. Въоръжени у нас с 
тези решения, ние потърсихме първо кого у нас ?  Потърсихме 
социалистическия младежки съюз. И преди това имахме 
контакти, при разни  акции още от 1923 година, като почнеш с 
борбите срещу Цанков, от Септемврийското въстание, но те бяха 
спорадични. А сега вече ние потърсихме организационна връзка 
със Социалистическия  младежки съюз. Освен студентската 
организация „Жан Жорес“  имаше социалистическа младежка 
организация, съюз. Потърсихме първо контакт с тях, после с  
левите земеделци, с едно крило на земеделците, с друго крило на 
земеделците, с тяхните младежки организации. Потърсихме, 
защото вече това беше 1936 година, езиците на войната, 
огнените, се приближаваха и към нашата страна, нали ?  И към 
нас,  и у нас се засилиха фашистките организации,  започнаха 
активно  да се проявяват.  И ние сами вече видяхме, не можем, и 
затова почнахме да си сътрудничим. /Е.Г. подчертава/  Тогава 
се създадоха първите организационни контакти. Тогава се 
свързахме ние с майка ти, първо е майка ти, чрез майка ти с татко 
ти. 

Аз се запознах с татко ти чрез майка ти. Ходила съм в 
нейната квартира, още докато тя  не беше създала семейство с 
Миладин Колев. Тя беше още студентка и ние вече поддържахме 
връзки е нея. 

Мария КОЛЕВА: А къде беше квартирата на Недялка 
Каралиева ? 

ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА: Някъде към Пиротска или Цар 
Симеон... 

Мария КОЛЕВА: Значи при баща си е била.  
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ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА:  Да, да... И майка й съм виждала 
там, като звънях отваряше ми една жена. 
   Мария КОЛЕВА: Вие си приличате сега с баба  /хубави/. 

ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА: И така с нея се знаехме, винаги с 
нея бяхме, защото работехме тогава в разни младежки 
организации дружно, заедно, съзнателно, като ремсистки и като 
социалистки, но в разни женски младежки  организации, в разни 
читалища, кооперативни организации и т.н., за да можем чрез 
легалните младежки организации да влияем на младежта. И след 
това вече с развитие на събитията у нас и във света, това 
единство, и по решение там на тяхното ръководство на " Жан  
Ж о р е с “ след разговори с нас, решиха да преминат, да си 
обединим усилията и организационно. И "Жан Жорес",  лявото 
крило на студентската организация реши да се обедини с нас. Ние 
представлявахме тогава много по-солидна по численост 
организация. 

Мария КОЛЕВА: Кои вие ? 
ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА: Комунистическият младежки съюз, 

тогава се наричаше той РМС. Представлявахме много по-солидна 
организация отколкото  "Жан Жорес". 

Мария КОЛЕВА: Какво функция Миладин Колев е 
изпълнявал ? 

ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА: Той беше активен, разбира се, във 
своя студентски съюз,  в "Жан Жорес". След като ние вече 
създадохме тесните връзки, той пак си остана активен в 
ръководството  там. Не  мога да ти кажа с точност какъв е бил той 
в "Жан Жорес", защото тогава ние твърде малко се 
интересувахме  от организационното положение на отделните 
хора, с оглед на конспирацията. Ако попаднеш в ръцете на 
полицията, по-малко да знаеш, по-малко ще те разпитват, за по-
малко работи  ще отговяряш. Това беше принцип тогава. 
   Мария КОЛЕВА: След 1963 година, след като беше във САЩ, 
той написа едно предложение как България да се реорганизира 
икономически и как тази малка страничка да просъществува 
между САЩ и Съветския Съюз със собствените си сили, 
ставайки все по социалистическа. Да знаеш къде е това 
предложение ? То няма общо с друг един доклад, които е много 
важен. 

ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА: Не, не зная. Аз не съм била тогава, 
1963 година, на работа в ЦК на партията , аз бях главен редактор 
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на БТА  /Българска Телеграфна Агенция/. Къде е отишло 
неговото преложение не мога да ти кажа. Аз искам да ти кажа, че 
Миладин Колев най-активно се включи в общата работа, вече 
като член на единния фронт, БОНСС-а и РМС-а със "Жан Жорее" 
вътре, в 1941 година. Той стана един от главните ятаци на ЦК на 
РМС-а. РМС-а беше също така нелегален, както и Комсомола 
/Комунистическия съюз на младежта/, в 1938 година се 
обедимихме, станахме едно – РМС. Значи един от главните 
ятаци. Съзнателно го държаха другарите, главно Йорданка 
Николова като секретар на Комсомола, по-далече от активна 
нелегална политическа работа, за да може да осигурява вашето 
семейство база за нелегални заседания на ЦК на РМС-а, 
нелегални срещи, явки и т.н. до 1942 година. Вашето семейство, 
вашите квартири бяха този дом, в който безопасно влизаха, 
излизаха членовете на ЦК на РМС-а, заседаваха, намираха винаги 
приют и съзнателно Миладин трябваше да се варди от активна 
политическа нелегална работа. 

Но 1942 година, когато се взе вече курс на изграждане на 
Отечествен Фронт в България и от името на този фронт да се 
действува срещу фашистките тука присъствуващи немски части и 
срещу фашисткото  правителство, с оглед да се вземе властта и то 
не от комунистите, а от Отечествения Фронт, трябваше да се 
обединят всички демократични сили. Тогава аз бях натоварена да 
намеря човек и хора от нашите среди нали, на РМС-а, който да 
бъде натоварен със задачата да издири от други, разтурени в 1934 
година младежки демократични организации, хора и да създадем 
базата на един младежки Отечествен Фронт. Първо отидох, аз ще 
го кажа, ти дали ще го използуваш не зная, аз не съм го 
споменала в книгата ми с истинското име, отидох при Теньо 
Стоянов, като журналист, като човек който се движи свободно, 
легално в средите на интелектуалци и т.н. и му предложих да 
стане той тази личност, той ми отказа. 
   Мария КОЛЕВА: Истината за миналото, ти  няма причини да не 
я кажеш. 
   ЕЛЕНА  ГАВРИЛОВА: Аз съм го писала с псевдоним тука  /тя 
ми показва книгата си/, защото е жив човекът,  на края на живота 
си е, не искам да го обиждам. Значи, той отказа. Той каза: имам 
дете, т.н. Отказа. Аз се видях в чудо, това трябваше много бързо 
да се реши. И тогава умувахме с Йорданка Чанкова, тя познаваше 
семейството ти така както ти познаваш майка ти и татко ти, вече 
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така тя ги беше опознала и каза: "Да опитаме с Миладин. Ще ги 
освободим от това да ходим в тяхната квартира. Ще загубим една 
наша база, но да опитаме с Миладин. Той пред полицията още не 
е така много компрометиран нали, не е лежал в затвора, в арести.“  
И тогава той мигновенно се съгласи. Той имаше също така 
една прелестна дъщеря, както Теньо Стоянов, дъщеричка, но той 
без да се замисли се съгласи. Веднага. И видяхме, че не е по 
силите на един човек и го свързахме с още един другар,  Георги 
Ангелов, който беше БОНСС-ист и който току-що завършваше 
медицина, дипломата още не беше си турил в джоба, но двамата 
тръгнаха ръка за ръка по цяла България да създават Младежки 
Отечествено-Фронтовски Комитети.  Не друг, а Миладин Колев. 
Ето това е Миладин Колев. 1942 година през лятото излезе апелът 
на Георги Димитров за създаване на Отечествен Фронт на 
демократичните сили в България и Миладин Колев е този, 
който сложи началото на Младежкото Отечествено-
Фронтовско движение, инициативата е на ч ЦК на РМС-а, 
обаче той я осъществи де факто, ф а к т и е с к и . Той и Георги 
Ангелов, който преди няколко години почина. Може би в една 
година с татко ти. 

Ето, това е, което аз зная за Миладин Колев. 
Мария КОЛЕВА: А как практически го е направил? 
ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА: Потърсил е връзка  с братя 

Моллови. Двама братя бяха, които изхождаха от демократична 
младежка организация, разтурена също 1934 година. Много 
богати, също студенти, не знам какво бяха завършили или още 
студенствуваха, но с тях се свърза, със земеделците поддържаше 
връзка, нали, от всичките крила на земеделците... 

Мария КОЛЕВА: Кои земеделци ? 
ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА: Виж какво, ние му дадохме някои 

имена. Иван Цолов беше от крилото на Гичев. Иван Цолов със 
Лальо Ганчев и Паун Генов от крилото на "Пладне“, имаше такъв 
съюз. След това, с разни такива звенари, к а т о Кирил Щерев, 
които бяха свързани с разни военни среди и  други, свързани с 
масови младежки организации също нали... 

Мария КОЛЕВА: А татко имал много чар изглежда. 
ЕЛЕНА  ГАВРИЛОВА: Виж какво, той беше с този негов 

характер, не експансивен, не експулсивен, кротък, 
предразполагащ  човека, не го прекъсваше, човекът трябваше да 
се изкаже и  Миладин Колев всякога имаше своето собствено 
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мнение, но изслушваше човека до край. И красив мъж ! И 
симпатичен мъж. И това също допринася за чара. Освен ума, нали 
и външността, и това. Не можеше да устоиш просто... Един 
кротък, един така предразполагащ, лъхаше от него спокойствие и 
увереност. И когато го срещнеш, той няма вид на, както ние нали, 
на бандити малко, в онова време ние бяхме за обикновенните 
хора бандити. Щото настръхнали, все гледаме някой да не ни 
следи и външността ни, така  още не бяхме съвсем угледни. А той 
беше една очерователна,  такава една спокойна, вечно 
усмихната доброжелателна личност, просто привличаше 
самия той. 
Без даже да говори на идейни теми, самия той като човек 
просто предразполагаше, привличаше, хората му вярваха. А 
тогава беше много важно да ти вярват. А у него, моите 
впечатления са, че напълно се покриваше характерът му с делата 
му. Това което мислеше, това беше и поведението му. У него 
нямаше разхождение, нямаше разлика между думите му и 
поведението му. Кристално честен човек. Кристално честен. 
Ние бяхме сигурни, че това което ни казва е абсолютно вярно. 
Никога не сме правили проверка допълнителна, дали наистина е 
създадено нещо, или какво е станало. Абсолютно в я р н о !  Той 
не искаше да докладва нещо, което да ни създаде, така, 
удоволствие. Ако нещо имаше нередно, казваше го направо: 
такава искреност и откритост, която сега никъде не се котира 
вече, такава искреност и откритост ! 

Мария КОЛЕВА: Пак почва, аз затова ще правя филма, 
пак започва, всичко почва отново. 

ЕЛЕНА  ГАВРИЛОВА: И той затова си остана... Да, 
Марийиче,  и аз вярвам в това, че ще почне...  И такива примери 
като на Миладин /Колев/ трябва да се показват и размножават... 

Мария КОЛЕВА: И как е оживял тогава като е имало 
толкова предатели ! 

ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА: Да. Нито веднъж /Миладин и 
Недялка/ не допуснаха провал. Макар че двамата братя 
Молловци, за тях знаеше полицията, че те са във връзка с нас. 
Знаеше. И ги е викал един голям полицейски началник, Стоилов. 
Драган Стоилов е викал Молловци и им е казал, че те знаят 
всичко, какви срещи правят и т.н., обаче, те не допуснаха, те не 
насочиха вниманието на полицията към нашите представители и 
не стана никакъв провал. Ние сме имали и преди Миладин Колев 
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връзка с тези среди. Но тогава имаше провал. Имаше един 
провокатор във Социалистическия Младежки Съюз. Левчо се 
казваше. 

Мария КОЛЕВА: И татко така пише. Имам всичко по 
въпроса. А средата ти ? 

ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА: Не съм взела идеите си от другаде, 
получила съм ги от баща ми. Възпитани сме така, в 
комунистическо семейство съм родена и от дете, така да се каже с 
раждането и с кръщението съм в комунизма.  

Мария КОЛЕВА: Всичко идва от семейството. 
Елена ГАВРИЛОВА: Единият ме вуйчо е починал в 

затвора, а другият е убит в Елинденското въстание, без да са 
македонци, двамата ми вуйчовци, на майка ми братята. Тя е от 
град Пещера, на родната й къща има и сега мемориална плоча за 
тях. Ние подарихме тази къща на общината, там за общински 
нужди. Нали имаше закон, че нямаме право да имаме на две 
места къщи, старите закони, и така си седи и сега. Майка ми писа 
в дарението, че иска да е дом на Българо-съветската дружба, сега 
на българо-руската дружба, та така.  

Мария КОЛЕВА: А баща ти ? 
ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА: Баща ми е пък от Средногорието. 

Баща му е въстаник в Априлското въстание, а той се е родил в 
бостан. Баща ми е роден между зелките, когато са бягали вече от 
турците след Априлското въстание. Дядо ми пък Стамболов го 
гонил, понеже е бил голям русофил, от побоища след 
Освобождението, от побоища във затворите е починал. Така че аз 
към Стамболов нямам много големи симпатии /лек смях/.  

Мария КОЛЕВА: Кой ли има ! 
ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА: Да, но сега /1995 г./ ще му правят 

паметници, ще дават милиони.  
Мария КОЛЕВА: Да. Дай да се върнем към 1942 година. 

Какво става след като Миладин Колев отива да организира 
Младежкия Отечествен Фронт ? 

ЕЛЕНА  ГАВРИЛОВА: Той от 1942 година до 1944 година 
неизменно, от август месец 42 година  –  август месец 42 г. ние 
всички сме кой по лагери, кой по затвори, процеси и т.н..,–  той си 
продължава като апостол свойта работа до големите 
бомбардировки, когато във София останаха само котките и 
нелегалните, всичко друго се изсели от София, тогава не знам 
къде са се евакуирали твоите хора. 
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Мария КОЛЕВА: В Кнежа, татко има бъбречна криза... 
ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА: Да, това бяха няколко месеца 

когато се разкъсват връзките. 
Мария КОЛЕВА: Кажи ми, след 9-ти септември 1944 

година...  Аз искрено да ти кажа, като чуех името ти – Елена 
Гаврилова – то беше винаги защото в къщи положението беше 
натегнато... с татко ! /пресилен смях на двете ни/. 

ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА: Душичка... 
Мария КОЛЕВА: Татко казваше : Елена Гаврилова и 

майка казваше: да трябва да намерим Елена Гаврилова пак. 
ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА: Като спасение. 
Мария КОЛЕВА: Като спасение, обаче си ми свързана във 

съзнанието с такива ходения на пръсти, такава тишина ! Какво ще 
става... Въпреки, че никой нищо не ми казваше... 

ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА: Аз четири години бях под 
наблюдение, в периода, в който тука беше Трайчо Костовия 
процес, четири години, както през фашистко време са вървели 
копои по следите ми, така четири години аз бях непрекъснато... и 
телефона ми подслушван, и разгонена. Работех в Секретариата на 
Централния Комитет на Партията и в Министерския  Съвет и  
„Взимай си дрехите и се махай от тука“. Не за 24 часа, за две 
секунди ме изгониха. 

След това ми устроиха клопка, пратиха ме уж като 
инспектор на ЦК на партията, направиха го  за камуфлаж : 
пращат ме с една група другари в Шумен да обследвам 
партийната окръжна организация. Единия ден пристигам, на 
другия ден се получава телефонограма да се върна веднага. И то 
да взема нощния влак. Добре ама аз страшо се разтревожих, 
помислих си : „Нещо я с децата тука, някое от децата е 
пострадало.“ И се разстроих така ужасно ! И един другар, който 
беше с мен там вика: „Аз , Елена, няма да те оставя сама да 
пътуваш “. И тръгна с мене. И понеже той тръгна с мене... /пауза/ 

. Те са имали организиран сценарий да ме свалят от влака и да 
изчезва безследно. 

Мария КОЛЕВА: 0, ужас  /разказваме си като майка и 
дъщеря историята/. 

ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА: А това се разкри на Априлския 
пленум 1956 година. И ми се случи през 1952 година, когато 
дирекцията на полицията беше пълна с наши другари: Славчо 
Трънски, Здравко Георгиев, Стефан Богданов, Иван Масларов. И 
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не само тези от нашите другари, но всички, цялото това ядро от 
младежки партийни деятели трябвало да отидем в дранголника. И 
тогава Здравко Кралев, така се казваше другарят, който ме 
придружи до тука, стана причина да ме спаси просто. Те не са 
искали да има свидетели. И след като се върнах, в три часа 
сутринта идват  т у к а,  в къщи, да ме взимат. Добре ама моят 
мъж се учеше във Съветския Съюз и баща ми временно живееше 
при мене. Стар комунист. И казва: "През трупа ми ще минете, 
няма да ви пусна да я земат. Тя не е добре със здравето." И той 
втори път ме ражда, така да ее каже. Та така. Но четири години ! 
Хайде свърши се Априлският пленум и това нещо, хайде почнаха 
пък други интриги ! 

Мария КОЛЕВА: Чакай, ти после си имала по стабилно 
място. 

ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА: Аз бях на работа в Централния 
Комитет на партията, в Секретариата, до 1956 г. Червенкав беше 
на власт...  С татко ти все мечтаехме да се съберем на голями 
приказки и така и не можахме да осъществим тази наша взаимна 
тяга един към друг, едни към други да си дружиме.  

Мария КОЛЕВА: Майка – темерут. Трудно. 
ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА: Да. Трудно.Не е темерут, тя е 

много общителен човек, но и тя преживя много. Тя, нервната и 
система е разнебитена. И затова ако можеш нещо да и помагаш  
ще бъде добре. Защото човек изтърве ли си веднъж нервите, 
Марийче, много трудно се съвзема. А нервната система е 
основа на всякакви други заболявания. Пазете я тази жена. 

Мария КОЛЕВА: Чакай, кажи, нещо знаеш ли за 
икономическата дейност на татко ми? 

ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА: Не, миличка, абсолютно не съм в 
течение.Тя ме питаше и Недялка, но аз не съм била на такъв 
сектор,  който да е близко до дейността на Миладин. Аз се 
занимавах първо с журналистика, като директор на БТА, от 
1955 до 1962 г. И след това отидох във Външния отдел, 
международни връзки на ЦК на Партията, така че с 
дипломатическите кадри съм се занимавала и с международното 
положение. Една от темите ми беше Културната революция и 
събитията в Китай докато ме изпратиха 1967 г. като представител 
на HP България в ООН  до 1972 г.  А в 1971 година Тодор Живков  
ме изкара от ЦК.  До 1971 г. аз все бях член на ЦК на Партията. 
От 1944 г.,  когато се върнахме вече от затвори, лагери  и  т.н.., като 
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ме избраха за член на ЦК на Партията, до 1971 година неизменно 
съм била все избирана, преизбирана.  И 1971 година Тошо ме 
махна без да дадат обяснение какво, защо. 

Мария КОЛЕВА: А хората ? 
ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА: Ами всички зяпат и ръкопляскат 

по пленумите. Една от причините за да ме махнат беше за това, 
че аз не съм ръкопляскала. Ако съм ръкопляскала, то не 
достатъчно гръмко и ентусиазирано /гласът и прекрасен/, 
разбираш, и на това се държеше много сметка. Ако не станеш да 
вземеш активно отношение, да кажеш: „0, о ! Да, това е велико нещо 
!”, значи ти си подозрителен.  И 1971 година  на  10-я конгрес мене 
вече не ме избраха /горчевина в гласа/. 
Аз много тежко  преживях тогава...  Но след това бях тъй 
благодарна, тъй благодарна,   че не съм носила солидарно 
отговорност за веички тези идиотщини, които станаха в този 
период. Така бях благодарна. И децата ми, с тяхния още 
младежки взор, казваха: "Майко,  не се съкрушавай, това вече не 
е старото партийно ръководство, това е един чиновнически 
апарат, ако не си послушен не можеш да бъдеш в този 
чиновнически апарат. Не виждаш ли, един от тука взимат, един 
от тука, един от тука, те го правят просто сборище от 
представители на разни ведомства. А ти вече няма какво да 
правиш между тези хора.“ 

Мария КОЛЕВА: Да. 
ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА : Много умни дечица. Много се 

оказаха умни децата ми. 
Мария КОЛЕВА: А след това от 1971 година нататък до 

коя година работи ?  
ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА:  Аз ли ? 1973 година излезе указ 

на...  решение на ЦК ли, на Политбюро ли, всички посланици от 
60 години нагоре да се уволняват, да се пенсионират, а пък жени 
от 55 години нататък. Аз бях на 57 години и те ме пенсионираха. 

Мария КОЛЕВА: И как, ти много тежко ли го преживя ? 
Татко, ужас... 

ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА: Не, не, аз никак не го преживях 
тежко. Защото аз бях  започнала да пиша моята книга. И понеже 
много обичам да си пиша, нали това ми е било страст, която аз не 
съм могла да следвам, защото съм била много заета с друга 
работа... 

Мария КОЛЕВА: Как се казва книгата ти ? 
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ЕЛЕНА  ГАВРИЛОВА:  "Родени в бури, от бурите по 
силни". Получавах заплата без да работя от 1972 г. до 1973 г. в 
Министерство на Външните работи. 

Мария КОЛЕВА: Седеше без нищо да правиш? 
ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА: Без нищо да правя. Само четях 

бюлетини. Тогава аз бях написала вече писмо да искам да ме 
уволнят, защото беше унизително това положение, а те казаха 
тогава, че има решение вече:  жени, които са на 55 години да 
излязат от системата на  Министерство на Външните работи ,  а 
аз бях на 57 години. Извикаха ме, казаха ми "Довиждане" и това 
беше. 

Мария КОЛЕВА: Те за тебе са направили решението, 
защато нямало е много жени. 

ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА:  Само аз бях, нямаше други жени. 
Мария КОЛЕВА: Виждаш ли какво нещо ! Я покажи 

книгата ? 
ЕЛЕНА  ГАВРИЛОВА: Ето я. "Родени в бури, от бурите 

по силни". Издателство "Христо Ботев". Ама много небрежно, 
много небрежно. 

Мария КОЛЕВА: Да, ама трябва всичко да се следи, 
трябва страшен  труд по издаването .   

ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА: Цели страници ги няма от моя 
ръкопис. 

Мария КОЛЕВА: Ами те са ги цензурирали. 
ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА: Не, не са цензурирали. От 

небрежност. И понеже не са дали на коректори колите и 
правописни грешки има и много печатни грешки допуснати, 
въобще много, много небрежно издадена. А е платена до 
стотинка. Децата ми дадоха валута и аз я платих предварително.  

Мария КОЛЕВА: Ти трябва да им я върнеш, да я поправят. 
ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА: Седемнадесет години лежа в 

издателство "„Народна Младеж“ без да и дадат зелена улица. И 
след това в 1989 година казаха: "Вече има решение". Но станаха 
превратите и ми я върнаха. В 1978 година съм я дала. 15 години 
до тогава и сега лежа още две години и половина в издателство 
„Христо Ботев“. Платих я на издателството иначи нямаше да я 
издадат ! Преди две години и половина дадох валутата. Дадох 
1400 долара, тогава беше 25 лева долара, а сега е по 66 лева, 
значи аз 100 000 лева съм дала за тази книжка.  Децата ми ги 
дадоха, понеже те могат да ми дадат. 
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/записът на звука е от 1995 година, а го печатам на пишущата си 
машина „Марица 22“ – Оливети през 2012 год./  

Мария КОЛЕВА: Какви бяха отношенията между майка и 
татко ? 

ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА:  Ами аз съм имала впечатление, че 
това е едно образцово помежду им другарство, може би не такава 
влюбеност, защото те вече имаха семейство, имаха тебе, не е 
такава влюбеност каквато в първите трепети на любовтта, но е 
едно такова сцепление другарско, едно уважение, една дружба, 
което за мене е най-ценното. Аз по-късно го разбрах, защото 
тогава не бях още семейна, по-късно разбрах, че това е най-
ценното в едно семейство — дружбата. Мисля, че те нямаха 
помежду си никаква тайна и имаха пълно взаимно доверие. Не 
знам кой беше водещата фигура във семейството. Аз мисля, че 
тон даваше и морално така превъзходство имаше  Миладин...  
Той даваше тази насока на дружбата, той усигуряваше дружбата, 
дружбеното отношение, защото Недялка, доколкото я познавам е 
малко конфликтна личност, нали ?  И мисля, че той даваше това 
успокоение, тази дружба във семейството.  Разбира се, аз не съм 
живяла с тях, така непосредствено. 

Мария КОЛЕВА: А как оживяха, как не ги хванаха ? 
ЕЛЕНА  ГАВРИЛОВА: Да ! Аз мисля, че до голяма степен 

това се дължи на тази възложена му полулегална работа, нали, 
той работеше, но не на най-опасния фронт. Ако беше останал да 
охранява ЦК, той много трудно може би щеше да се опази. А 
тогава да охраняваш конспиратори, беше еднакво опасно, нали ?  
Еднакво ги съдеха, еднакво ги разстрелваха. 
Така че, може би това беше една от причините — това че той 
отиде на един сравнително не толкова опасен сектор от работата 
в онова време. И после, ти беше детенце в нашите среди. Ние 
нямахме там други дечица, където ходехме бяха или бездетни 
или възрастни хора. А ти беше нашо първо, първа рожбичка. 

Мария КОЛЕВА:  И то защото татко ме е искал, много. 
ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА: Така ли ? 
Мария КОЛЕВА:  Да. 
ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА: Майка ти упорита, не ще. Ха,ха,ха. 
Мария КОЛЕВА: Той ме е искал и аз не смея да си кажа 

годините сега. Защото нали трябва в Париж да си млада, хубава... 
ЕЛЕНА  ГАВРИЛОВА: Ама никой няма да ти даде 

годините. Синът ми е роден 1945 година. 
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Мария КОЛЕВА: Много тежко ми беше в Париж. Много 
тежко. 

ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА: Знам, душичко. Сигурно. И моите 
деца, докато се адаптират  там... Ние нямаме формален брак е мъжа 
ми. Защото след  9-ти септември 1944 г. той беше на фронта /на 
Втората световна война/, когато свързваха вече семействата с 
брачни свидетелства, а пък дете вече беше на път. И  като се роди 
детето и той от фронта се върна, нямахме никакво желание, нито 
настроение да ходим по черкви, да правим църковен брак, нито 
пък имахме време да  мислим за някакво оформяване по пътя на 
тези бракове, служебните. Така че, 54 години  живяхме рамо до 
рамо без да сме оформяли брака като законен, официален брак.  И 
си имаме двама сина, единият носи името на татко си, 
фамилното,  другият носи моето фамилно име, защото аз се мъча 
да ги раждам, пък само на баща си да носят името, не е 
справедливо/смях/.  Та такова е нашето семейство. Обаче, голяма 
дружба. 

Мария КОЛЕВА:  Жив ли е ? 
ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА: Не бе, преди три месеца ми 

почина. Ето го, това човече /показва ми снимката му/, музикант, 
такъв музикант, а пък понеже беше безволев, неупорит, 
ненапорист, и предложиха му като се върна от фронта да върви в 
армията, да стане военен и той вместо да си върви по пътя на 
изкуството... 

Мария КОЛЕВА: Ужас. 
ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА:  Да ! Стана офицер... Бях на 

поклонение на Васил Левски при паметника му... 
Мария КОЛЕВА: Не те чух от кухнята, какви са хората 

сега, казваш ? 
ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА: Ами така де, казвам, че едно време 

ги деляхме на бедни и на богати, на класи нали ?  Ами сега ми се 
струва, колкото повече наблюдавам нашата действителност, като 
че ли хората не толкова по идеи, не толкова по имотно състояние, 
колкото по характер бих ги определила. Зъл ли си, лош, мошеник 
или си добър. Добри и лоши хора. Природата ли ги създава, 
обстоятелствата ли ги създават, но има добри, честни хора, 
независимо от идеите им и има лоши хора  /гласът  ѝ  ме топли  
като слънце/. Просто, някои може да се кичат с много благородни 
идеи, а пък иначе са буклук.  Ха,ха,ха. До това съм стигнала. 
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Мария КОЛЕВА:  Днеска сме 5 ти март 1995 година, 
неделя, и  сме във София, на ъгъла на улица Оборище и улица 
Кракра, на третия етаж при Елена Гаврилова. Край. За сега. 

ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА: Ах, милинката ми. Нямаш ли 
снимка от Йорданка, както те държи на ръце. А Веско има. Веско 
е в ръцете на Йорданка. Има я у леля ти Цветанка, тази снимка. 

Мария КОЛЕВА:  Ама аз никога не съм била на снимка с 
Йорданка /Чанкова/.  

ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА:  Не, не, нямаше кой да те снима.  
Ха, ха, ха... 

На тръгване Елена Гаврилова ми каза: „Ето, това е моя  
луксозен затвор — този голям и празен апартамент. Децата и 
синовете са в Щатите /САЩ /. 

И така хората като пясък се преливат от място в място. 
Като ручеи криволичат по цялата земя. За да се влеят в утробата 
й. Материалното тяло във водите и в земята, духовното в ефира, в 
космоса.“ 
/И си казвам: чиста богомилка, истинска комунистка, Елена 
Гаврилова, една българка в 20-я век./ 

КРАЙ  на срещата с ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА 
 
 
 
 
 
 

ПРОФЕСОР ЧАВДАР КЮРАНОВ ,  
14 март 1995 година, София  

 

/Запис на звук и картина на лента 16мм. и фото-снимки за филма 
„ТАТКО“, продължение на филма „Състояние на вечно щастие“/  

ЧАВДАР КЮРАНОВ: Мисля си, кое беще най-
характерното за това поколение на което принадлежеше Миладин 
Колев, Недялка Каралиева, Искра Панова и редица други хора, 
което го отличаваше от другите поколения — това беше 
политизирането, политическото мислене и политическото 
действие, бих казал в най-хубавия смисъл на думата. Защо 
казвам в най-хубавия смисъл на думата? Защото младостта на 
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това поколение съвпадна с едно време много наситено със 
събития, със тежки събития и тогава действително, човек се 
познаваше по това, коя страна избира. Искам да кажа,че Миладин 
Колев можеше да не избере тази страна. Семейството му, 
условията в които той беше израсал му позволяваха да стане един 
обикновен човек, много способен учен, да тръгне по пътя на 
академичната кариера, асистент, главен асистент, доцент, 
професор, и т.н. Той щеше да блести в тази област. Но той си 
избра друг път. Той си избра път на една политическа борба. Той 
беше антифашист също така в най-хубавия смисъл на думата, 
защото има различни антифашисти. Едни се водят просто от 
непосредствените условия на живота им, които ги тласкат 
нататък, други се водят от желание да влязат в една организация, 
колкото и да е рисковано това, трети по приятелска линия и по 
всякакви други причини, по различни пътища хората стават 
антифашисти. Но пак повтарям, той можеше да тръгне по друг 
път. Условията на семейстовто му позволяваха това и това е вече 
особенното на човека, който прави избора. За него това не 
беше единствения път. Но той го избра.  

Мария КОЛЕВА: Много ти се моля, гледаш все на долу. 
Поглеждай от време на време в камерата. /соча камерата/ Татко е 
камерата. Ти мен може да не ме гледаш, но тук, той е вътре. 

ОПЕРАТОРЪТ: Мария, обърни се, както го гледаш, това е 
хубаво. Нали учавствуваш и ти, да ? 

ЧАВДАР КЮРАНОВ: И тази негова постъпка определи 
целия му живот. Той не беше човек на уличния бой, на уличната 
схатка. Някак си при него нещата протичаха на по-високи етажи, 
без да умаловажавам значението на уличния бой и уличната 
схватка. У него имаше една постоянна схватка, с това което беше 
и винаги сигурно ще продължава да бъде лошо в тоя живот, това 
което дърпа хората назад, което ги отклонява от това да бъдат, 
бих казал, истински хора. Изборът, който той направи, да отиде 
към едно по-ляво течение беше свързан с едни непосредствени 
опасности, едни опасности за живота на човека, това просто не 
бива да се забравя. Сега звучи така, може би даже високопарно, 
но така, така беше. 
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Мария КОЛЕВА: Не те разбрах... 

ЧАВДАР КЮРАНОВ: Казвам това, че един такъв избор 
означаваше нещо много, не просто да смениш цвета /на 
младежкото движение в което си/, а да се изложиш на една 
непосредствена опасност. И той го направи това без ниакви 
колебания. /Подчертава Ч. Кюр./ 

След тия големи промени, които станаха в нашата страна 
през 1944 година, той вече мислеше по друг начин. Той мислеше 
като един съзидател,като един строител. И той беше човек, който, 
особено когато се създадоха условия да може да решава в дадена 
област, той мислеше не изобщо за това да се индустриализира 
страната, да се променят нещата, а мислеше за една 
национална физиономия на българската икономика. И това е 
според мене нещо много характерно за него ! В едно време, в 
което се мислеше как да се изкопира тая икономика, как да се 
завнесе от вънка, как идеите да дойдат от вънка, дори в тая по-
тясна област, за която той отговаряше дълго време и с която 
неговото име е свързано и ще бъде свързано бих казал винаги, 
химията, там той търсеше — каква химия, в каква от областите ѝ 
да се развива нашата страна. А не изобщо да има химия ! И 
мисля, че в това отношение той много рядко срещаше разбиране. 
И много често се сблъскваше с тия хора, които налагаха 
решенията. Защото той беше нестандартен човек, с 
нестандартно мислене. Там където другите виждаха решение, 
той виждаше въпрос. И се стремеше да намери отговора. Не 
се задоволяваше със въпроса. 

Мария КОЛЕВА: Например... 

ЧАВДАР КЮРАНОВ: Мисля, че особено ярко се 
чувствуваше неговата нестандартност в областта на политиката 
на страната. И в преценките, които той имаше за партийната 
политика, за самата партия, не можем да отминем този въпрос. 
Той имаше много силна критична мисъл към това, което става в 
партията. Подлагаше всичко на критика. Не от любов към 
критиката, а от любов към тая страна. Виждаше всичките 
недостатъци. Виждаше целия антидемократизъм на системата. И 
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в това отношение беше изпреварил много хора. Това може би 
беше една от главните причини, защо един разговор с него 
винаги обогатяваше, винаги те караше самия тебе да мислиш по 
различен начин.  

Мария КОЛЕВА: А какво предлагаше ? 

ЧАВДАР КЮРАНОВ: Тези неща които ставаха тогава в 
бившия Съветски Съюз, така наречената перестройка, за тях той 
говореше много преди това. За това че не може по този начин да 
продължават нещата, особено в икономиката, която той 
познаваше отлично. Че цялата тази система на планиране, на 
„подреждане“, за узаконяване на трудната действителността е 
нещо изкуствено, че тя не може да продължава така, че просто ще 
се разпука по шевове !  Много преди тези неща да станат 
така, официални, за тях да се пише, да се говори, той говореше за 
тях, чувствуваше ги, разбираше ги, предупреждаваше за това ! 

Мария КОЛЕВА: А какво предлагаше ? 

ЧАВДАР КЮРАНОВ: Предлагаше това което беше една... 
така, една подтисната мисъл в тая област, в която той работеше 
— невъзможността да се търсят други пътища да се преодолее, да 
не бъде така.  

Мария КОЛЕВА: А конкретно, какво предлагаше? 

ЧАВДАР КЮРАНОВ: Конкретно, конкретно, редица 
строителства, които вървяха, смяташе че не са добри, трябва да се 
променят, трябва да се търси това което наричаме икономическа 
ефективност. И за да се осъществи това, вземайки предвид  и 
опита на страни, в които е бил, в които е работил, той смяташе, че 
тия ограничения, които тази наша система създаваше, просто не 
трябва да ги има. Трябва да има една действително много по-
голяма свобода на дейността на хората, на икономиката, на 
развитието. Сегa, в момента не мога точно да си спомня 
конкретни строежи, които смяташе, че не са особено смислени 
или разумни, но много пъти е правил така съвсем конкретен 
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критичен анализ на нещо, което се прокламира като едва ли не 
строежа на петилетката или десетилетката... 

Мария КОЛЕВА: Искаш да кажеш, Кремиковци. 

ЧАВДАР КЮРАНОВ: Да ! Това е действително един от 
случайте по който говореше; че това е един много рискован 
/строеж/, една много рискована идея и че едва ли трябва по този 
начин да се решават нещата. Но все пак аз мисля, че това което 
беше неговата сила, това беше политическия анализ. Тези 
анализи, които той правеше на ситуацията, почти винаги 
отклоняващи се от и в разрез с официалните тълкувания, 
официалните анализи, като че бяха най-интересни и най-
дълбоки, й тук се проявяваше не само един недогматичен, а 
антидогматичен подход у него. Обикновено, това което се 
даваше като тривиално обяснение на политическия живот, той 
много пъти казваше точно обратното.  

Мария КОЛЕВА: Например ? Ти знаеш, че той имаше едно 
виждане за всяка малка страна, не само за България – как да се 
“оправя” със великите сили, как да действува икономически и 
политически... 

ЧАВДАР КЮРАНОВ: Аз мисля, че той виждаше много 
по-вече възможности за сaмостoятeлнocт на тази страна 
/България/, отколкото тя използуваше. Разбира се, той не си 
правеше илюзии, че тя може сама да съществува и да не бъде 
свързана с цялата система.в коята се намираше. Но мислеше, че 
самата тая система е ограничена, и че това ограничава и страната.  

Но той не виждаше нещата така, че трябва да се излезе от 
тази система. По скоро смяташе, че тази система трябва да се 
променя. И мисля, че ако такиви идеи имаше у хората, у повече 
хора тогава, и ако хората с такива идеи можеха да взимат 
решения, вероятно нямаше да се случи това което стана. 

Мария КОЛЕВА: Ето един конкретен пример — той 
създаде цяла мрежа за разпространение на български продукти на 
запад, създаде съвместни дружества. 
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ЧАВДАР КЮРАНОВ: Да, това е една линия, която той 
следваше, линия на съвместните дружества. Това е така.  

Мария КОЛЕВА: И всичко което той правеше, беше 
следено, разследвано и т.н. И днеска всички това правят, обаче 
без да допринасят с каквото и да било за страната, а само за себе 
си. Т.е. той имаше виждане как да се работи в един вид 
социализъм, който създава възможност на хоратат да творят...и...  

ЧАВДАР КЮРАНОВ: Добре, аз ти казах това, аз ти казах 
това, не употребих понятието "социализъм”, защото за младото 
поколение то е почти противо-показно. Но искам да кажа това, че 
той виждаше възможности при тази система, която съществуваше 
тогава /1944-1989/, но съвършено по друг начин да може да се 
развиват, просто свободно да се развиват нещата. Да има и пазар, 
да има и съревнование, да има и конкуренция, и т.н. 

Мария КОЛЕВА: Къде е този доклад, къде са тези 
материали, които бих искала да намеря. 

ЧАВДАР КЮРАНОВ: Това не мога да ти кажа, тъй като аз 
служебно с него не съм свързан. И на този доклад, за който съм 
чувал, но не съм го чел, знаех идеите, които той развиваше и 
именно това, че може в тия условия да се постигне много 
повече, ако се получи едно съчетание между план и пазар. 

Мария КОЛЕВА: А къде мислиш този доклад може да 
бъде намерен ? 

ЧАВДАР КЮРАНОВ: Ами, боя се, че сега едва ли може 
да бъде намерен. Може би е в някой от неговите колеги, там 
заместник-министри. 

Мария КОЛЕВА: Кой например ? Панков ? 
ЧАВДАР КЮРАНОВ: Може би... Може би, или Джамбов, 

или Панков, или някой от тези хора. Може би да е запазен такъв 
доклад. Не е лошо да се потърсят и да се попитат, да се видят тия 
хора. 

Мария КОЛЕВА: Мислиш ли, че е полезно аз да намеря 
този доклад ? 
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ЧАВДАР КЮРАНОВ: Безусловно това е полезно. 
Безусловно това е полезно ! Изобщо, ще дойде един период, 
когато нещата ще си получат вярната оценка и xорa като 
Миладин Колев ще си получат вярната оценка. И ще се види как 
те са виждали, предчувствували, предвиждали много неща, които 
ако не пречеше едно изостанало политическо мислене, щяха да 
дадат своите плодове.  

Мария КОЛЕВА: Има още нещо конкретно — например, 
той построй пеницелиновия завод. 

ЧАВДАР КЮРАНОВ: Да, за Разград. 
Мария КОЛЕВА: Правейки теории, той непрекъснато 

правеше конкретни неща. Във всеки момент. 
ЧАВДАР КЮРАНОВ: Да, разбира се. Тук той не се 

отклони от създадената тогава традиция, когато някой дойде на 
власт от съответния град, да направи на този град завод или 
кооперативно стопанство. В края на крайщата това не е чак 
толкова лошо. Добре беше това, че действително се създаде един 
завод на едно много високо равнище, не зная сега в какво 
състояние се намира, че се създаде работа на хора и че беше 
много модерно производство. 

Мария КОЛЕВА: И продължава да е... 
ЧАВДАР КЮРАНОВ: Но казвам, че не знам какво е 

станало там и ще се радвам ако така добре продължават нещата, 
както тогава, но в един момент, в който това беше новост, или 
относителна новост за Европа, мoжà да стане и у нас, това 
разбира се беше много хубаво./Днес, в 2013 г. заводът не 
съществува.М./ 

Мария КОЛЕВА: А кога и къде сте се срещали вие ? 
ЧАВДАР КЮРАНОВ: А, това ми е трудно да ти кажа. Не 

мога да си спомня. Действително, не мога да си спомня. 
Мария КОЛЕВА: А в кухничката, в къщи, на улица 

Парчевич ? 
ЧАВДАР КЮРАНОВ: В кухничката обикновено водехме 

тези разговори, които не можеха да се водят пред по-голяма 
аудитория и обикновено вътрешно-партийните въпроси. Това 
бяха разговорите в кухничката. Какви са последните новини, 
действителните новини, не тези които излизаха в печата. Какво 
става във върховете, какви са борбите, какви са очакванията. И 
просто так следяхме с нетърпение да стане нещо ново, да стане 
нещо такова каквото мислехме, че трябва да стане. Това бяха 
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разговорите в кухничката. Преди всичко по вътрешно-партийни 
въпроси, които сега едва ли толкова интересуват хората. 

Мария КОЛЕВА: Всичко интересува хората. 
ЧАВДАР КЮРАНОВ: Обикновено аз бях по оптимист, 

той беше по скептик и обикновено той се оказваше прав. 
Мария КОЛЕВА: Но не винаги. Аз му казвах, че всичко ще 

се промени. И той не вярваше, й аз се оказах права. 
ЧАВДАР КЮРАНОВ: Е, ти винаги се оказваш права. 
Мария КОЛЕВА: Нали ? 
ЧАВДАР КЮРАНОВ: Това е отделен въпрос. Ха-ха-ха ! 
Мария КОЛЕВА: Поне си пробвал, че се оказвам винаги 

права. 
ЧАВДАР КЮРАНОВ: Ха,ха,ха. Не ти липствува 

самочувствие. Ами аз смятам, че в България имаше няколко 
подготвителни етапа за срутването. Единият беше в началото на 
70-те години и със създаването на АПК /аграрно-промишлените 
комплекси/. Това беше едно от тези неща. А след това, след 1984 
година, 1985 год., когато започнаха големите държавни заеми. 
Тодор Живков започна да чувствува, че се клатушка властта и 
трябваше да действува с икономически мерки. Той предпочете да 
действува с икономически мерки, а не с репресивни. 

Мария КОЛЕВА: Кажи ми, татко го пенсионираха... Той 
беше обществено животно. И не можеше да живее без хората. 

ЧАВДАР КЮРАНОВ: Те не го пенсионираха, те направо 
го отстраниха. 

Мария КОЛЕВА: Да. 
ЧАВДАР КЮРАНОВ: Това не е пенсиониране. Той беше 

човек, който можеше да работи до края на живота си. И трябваше 
да има тия условия. Те даже, много добре си спомням, че те след 
като го пенсионираха доста време му плащаха заплатата на 
заместник-министър. Което, разбира се, беше нарушение на 
законите, но някак си, не можеха да направят иначе. Така че, това 
пенсиониране, пак повтарям, си беше отстраняване от активен 
професионален живот. 

А що се отнася до това, че той живееше с хората, това е 
така защото това е естествено за човек, който мисли. Той не може 
иначе, тия мисли трябва да съществуват обществено, те не 
могат да се самоубиват непрекъснато ! От време на време се 
самоубиват, но все пак... И затова през тоя период се запазваха 
някои приятелства, защото все пак трябва да има някакъв 
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резонанс на мисленето. И това не можеше да бъде много 
нашироко, но това беше смисъла пък на едно приятелство между 
хората. Когато можеш да споделиш това което мислиш, за да 
може поне в такъв камерен обсег да живее мисълта ти. 

Мария КОЛЕВА: Ти какво работиш сега ? 
ЧАВДАР КЮРАНОВ: Ами, сега се занимавам с политика, 

това е. 
Мария КОЛЕВА: Нали беше философ ?  ЧАВДАР 

КЮРАНОВ: Не, аз бях социолог. Но сега не се занимавам със 
социология.  

Мария КОЛЕВА: Когато говорехте с татко ? 
ЧАВДАР КЮРАНОВ: Да, тогава бях социолог. Е, так де, 

една част от периода бях социолог. Преди това бях разни други 
работи. Ами аз бях една комбинация от социални науки, тъй като 
съм завършил право, след това работих доста време като 
икономист и след това като социолог. Така че в това има една 
комбинация от социални науки. 

Мария КОЛЕВА: Ами в какви отношения татко виждаше 
западните страни и България? 

ЧАВДАР КЮРАНОВ: Той просто мислеше, че ние 
можем да направим, това което са направили те и че това е 
възможно, но при други условия, не непременно 
капиталистически условия, но дори при нашите условия, 
разбира се, с друг тип социализъм, различен тип социализъм. 

Мария КОЛЕВА: И сега когато Западът е узрял за този тип 
социализъм за който татко е мислел, че трябва да се направи и 
може тука да се направи...  

ЧАВДАР КЮРАНОВ: Той /Западът/ е узрял само като 
възможности на икономиката, на производството, на 
производителните сили, както ние казваме, той е в това 
отношение напълно узрял, но не е узрял за такива отношения 
между хората. 

Мария КОЛЕВА: Не разбирам. 
ЧАВДАР КЮРАНОВ: При всичките му възможности, 

Западът не си е решил някои големи проблеми. Никоя страна до 
сега, от тия силни могъщи икономики, не реши въпроса за 
безработицата. 

Мария КОЛЕВА: Нали знаеш, че винаги количественото 
натрупване води до качествен скок. 
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ЧАВДАР КЮРАНОВ: Е, сега... виж какво, не винаги ! Не 
винаги ! Тоя закон не бива механично да го разбираме. 

Мария КОЛЕВА: Този закон е точно механичен. 
ЧАВДАР КЮРАНОВ: Един момент, тогава трябва да 

чакаме да стигнат 100 милиона безработните, за да решат 
въпроса. Това е натрупването на количеството, нали, за да дойде 
друго качество ! Така не може ! 

Мария КОЛЕВА: Да, да, но количеството може и да е 
интелектуалното узряване на хората./Казвам това, но не го 
вярвам. М./ 

ЧАВДАР КЮРАНОВ: По-моему, интелектуално те 
отдавна са узряли за едно такова решение, но не са узрели от 
гледна точка на интересите си. Има един закон, който аз съм 
открил във социологията. Той е такъв — когато нещо е много 
логично, то не става. Много логично е, че най-могъщите 
икономики трябва да решат въпроса за безработицата. По 
логично, здраве ! Имат всичко. Имат възможностите, имат 
разбирането, имат това, имат онова, защо не става ? Ами има 
интереси, които пречат на тая работа. Ето това е простия закон. 
Очевидно има такива интереси, които ги карат да се чувствуват 
по-добре с, до колкото си спомням, някъде към 17, 18 милиона 
безработни в европейския съюз. 

Мария КОЛЕВА: Ти знаеш ли, че има закон, който аз 
практикувам: нищо не е възможно, но всичко става. 

ЧАВДАР КЮРАНОВ: А, това е вече друг въпрос. 
Мария КОЛЕВА: Така добре го практикувам... 
ЧАВДАР КЮРАНОВ: Това е друг въпрос. Има и такъв 

закон, има ! Съгласен съм. Както има и друго правило: не 
вярвайте на слуховете, те са вярни. 

Мария КОЛЕВА: "Нищо не е възможно, но всичко става 
вече", не ще стане, а става, е същият принцип, по който нещата 
ще тръгнат там, защото разбраха и там, че основното е "ходиш по 
улиците и обсъждаш". 

ЧАВДАР КЮРАНОВ: Е, ако сме ги научили на нещо, все 
пак има смисъл от целия експеримент, ха,ха,ха ! 

Мария КОЛЕВА: Мислиш ли, че в Министерския съвет 
този доклад на татко може да се намери ?  

ЧАВДАР КЮРАНОВ: Не, много промени станаха там и те 
просто са ги изхвърлили тия материали ! Трябва да се питат хора, 
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хора трябва да се питат. Панков, единия, Джамбов е другия, той 
беше заместник-министър и едновременно директор на 
Нефтохим. 

Мария КОЛЕВА: В Бургас ? 
ЧАВДАР КЮРАНОВ: Да, да, беше и в Бургас, в завода... 
Мария КОЛЕВА: Лъчезар Аврамов ми отговори, че не е в 

течение за доклада, и когато му казах, че татко имаше виждане 
как да станат промените, той ми каза: вие знаете по-добре от 
мене. 

ЧАВДАР КЮРАНОВ: Е, сега, това е негов /проблем/ 
въпрос. 
 

КРАЙ на записа с ЧАВДАР КЮРАНОВ 
 

 
 
 
 

ПРИ ГЕОРГИ ЧАНКОВ, 
14 МАРТ 1995 година, 

 
запис на звук , картина на лента 16мм. и фото-снимки за филма 
„ТАТКО“, продължение на филма „Състояние на вечно щастие“.  
 

ВНУКЪТ на Георги Чанков:/говори на камерата, като на 
баща ми, той мисли, че е жив/ 
Чичо Миладине, макар че не те познавам, искам да представя 
като трето поколение от клана Чанкови, дядо ми Георги Чанков, 
баба ми Савка Чанкова, двамата са ти познати от младежките 
години, и сега бързам защото ще ходя на Витоша, излизам. 

САВКА ЧАНКОВА: Мария, аз те помня още като съвсем 
малко бебе. В ония тежки години когато ние бяхме млади и 
бушуваше една страхотна война, майка ти трябваше да излезе, да 
присъствува на делото на Искра Панова и ме помоли, аз да се 
занимавам с тебе, докато майка ти се върне от делото. 

Мария КОЛЕВА: Аз колко съм била голяма ? 
САВКА ЧАНКОВА: Сигурно на една година си била. 

Много малка беше. 
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ГЕОРГИ ЧАНКОВ: С баща ви се познавам твърде отдавна, 
от 1937 година. Това беше година през която активно се 
подготвяше Втората световна война. 
Нашата връзка е свързана с неговата дейност. А той беше активен 
студент, социалист, към Социалистическия Младежки Съюз 
принадлежеше. Беше един от ръководителите на дружеството 
"Жан Жорес". И това същото дружество начело с Миладин Колев 
разви много активна дейност в борбата против фашисткото 
настъпление и за устояване позициите на миролюбивото 
човечество. Той изигра извънредно голяма родя през тези години 
като секретар на "Жан Жорес”, изигра голяма роля за обединение 
на всички младежки антифашистки и антивоенни сили. Това бяха 
годините, в които се създаваше общонароден фронт, световен 
фронт против настъплението на хитлеристка Германия, на 
хитлеровия фашизъм. От тогава го познавам. И съм с много 
добри впечатления именно от този период. Той беше един от тези 
активисти, който не се спираше пред никакви опасности. 

Мария КОЛЕВА: А къде точно конкретно сте се срещали ? 
Къде, в коя стая, в коя къща, в кое... 

ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Ние сме се срещали по онова време 
предимно по улиците. Тъй като аз бях човек с 10 годишна 
присъда затвор от фашисткия съд и аз много по квартири не съм 
се срещал. Срещал съм се все пак, но много от срещите са 
правени по улиците, където може човек да си наблюдава и където 
не могат да го подслушват. 

като След 9 септември 1944 година, след края на 
Втората световна война, Миладин /Колев/ работеше в 
Министерството на Тежката промишленост един от главните 
химици, като икономист. След това, аз бях председател на 
Плановата комисия и той дойде на работа в Плановата комисия. 
По-късно беше привлечен и в Министерския съвет. Един 
принципен въпрос, голям въпрос — България е бедна от към 
много суровини, особенно от към качествени каменни въглища 
— трябваше да се разработи един от главните въпроси: как 
могат да се използуват лигнитните каменни въглища в 
България за поддържане на българския транспорт и за 
другите битови нужди на населението, както и за нуждите на 
промишлеността. Правителството го изпрати да разучи 
проблема в Източна Германия. И той наистина го изучи. С 
неговото активно участие по-нататък беше разработена 
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технологията за обработка на лигнитните каменни въглища в 
Източно-маришкия басейн. Тогава ее набелязаха и главните 
моменти за изграждане и на брикетната фабрика. Първа брикетна 
фабрика в България. Той има активно участие в това дело. До 
тогава в България брикети не се разработваха. След като той 
разучи тази технология в Източна Германия, неговите знания и 
опит получен при германците, той го пренесе в България и го 
внедри и в нашата страна.  
Искам да ви кажа, че никой не е работил извън общата система на 
плана.  

Мария КОЛЕВА: Никой не е работил, но татко вземаше 
решения, може би вие сте вземали също решения, но нещастието 
на цялата система беше, че нямаше кой да вземе решение. Ходиш 
от шеф на шеф и не подписваха. 

ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Така не е. Имало е такива случаи, 
когато отделни хора бягаха от отговорност, както ги е имало и 
по-рано. Имаше ги и тогава, има ги и сега /1995 г./. Има една 
част от хората, които се боят от отговорност, когато се вземат 
решения по важни въпроси. Аз съм се натъквал на такива неща. 
Много хора са идвали към мен да им придвижвам въпроси, макар 
че не отговарям за дадени сектори. Такива е имало, сигурен съм 
че са идвали и към баща ви, нали. В тази връзка не мога да съм 
полезен. Обаче този въпрос за разучаване на използуването на 
лигнитните въглища в България, трябва да ви кажа, че за 
българската икономика той беше от изключитерно голямо 
значение. Нашият транспорт работи сумата и време, сумата и 
време с лигнитни каменни въглища. Нашият транспорт ! 
Имаше специален филм на Анжело Вагенщайн, в който 
учавствува и той. Аз бях тогава министър на Траспорта. Баща ви 
считаше, че тези въглища могат да се използуват. Ние 
отидохме заедно, не с баща ви а с Минчо Колбаков, моя 
помощник като министър на Транспорта, качихме се с влака, от 
София до Побит Камък за да докажем на машинистите и на 
всички други специалисти, че лигнитните въглища имат 
необходимата калоричност, стига да се знае как да се борави с 
тях. Кой доказваше тая необходима калоричност ? Това го 
доказваше Миладин Колев, които изучи опита на немците. Вярно 
е, че немските лигнитни въглища бяха с по-голяма калоричност. 
Нашите бяха с по-малка калоричност. Така се стигна до идеята, 
от тези лигнитни български въглища с по-ниска калоричност 
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да се пристъпи към изграждане на брикетна фабрика, за да се 
концентрират лигнитните каменни въглища.  

И по такъв начин доставихме енергия на българсата 
икономика на базата на българска евтина суровина. 

Мария КОЛЕВА: Искам да попитам, вие по времето на 
Трайчо Костов на два пъти сте се застъпвали за татко. Истина ли 
е ? 

ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Гледай сега, това което е истина е 
следното: аз съм защищавал всички хора, които познавах 
непосредствено, в това число и Миладин Колев. Гарантирах за 
тях. И след това мен пък обвиниха, че защищавам подобни хора. 

Мария КОЛЕВА: След войната кадрите са неуки, но се 
учат да ръководят, учат се на самостоятелност, грижат се за 
страната, слушат специалистите, не чакат спасението им и 
решенията, икономически, културни, да дойдат от центъра, от 
Москва. Така ли е ? 

ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Тъй ! Ха,ха,ха ! Моята защита е била 
винаги публична. Тя не е била някаква тайна, някаква задкулисна, 
тя е била открито, пред правителството, в Политбюро и 
навсякъде, където е ставало дума, какво представлява Миладин 
Колев, какво представляват и другите върху които имаше силно 
съмнение. 

Мария КОЛЕВА: А вярно ли е, че сте казвали: „Щом него 
искате да арестувате, и мене може да арестувате.“ 

ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Не помня дали точно такива изрази 
съм употребявал, но съм казвал: „Когато един комунист е 
честен, той трябва да се защищава, независимо от това какви 
последици могат да се получат от тази защита.“ Така съм 
защищавал и Миладин Колев. 

В 1957 година мен ме обвиниха в най-опасната дейност: 
фракционер, който иска да разедини БКП, да подрони нейния 
престиж, да разбие единството и да изложи страната. Станах 
опасен за България. 

Мария КОЛЕВА: Така ли ? 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Работа доста време нямах. Тогава се 

разделихме и с Миладин Колев. По-вече аз не можех да го 
виждам. И беше решено да замина на работа зад граница. 
Предложиха ми се две места, едното в Иран, другото в Бразилия. 
Обаче за мен беше ясно, че външно-дипломатическата дейност не 
е дейност за мен. Още по-вече, че аз бързо се ориентирах и 
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разбрах, че ние нямаме в Бразилия никакви особенно големи 
икономически интереси. Пък и политически. Грамадно е 
растоянието между Бразилия и България. Така че, поисках 
аргументирано да бъда отзован от там. Да се върна в България на 
работа. 

Мария КОЛЕВА: Ами, това е първия случай в историята... 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Трябва да ви кажа, че когато направих 

тези предложения, обосновах се, че така България ще икономиса 
най-малко ежемесечно по 700, 800 долара. Направих това 
изложение до министър Башев и вместо да се вслушат в това, те 
съобщават на съпругата ми, че Чанков може да дойде на почивка 
във София. Аз тогава не съм искал почивка. Аз исках връщането 
ми в България. И да не се връщам по-вече в Бразилия. Когато 
дойдох тук, всички във Бъншно министерство се учудиха и ме 
упрекнаха даже: къде съм се намерил аз, един единствен да искам 
връщане в България, когато всички се натискат да заминават зад 
граница за да получават долари. 

Мария КОЛЕВА: Ха,ха,ха ! 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Като изтече срока на почивката заявих 

на отговорните фактори, на Борис Велчев, че аз по-вече няма да 
замина от България. Дошъл съм тука и няма да се върна в 
Бразилия. Той ме помоли да се представя пред Кастело Бранко, 
председателя на република Бразилия, за акредитивните писма 
там..., настояваше да замина в Бразилия, аз категорично се 
отказах. И изпратихме едно писмо от мое име, че съм в 
нездравословно състояние. Моля за извинение и с това 
ликвидирах въпроса. След това престоях две години без работа. 
Тъй като в България не ми се даде абсолютно никаква работа, 
Политбюро се боеше, че аз искам публична трибуна, отново се 
наложи да замина, пак зад граница на работа. 

Мария КОЛЕВА: И къде отиде ? 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: В Белгия. Посланик. 
Мария КОЛЕВА: А, чудесно. 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Разбира се и Белгия не ме кой знае 

колко привличаше, макар че там имахме много по-вече и 
културни, и икономически, и всякакви други връзки. Ние с 
Белгия сме свързани и каквото можахме като посланици, за три 
години свършихме в интереса на България. 

Мария КОЛЕВА: Кои години беше това ? 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: От 1970 до 1973 година 
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Мария КОЛЕВА: А-а-а! Ами татко не е ли идвал там по 
това време ? 

ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Не, не е идвал. 
Мария КОЛЕВА: 1973 година беше там. Кой ви беше 

търговски ? 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Няма как да дойде татко ви, защото 

всички хора които са идвали към мен по това време, особенно 
такива мои познати, те са следени. 

Мария КОЛЕВА: Ама татко беше в търговското. 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Където и да е бил. 
Мария КОЛЕВА: В търговското ходи и казваше: нЧанков е 

посланик, обаче не съм му се обадил, той не иска да ме види." 
Бяха с търговския посланик, когато отидох в Белгия да го видя. И 
му подарих чадър ! И той за пръв път имаше чадър в живота си. И 
така се зарадва на този чадър и каза: „Ето, Мария, виждаш ли, 
най-накрая купи на баща си един чадър.“ И толкова се трогна 
/иначе, той избягваше притежанието този буржуазен предмет, но 
започвах да си печеля хляба. М./. А и валеше непрекъсното в 
Белгия. 

ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Сега, гледайте, аз сам съм отбягвал да 
се срещам с хора, които са били близко около мене на работа. 
Тъй като към всички тях също имаше определено съмнение. Те 
бяха наблюдавани и нямаха бъдеще. На тях път не се даваше 
вече. 

ОПЕРАТОРЪТ: По този начин вие спасявахте и тяхната 
кожа. 

ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Ами няма как друго яче. Трябва да се 
спасяват непременно. Непременно трябва да се спасяват. Защото 
това бяха способни хора. Подготвени хора. И въпреки това, 
изхождайки от свои, корисни съображения, тогавашните шефове 
на нашата държава и на нашата партия, на Политбюро, 
изхождайки от тези корисни съображения... Тези хора, които 
идваха към мен трябваше да бъдат спасявани. 

Мария КОЛЕВА: И не биваше да ви посещават. 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: И не биваше да ме посещават. 
МАРИЯ КОЛЕВА: А татко беше толкова обиден, мислеше 

че нарочно не искате да го видите. 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Второ, един факт, който исках да ви 

посоча — до каква степен бяха стигнали в преследванията ни. 
Първо, заличиха навсякъде името Георги Чанков. До всички 
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редакции съобщиха и във всички кина и в кинематографията – 
името Чанков да не се споменава никъде. Това име беше опасно. 
За сигурността на България.  

Мария КОЛЕВА: И смениха името на Йорданка с 
Николова. 

ГЕОРГИ ЧАНКОВ: И не само това. За да не ее повтаря 
името Чанков, смениха и венчалното ѝ име, законното венчално 
име на Йорданка Чанкова с Йорданка Николова. С 
първоначалното ѝ име, когато тя не е била омъжена.  

Мария КОЛЕВА: И не ви ли стана мъчно ? 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Да ! А бе, мъчно, имаше много работи, 

по които ми ставаше мъчно. И разделянето със семейството, и 
пращането ми във завода "Девня", и забраната да идвам във 
София, и пращането ми след това на Дунава, в ДЗС /държавно 
земеделско стопанство/ иСвищов", макар че аз не съм специалист 
по земеделие /смее се/, но ме пратиха там. Много неща ми бяха 
мъчни, и това че на съпругата ми не даваха работа, макар и 
учителка по немски език и трябваше да я пратим на работа в 
тютюневия монопол, въобще много работи бяха, но не са за 
приказване тука. Да свършим с това.  

НЯКОЙ ОТ СНИМАЧНАТА ГРУПА: Ех, боже, боже, е-е-
е ! 

ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Аз мога да ви кажа, дали вие сте 
комунисти или не, не знам.     

Мария КОЛЕВА: Какво ? 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Дали вие тука присъствуващите сте 

комунисти или не, това не знам, това си е ваша работа, но мога да 
ви кажа, запишете го това, че по честни хора от истинските 
комунисти, до ден днешен, по-честни от тях, не съм виждал. 
Не съм видял. 
Имало е честни, но такива, които са готови да се жертвуват за 
интересите на народа, да умират за неговите интереси, не съм 
срещал. Аз смятам, че всичкото това което се говори за 
Комунистическата партия днеска е една клевета от начало до 
край. За това, че в отделните партийни организации е имало 
мошеници, негодяи, даже някъде и убийци не значи, че това е 
лицето на БКП. Не значи !  
Това трябва добре да се разбере. 

Мария КОЛЕВА: А татко, знаете ли какво ? Той  
е умрял като е видял черепите, че е имало концлагери… 
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ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Да, тогава ли той умря ? 
Мария КОЛЕВА: Да, той като видял картата на България с 

черепите, тя тръгнала по партийните организации една година 
преди да излезе официално. 

САВКА ЧАНКОВА: Не, те ги разлепваха... 
Мария КОЛЕВА: Те ги разлепвали, но една година преди 

това картата е минала по низовите партийни организации на 
пенсионерите, по кварталите.  

ГЕОРГИ ЧАНКОВ: За това много може да се говори... Но 
искам да ви кажа, да се възползувам пък сега аз от случая, искам 
да ви кажа следното нещо — че 9-ти септември 1944 г. когато 
стана, той стана след едни много трагични години в България, 
когато главите на комунистите и на земеделци, голяма част, и на 
социалисти, и на безпартийни, заради това че бяха против 
фашизма, бяха рязани, изкарвани по мегданите, палеха се къщите 
на всички ятаци, а те бяха хиляди хора, интернирваха се тяхните 
семейства, с децата, със старците заедно. В народа се беше 
напластил заради дългогодишното фашистко господство такъв 
гняв, че ако не беше с голям престиж БКП, никой друг не 
можеше да задържи този народен гняв, който беше с грамадна 
сила връхлетял върху тези, които клаха и ограбваха България 
през всичките тези години на войната и служеха на Хитлер. 
Никой друг. Единствено тази партия ги спаси. Вижте, някъде 
има ли Земеделският съюз да е спрял, или някоя друга партия да е 
намерила кураж и сили и да каже "стоп” на гражданската 
война.Наблюдавайте днес положението, пишете и това: защо 
Америка велика /Съединените Щати/ не можа да спре 
гражданската война в  Югославия ? Защо в Ливан не могат да 
спрат гражданската война ? Въобще, трябва да се има предвид, че 
когато противниците на комунистическото движение са клали 
години наред и народът е изпаднал поради тях, тяхните 
антинародни действия в гражданска война, тя вече не може да се 
спре лесно, защото се е проляла кръв. И ако БКП трябва да се 
критикува заради действията на отделни нейни членове, които не 
са изразявали нейната воля и нейния морал, за тази партия трябва 
да се излезе не с клевета, именно заради това. А с признание ! С 
благодарност, че не позволи в България да се разгъне гражданска 
война, която щеше да отнеме главите и големи разрушения да 
направи за целия български народ, особено за тия които бяха 
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главните виновници за вкарване на България във Втората 
световна война на страната на хитлеристка Германия. 

Мария КОЛЕВА: В кои квартали сте се криели във София 
? 

ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Второто ми виждане с вашия баща 
беше, когато аз избягах от затворническия лагер и отидох с 
Йорданка, със съпругата ми Йорданка, в квартирата на Миладин 
Колев и на майка ви във Базовия квартал. Във Вазовия квартал, 
там се видяхме. Втори път вече. Какво да ви кажа за там. Там те 
си дадоха квартирата на тяхно разположение, на РМС, и 
Йорданка се е укривала там, между впрочем, това е била една от 
солидните квартири на Йорданка. По това време тя е секретар на 
ЦК на РМС през тези години. Това е. 

Мария КОЛЕВА: Добре. 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Хайде вече да спрем, /сърдит/  

„Комунистите, те носят отговорност !”- казват те. БКП за някакви 
си месеци спря гражданската война в България. Ами не носят ли 
сега отговорност всичките западни, т.н. напреднали държави, 
които години наред не могат да спрат гражданската война ? 

Мария КОЛЕВА: Ами защото продават оръжие, бе, 
"дебелеят" от оръжието, което продават. 

ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Разбирам. 
Мария КОЛЕВА: Бивша Източна Германия си продава 

оръжието в Босна. 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Точно така, точно така е. Ние 

/комунистите/ бяхме заинтересувани да няма гражданска война. 
Мария КОЛЕВА: Да. 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: И затуй не я допускахме на времето. 
Мария КОЛЕВА: Да. 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: А днес те са заинтересувани да си 

продават оръжието и да трупат пари чрез труповете на тия 
народи, те са сами организатори на тия граждански войни. 

Мария КОЛЕВА: Разбира се. 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: А във същото време обвиняват 

комунистите, че те, видите ли, носели отговорност, защото 
решили много въпроси чрез народен съд и че са допуснали 
отделни комунисти да извършат закононарушение. 

Мария КОЛЕВА: Обаче, благодарение на това, нямало е 
гражданска война след 9-ти септември 1944 година. 

ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Да, за това нямаше. 



 90 

Мария КОЛЕВА: Става дума, че са загинали няколко 
хиляди, обаче не е имало цял един народ... 

ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Аз се съмнявам дали са загинали 
хиляди вън от народния съд. Съмнявам се в тая цифра. Никой до 
сега не е излязал с една книга и да покаже колко са. Имената им 
да посочи. 

Мария КОЛЕВА: Аха, значи фалшификация. 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Аз смятам, че това е една груба 

фалшификация. Те излизат с черепи в пропагандата, обаче те не 
излизат с данни, от които да се види. Например,за един Дертлиев, 
към който ние сега като социалистическа партия имаме 
положително отношение, но същият тоя Дертлиев, които е бил в 
лагера наистина, в Беляне, той не е бил на някакви особено тежки 
условия поставен. Той си е бил лекар и от къде го научих аз това 
? Тук, в тази квартира, дето сте вие сега и на това място дойде 
един от социалистите, който също беше в лагера и с когото аз 
като младежки ръководител съм работел. Този младежки 
ръководител се казва Левчо Иванов. Известен е сега. Шивач. 

Мария КОЛЕВА: Този, предателя. 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ : А-а-а, вие го знаете ? 
Мария КОЛЕВА: Татко е написал 40 страници спомени и в 

тях казва, че той е бил винаги предател за баща ми. 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Аз го попитах, Левчо... Той дойде тука 

да ме види, защото за Левчо, въпреки предателството, въпреки че 
видях материалите, с които той е доносничел на полицията и за 
мен и за много още други наши хора, за него има обаче един 
факт, който аз не можах да забравя ! Фактът е следния: когато аз 
избягах от затвора, аз нямах балтон. А зима, февруари месец. Ето 
този месец бягам. Сега е март, впрочем. Февруари месец бягам, й 
трябваше да ми се ушие балтон. И ми гo уши Левчо този балтон. 
Аз ходих два или три пъти на проба за балтона ! Той, ако беше 
такъм заклет предател, той е бил свързан с Гешев, той не 
съобщава на Гешев. 

Мария КОЛЕВА: Защото е мислел, че ще станете по-голям 
ръководител и после ще ви предаде. Това е обяснението. 

ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Та какво е мислел, това е друго, но той 
дойде тука, за да кажа когато ме разпитваха нашите..., когато се 
разчепкваха тези въпроси и за Левчо и за другите, аз им казах 
този факт. Защото аз не мога да допусна, че трябва сега, понеже 
бил такъв и такъв еди кой си, сега непременно, и аз трябва още, 
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още да го унищожавам. Трябва човек да каже истината, такава 
каквато е. Някъде тя може да бъде и в полза на човека. 
Някъде може да бъде и във вреда. Каквито са му делата. Така 
и с Левчо.  

Мария КОЛЕВА: Обаче, изглежда Левчо е предал 
Йорданка, понеже я е завел под някакъв фенер... 

ГЕОРГИ ЧАНКОВ: А, не, не, не ! Не, не, не, в никакъв 
случай това не е вярно. Не е вярно това. Не я е предал. Нищо 
подобно. Йорданка е убита при съвсем други обстоятелства. 

Мария КОЛЕВА: Така ли ? Ама са я познали под фенера... 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Йорданка е ранена, е да, не са я 

напълно познали ! Защото тука при мене е полицейското досие, 
съобщение, как е убита и що е убита, то е при мене, копие от 
бюлетина. Аз тия материали ги събирам./Г.Ч. е на 86 г./ 

Мария КОЛЕВА: Трябва да се остави за историята, всичко 
да се пази,  защото всичко се изтрива! 

ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Да, изтрива ce. Това е вярно. До сега 
съм обвиняван в какви ли не грехове. Освен във фракционерство, 
в антисъветска дейност, обвиняван съм и в това, че съм 
английски агент. 

Мария КОЛЕВА: Ха, ха, ха ! 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Че съм агент на Гешев, бившия 

полицай, известен, на България... 
Мария КОЛЕВА: Да, убиеца. 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Да ! Че съм организирал убийството 

на Сталин. 
Мария КОЛЕВА: Ами ? 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Да, след като съм пратил Денчо 

Знеполски да отиде в Москва да учи, с оглед да организира 
разстрела, убийството на Сталин. Какви ли не грехове, ха,ха,ха ! 

Мария КОЛЕВА: Кошмар ! 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Да. 
ОПЕРАТОРЪТ: Кои години е това ? 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Това е за тези години, преди и след 

войната. 
ОПЕРАТОРЪТ: Преди и след войната. Преди войната сте 

били вие обвинявани от правителството ? 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Обвиняван съм като съветски агент 

през фашиетко време. И след това се повтаряха тия истории. Това 
е главно от опозицията.  
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ОПЕРАТОРЪТ: Разбирам. 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: След като ме обвиниха, чрез 

фалшификации, че съм фракционер с измислени неща, след това 
започнаха обвиненията, че съм антисъветски човек. 
Антисъветски ! След туй пък, че съм бил човек на англичаните. 
Английски агент ! След това, организатор на убийството на 
Сталин. И ме бяха включили в Трайчо Костовия процес, като 
един втори процес, който беше замислен и аз там, като втори 
отговорник по линията на Трайчо Костовистите. Това беше. 

ОПЕРАТОРЪТ: Ама не се стигна до този процес, нали ? 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Ха,ха,ха, не се стигна. Сега, дайте, 

спрете го, спрете го, да не хабим лентата. Съветският съюз го 
изкарват като грабител /1995/! Вие ще признаете ли факта, че до 
9-ти сиптември 1944 година асфалтирани пътища имаше само от 
Морската градина във Варна до Евсиноград /двореца на царя/ ? 

Мария КОЛЕВА: Аз признавам всичко, което е 
строителство, но не признавам на българина некадърността му да 
реши какво да прави. Как можеш ти да звъниш в Москва, външен 
търговец, да питаш дали да внесеш половин тон лук от Унгария. 
Че докъде са стигнали тези българи ? Това беше положението 
преди да изгърми 10 ноември 1989 г. 

ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Това ли е България ? 
Мария КОЛЕВА: Това не е България. 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: А така ! 
Мария КОЛЕВА: Не е България, но не може да има такива 

ръководители. Българинът всичко може. 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Махнати са, махнати са. Българинът 

всичко може, ако се ръководи правилно и нормално. Като махнат 
ръководителите които могат, ще изпаднат в такова положение. 

Мария КОЛЕВА: Да, точно така.  
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Но никаква гаранция няма. Това което 

беше строено за 40 години с грешки, с дефекти, със всичко с 
което беше строено, /с живота на народа/, може ли да ти побере 
главата, че ще бъде разрушено за една година.       

Мария КОЛЕВА: Виж какво, номера на всяка власт, на 
всяка държавна власт е да направи хората тъжни, като им 
повтаря:“Само в убийства живеем, само в кражби.“ След което 
властта им казва:“Чакайте, чакайте, ние ще ви спасим“. Така е 
във Франция, така е навсякъде. Хората само сами ще се спасят. 
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Защото ние сме отново във средните векове и трябва да се 
организираме: братство, равенство и свобода, както по времето... 

ГЕОРГИ ЧАНКОВ: По времето на Великата Френска 
революция. 

Мария КОЛЕВА: Точно така. Ето,че сме съгласни. 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Мога да ви дам ръка, но с много 

съществена корекция. 
Мария КОЛЕВА: Да. 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Аз не съм съгласен с такива 

разбирания, които игнорират историческите факти. 
Мария КОЛЕВА: Игнорирам ? 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Игнорирате ! Вие вземате отделни 

случаи за лук и правите генерални заключения. 
Мария КОЛЕВА: А, не, имаше много войнствуваща 

простащина, защото ето вашите помощници са ги изгонили... и... 
и... 

ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Девойче, ще ви кажа, аз и със 
Сталин спорих ! 

Мария КОЛЕВА: Виждали ли сте го ? 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Аз ? Да ! Виждал съм го и съм спорил. 
Мария КОЛЕВА: Със Сталин ? 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Със Сталин, да. Аз и с Хрущов съм 

спорил. 
Мария КОЛЕВА: Е, със Сталин как може да се спори ? Как 

може да се спори със Сталин ? 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Ето, аз искам да ви кажа, вие много 

работи не знаете, много, работи не знаете. 
Мария КОЛЕВА: Е как може да се спори със Сталин ? 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Да ви разкажа ли как ? /Обръща се към 

цялата снимачна група./ 
Мария КОЛЕВА: Как ? 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Как стана спора ? 
Мария КОЛЕВА: То не може да се спори със Сталин ! 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Отиваме ние със Вълко Червенков да 

видим Георги Димитров в Кремльовската болница. Той 
боледуваше от много напреднали разрушителни влияния на 
захарната му болест. Той беше в тежко положение. Отидохме да 
го видим, какво прави там /гласът му се снижава/ и да говорим по 
някои и други въпроси. 

Мария КОЛЕВА: Коя година ? 
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ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Това е 1949 година. 
СЛАВКА ЧАНКОВА: Е, 1949 година умира Димитров. 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Да,1949 г. умира, това беше преди 

смъртта. Отиваме там. Ние си купихме от тука, от България, през 
Червенково време билети, със самолет, за отиване и връщане 
/операторът ходи, прави шум и пречи на звуко-записа ми/ за да 
видим Георги Димитров. И се намираме в гостилница /хотел/ 
“Москва“. 

Мария КОЛЕВА: Ама, купувате си от тука билети. 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: От тук си купуваме билети, той /Вълко 

Червенков/ министър-председател на HP България, аз първи 
заместник министър-председател и отиваме при Георги 
Димитров, който е генерален секретар /на БКП/, аз по 
организационните въпроси в Политбюро /на БКП/ и отиваме при 
Георги Димитров. 

Мария КОЛЕВА: Да. 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Видяхме го и предстоеше да се 

върнем. 
Мария КОЛЕВА: Да. 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: В два часа през нощта звънят. Звъни 

Молотов на Червенков и му казва: "Готови сте да отидем при 
другаря Сталин." Червенков му вика: "Абе, другарю Молотов, 
ами ние как при другаря Сталин ! Ами сега е вече един часа ! 
Ние,в два часа е нашия самолет, в два часа си отиваме ние за 
България обратно." В два часа беше самолетът, нашия, който 
трябваше да вземем. 

Мария КОЛЕВА: През нощта ? 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: През нощта. И защо пътуваме по това 

време ? Аз трудно понасям самолет, а в два часа е спокойна 
обстановката. 

Мария КОЛЕВА: Нощтно време... 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Нощно време. 
Мария КОЛЕВА: Аха. 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: И си пътуваме тогава. И Червенков 

казва на Молотов така... 
Мария КОЛЕВА: Чакай, че ме дразни /на операторау който 

продължава да пречи на записа на звука/. Виж, как можеш да 
ходиш в такива моменти. Престани ! Престани да ходиш !  

ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Думата имам аз сега ! 
Мария КОЛЕВА: Добре... 
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ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Думата имам аз ! Te са интересни 
случаи ! 

Мария КОЛЕВА:/на оператора, който продължава да 
пречи/ Абе, мълчи и недей да ходиш. 

ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Интересни случаи. Червенков му казва 
така, а Молотов му вика: „Е добре де, ще си купите, ще си 
купите,- казва,- нови билети. Голяма работа, че самолетът ще 
отлети без вас.“ Червенков вика:„Ама как така, ние сме го 
платили !“ "Ами, щом пък сте толкова бедни, ние ще ви купим – 
вика Молотов – нови билети." 

Мария КОЛЕВА: Да. 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: "Ние ще ви купим." 
Мария КОЛЕВА: Да. 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Защото ние тогава държахме сметка 

на стотинката. 
Мария КОЛЕВА: Аха. 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Защото ние сме наистина бедни. 
Мария КОЛЕВА: Аха. 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Наистина бедни. И не можем  

да си позволим тоя лукс, през онова култовско време, за което се 
приказва сега, да харчим народните пари така, хайде, кой където 
иска да отива и да харчи валута. 

Мария КОЛЕВА: Да, да. 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Не можем да си позволим... 
Мария КОЛЕВА: Да, да и какво стана със  

Сталин ? 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: И Молотов му вика /на  

Червенков/ :“Слизайте долу от хотела, пращаме кола.“ Качваме 
се, приготвяме се на бърза ръка, слизаме долу и колата ни закарва 
в дачата на Сталин, тя е някъде, не помня как се казва мястото.  

Мария КОЛЕВА: Нищо, както и да е. 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Отидохме ние при Сталин, това е една 

вила, трябва да ви кажа, с един салон, не по-голям като че ли от 
този, мен не ми се видя голям. „Хайде, – вика/Сталин/ – да 
вечеряме.“ 

Мария КОЛЕВА: Аха. 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Там заварихме Молотов,  

Маленков и този, не Каганович, а Булганин. 
Мария КОЛЕВА: Аха. 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Тези хора бяха, тримата.  
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Червенков до Сталин стои. Аз стоя отсреща. Сталин ме пита:“Ти 
какво вино пиеш ?“ „Аз бяло вино пия, червено не мога да пия 
защото съм разстроен. Разстроен. Аз имам хронически 
заболявания — гастрито-ентеро-колит.“ 

Hе ни поднасят там, ние сами, там няма прислуга ! 
Прислугата дойде после, донесе менюто. Аз като видях там: 
наистина хубави препечени пилета ни дават, аз се нахвърлих на 
тия порции, на пилешките. Молотов се смее, вика:“Абе не яж 
само пиле, сега ще донесат и език и друго. И от другото по малко 
ще си хапнете, после ще говорим. След туй.“ И разговаряме. Как 
е Димитров, що е Димитров. И Сталин ни информира, че 
наистина, Димитров е, по сведение на лекарите, в тежко 
положение. Но Сталин пита Червенков през това време: 

– Есть там такой у вас Терпешев ? 
Обеснява му Червенков, че има, че той е такъв и такъв човек. Но 
вика:“Него добре го познава Чанков, защото те са били с него във 
затвора заедно. Чанков ще ви каже какво представлява 
Терпешев.“ И той/Сталин/ вика:“ Какво ще кажете за него ?“ 
„Ами, – викам – другарю Сталин, това е един предан човек, 15 
години в затвора е бил, минал е през всички изтезания на 
фашистките полиции, инквизиции е прекарал, със смъртна 
присъда е бил и е лежал много години...” 

А той /Сталин/ вика: “И ние сме имали,– вика – такива, 
които са били със смъртни присъди и във Сибир са лежали много 
години. Като взехме властта, хванахме архивите и се оказаха една 
част от тях, доносчици /на полицията/.“ Викам: „ Не, другарю 
Сталин, не !“ На Сталин — не ! А ? 

Мария КОЛЕВА: /на оператора/ Да го снимаме като казва 
на Сталин – не ! 

ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Изслушайте ме и тогава си снимайте 
каквото искате. 

Викам:“Не ! Добри Терпешев не е такъв.“ „Как - вика 
Сталин – не е такъв ! От где сте сигурни вие ?“ Викам:“Аз ще ви 
разкажа един случай за Добри Търпешев, за да се убедите, че е 
така.“  

– Ами, кажи го – казва той /Сталин/. 
И аз почнах! А ние, как беше случая, ние бяхме в затвора, всички 
други бяха помилвани, когато се сключи германо-съветския 
договор и нас, около тридесет и няколко души ни оставиха като 
комунисти за заложници там, в затвора да стоим. Дойде и 
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известният Илиев от министерство на правосъдието или на 
вътрешните работи, не мога да твърдя, с една делегация 
прокурори при нас да ни съобщава, че антисъветската война беше 
почнала, немците бяха напреднали, в което ние не вярвахме. В 
затвора не вярвахме. 

Мария КОЛЕВА: Да, да, да. 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Идва Илиев и ни казва: „Съветската 

армия поголовно отстъпва“ и какво ли не още, глупости приказва, 
ние настръхнахме и бай Добри Търпешев излезе и вика:“ Слушай, 
господин Илиев, вашият Наполеон, вашият Хитлер ще си счупи 
главата във Съветския Съюз. Вие давате ли си сметка какво значи 
Съветски Съюз, какво значи  Русия ? Вашият Хитлер ще отстъпи 
по-позорно от територията на Съветския Съюз отколкото 
Наполеон през 1812 година.“ Илиев кипна. Ние всички го 
подкрепихме. Илиев вика:“Хубаво, че не ви пуснахме ! Тука ще 
изгниете, вие, от тука няма да излезете“ и прочие. 
И ни напусна, отиде си. Аз разказвам това пред всичките на 
трапезата, Сталин слуша без да каже гък. 

Мария КОЛЕВА: И го спаси. 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: И го спасих, Добри Търпешев. 
Мария КОЛЕВА: Аз го познавам, инжинер Добри 

Търпешев. 
САВКА ЧАНКОВА: Не е инжинер. 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Не е. Той е етар комунист /глас с 

дълбоко уважение/. 
САВКА ЧАНКОВ: Лежал по затворите. Те /”послешните” 

комунисти/ се подиграваха с него... 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Очевидно, това е подействувало /на 

Сталин/. И сега когато много от хората говорят, че Сталин е 
човек, който, ха му възразиш, ха ти отсече главата, ама това е 
глупост бе, ето свидетел, който е присъствувал. 

Мaрия КОЛЕВА: Ама, после, майче е искал да ти я отсече.    
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Искал е ! Но пък Червенков отива 

при.../Сталин/. /жена му се смее/ Вече и Червенков учавствува в 
моето махане. Съветските хора настояват, че аз съм английски 
агент, както и нашите тука, и другите и прочие, настояват и 
докладват до Сталин, че Чанков наистина е такъв и такъв. Може 
би се е сетил и за този спор и е поискал арестуването на Чанков и 
на Югов. И на двамата. 

Мария КОЛЕВА: Е, не стана, защото той умря. 
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ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Не, гледайте как става и за интереса на 
Червенков също чуйте. И за Червенков се носят слухове, че и той 
колел, бесел, какво ли не правел! Колел и бесел ! Червенков отива 
/при Сталин/, посред нощ се вдига със самолет, отива там и 
казал:“Аз гарантирам за тия хора. Не може да бъде, да бъдат 
врагове.“ 

Мария КОЛЕВА: Повторете за записа. 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Червенков npави среща със Сталин и 

казва:“ Гарантирам за Югов и за Чанков. Това са чесни хора и не 
бива върху тях да се посяга.“ Какво пък допълнително аз научих 
от други едни хора, какво пък Сталин казал, също кой е отишъл, 
aз това което ви го казвам, аз го имам черно на бяло записано, от 
човека на когото е говорено. Той си сложи подписа. Тука е при 
мен документа. 

Мария КОЛЕВА: Ами защо не напишете спомени! 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Чакайте малко да видите, ха,ха,ха ! 
Мария КОЛЕВА: Записани са... 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Чакайте, чакайте, много са въпросите. 

Сталин да запишем. 
Мария КОЛЕВА: Да и какво ? 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: И Сталин казва, според същия човек, 

които ми пише за тези работи, дето е отишъл Червенков, Сталин 
му казал:“ Добре, нека да бъдат оставени, но ако те излязат 
такива, грехът ще бъде ваш.“ 

Мария КОЛЕВА: Аха. 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Но Червенков казва на този човек 

така:“ Аз тогава отидох при Сталин, защото щом дойде работата 
до Чанков и до Югов, след тях бях вече аз наред.“ 

Марйя КОЛЕВА: Да. 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ:“И аз следователно отидох там не 

толкова да спасявам Чанков и Югов...“ 
Мария КОЛЕВА: Аха-а-а-а ! 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ:“...а да спася собствената си кожа.“ 

Така е написано, де. Така беше. Чакай, бе Мария... 
Мария КОЛЕВА: Няма нужда страшно точно да е... 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: /отваря досието/ Понеже справката е 

тука... 
Мария КОЛЕВА: То е 200% така. 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Та сега... Сталин така. Независимо, че 

Сталин е искал моето ликвидиране и ликвидирането на други 
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хора /внезапно говори много низко/, независимо от това, че 
Сталин наистина е учавствувал в много, че той е главния 
виновник за унищожаването на много хора, да, че и много други 
дефекти е имал, Сталин си е Сталин. Аз стоя на позицията на 
Чърчил, т.е. че, това не е така случаен човек. 

Мария КОЛЕВА: А Димитров ? 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: И Димитров не е случаен. 
Мария КОЛЕВА: А защо се върна умрял ? 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Кой ? 
Мария КОЛЕВА: От Москва. 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Не, от друго е умрял Димитров. 
Мария КОЛЕВА: От какво ? 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Болен. Слушайте ! 
САВКА ЧАНКОВА: Цероза, страхотна цероза. 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Болен, кръв му преливаха, когато 

отивахме ние непрекъснато да го видим. Кръв му преливаха 
лекарите. Венозно. 

САВКА ЧАНКОВА: Това е тенденциозно, че са го убили 
там. 

Мария КОЛЕВА: Ами тази цероза може да е станала от 
нещо... да са го...  

ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Това доказателство ли е мможе" ! 
Мария КОЛЕВА: Е да де, но той беше за федерация на 

Балканите... 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: И Съветският Съюз беше. И той ни 

поущряваше да сключим федерация, конфедерация... 
Мария КОЛЕВА: Кой ? 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Съветският Съюз. 
Мария КОЛЕВА: Те бяха срещу Тито. 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Кога ? 
САВКА ЧАНКОВА: Когато се скараха с Тито. 
Мария КОЛЕВА: Ами, той умря, Димитров, като се 

скараха с Тито. 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Той може да е умрял по-късно даже, 

но гледайте... 
Мария КОЛЕВА: Добре де, не ги знам тези работи, да не 

говорим , много са сложни. 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Аз съм бил в тия кухни и ги познавам 

подробно. Та искам това да ви кажа: трябва да се пише и да се 
говори и това което не ви е изгодно, имайте го предвид ! Ще 
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запишете ли това ? Запишете го! /той почва да командва 
снимането/. Трябва да бъдем готови пред фактите да снемем 
шапка, а не да нагаждаме фактите според своя предварителна 
схема. За филм или за някакво друго съчинение. 

Мария КОЛЕВА: Ами, казахте го вече и ние го снехме 
даже на филмова лента ! Това е повторение. 

ОПЕРАТОРЪТ: Задай въпроса: Трайчо Костов като какъв 
умря ? Питай, питай, да го запишем. 

ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Като член на Политбюро, поддържащ 
политиката на БКП от начало до край. До последния момент. Той 
беше със Сталин, стоял е на Сталински позиции, спорел е със 
Съветския Съюз, но той загина като човек, убеден сталинист. 

Мария КОЛЕВА: Кой, Трайчо Костов ? 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Трайчо Костов, да. Аз също със 

Сталин съм спорил, но аз също съм убеден сталинист. Аз не съм 
някакъв друг в миналото. 

Мария КОЛЕВА: Да, ти си сталинист, но ако Сталин те 
беше убил, нямаше да можеш да бъдеш сталинист, защото щеше 
да си умрял. 

ГЕОРГИ ЧАНКОВ: А, не, аз нямаше да бъда въобще човек 
! Жив ! Аз щях да бъда мъртвец. 

Мария КОЛЕВА: Е да де, щеше да си умрял... 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Никакъв нямаше да бъда. 
Мария КОЛЕВА: Значи, или мъртъв, или сталинист. 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Да. Така беше тогава. Така беше 

тогава. Помнете. Вие забравяте някои работи. 
Мария КОЛЕВА: Това коя година е ? Това е до 1958 

година. 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: До 1958 година. До 58 година, до 

разобличаването на Сталин ние сме сталинисти. 
Мария КОЛЕВА: Да. 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Обаче, след това, даже у нас настъпи 

разколебание.  
Мария КОЛЕВА: Кога ? 
ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Имаше отделни моменти когато, както 

виждате, аз със Сталин споря, нали ? 
Мария КОЛЕВА: Спориш, ама след туй, той гледа да те 

убие, а ? 
САВКА ЧАНКОВА: /поднася ми кафе/ Мария, заповядай. 



 101 

ГЕОРГИ ЧАНКОВ: Сега, гледай. А тези, сегашните сини 
приятели... Те са чиста проба фашисти. На СДС програмата я 
видях. 

Мария КОЛЕВА: СДС-то /Съюз на Демократичните 
Сили/, дай да не говорим. 

КРАЙ на записа при ГЕОРГИ ЧАНКОВ 
 
 
 
 
 
 

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ, 16 МАРТ 1995 година, 
в бюрото му в София 

 
Запис на звук и картина на лента 16мм. и фото-снимки за филма 
„ТАТКО“, продължение на филма „Състояние на вечно щастие“ 
 

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: Казвам се Петър Дертлиев, 
формално, по професионално занимание съм лекар, специалист 
по гръдни болести. По същина съм политик. Политик от юноша, 
от 15 годишна възраст, когато станах социал-демократ.  

И тази ми основна професия, политиката, ме накара 
именно да стана и лекар. Моя баща ме убеди, че с моя характер и 
с переспективите, които политиката ми разкрива в България, това 
беше разговорът ни когато завърших гимназия, мене ме очаква 
или затвор, или нещо по-нагоре. Че ще бъда на 30 години народен 
представител, баща ми не се съмняваше. Както програмира 
нещата, така стана: На 30 години бях народен представител и 
след това отидох в затвора. Така че, същината на моето битие е 
била политиката и социал-демокрацията. Като такъв бях и 
народен представител, и народен затворник, и лагерист 10 
години. Правехме социал-демокрация от юноши. 

Във студентското дружество "Жан Жорес" съм от 1934 
година. Запознах се най-напред с Димитър Братанов. Първият ми 
въпрос беше: къде е Георги Буршуков ? Като ученик бях пленен 
от списанието на Георги Буршуков "Червена трибуна". Братанов 
ми каза, че той е изключен, ама той бил против. След време 
разбрах, че това не е истина и с цялата безкомпромисност на 
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младостта, цял живот вече се отнасях по специален начин към 
този човек, имах идиосинкразия към него. 

Мария КОЛЕВА: Сега, кажете ми, къде сте срещали 
Миладин Колев и Недялка Каралиева ? 

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: Срещнахме се в "Жан Жорес". Още 
тогава в нашето младо студентско движение се пораждаха 
течения. Едното беше прокомунистическо, другото беше про-
партийно-соцалдемократическо. 

Мария КОЛЕВА: А татко е бил ? 
ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: Вашият баща беше един от най-

изразените представители на така наречената наша левица. 
Хората на които култът им беше Асен Златаров. От друга страна, 
бяха много близки с младите комунисти, комсомолците. 

Мария КОЛЕВА: Е добре, той е бил секретар на... 
ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: Той беше секретар на "Жан Жорес" 

по едно време, до колкото си спомням. Но беше най-активният 
деец. Те бяха няколко души, той, Миладин Колев, нали, Недялка 
Каралиева, майка ви, но този процес на постоянен контакт с БКП 
се изразяваше и в друга посока — с едно пълно отрицание на 
социал-демократическата партия. 

Мария КОЛЕВА: Кръстьо Пастухов е бил от тях много 
лошо видян. 

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: За тях партийните деятели, 
ръководството, бяха десни, не бяха даже социал-демократи, не 
бяха социалисти и в това отношение негативизмът беше пълен. 
Аз бях от другата страна, независимо че ние също критикувахме 
партията /социалдемократическата/ за нейния легализъм.   

Мария КОЛЕВА: Чакайте сега,искам да ви кажа, че аз за 
пръв път ви видях 1990 година във Великото Народно Събрание. 

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: Така. 
Мария КОЛЕВА: И вие, нещо много важно ми казахте ! 
ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: Сега за вас разбирам, че е 

изключително важно, моралната преценка за баща ви. Наистина, 
този човек ме удивлява не с това, че мина към БКП. Удивлява ме 
времето, в което мина. Това беше, точно когато беше сключен 
пактът Молотов-Рибентроп и когато имаше всички основания за 
хората, които са с тенденции към комунистическата партия, да се 
размислят и да се оттръгнат. Очевидно баща ви беше така 
фанатизирано уверен в правотата на каузата на БКП, че точно в 
този момент, в който всеки друг човек, невлюбен в тази кауза, би 
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се размислил, той мина към нея. И това обяснява именно 
неговото оцеляване. Ако този човек е живял с миражите, които 
беше си създал и за тази партия /БКП/ и за нейните действия, това 
не му позволяваше да види и не знам дали се е интересувал за 
съдбата на тези, които бяхме негови противници в младежкото 
движение /преди и след след 9-ти септ. 1944г/. Ако той знаеше 
какво става, би прозрял същината на този режим /1944-1989/. Не 
знам дали би го понесъл. И може би той дължи своя живот на 
това, което ви казах тогава /1990/ — на своето незнание и на 
своята поетична отнесеност и вяра в образа, който си беше 
създал. 

Мария КОЛЕВА: Значи точно какво: той не е знаел за 
лагерите. 

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: Предполагам, че не е знаел. Не мога 
да ви кажа със сигурност. Ние се разделихме от тогава за винаги. 
Само предполагам, защото докато бяхме заедно в „Жан Жорес“, 
той беше един човек, склонен на един идеализъм и на една 
преданост на една идея без остатък. 

Мария КОЛЕВА: А баща му познавахте ли ? 
ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: Зная го косвено от баща ми. Били са 

приятели. Моят баща също е социалдемократ, баща му също е 
социалдемократ и само хубави неща съм чувал за него. 

Мария КОЛЕВА: Ами, вижте какво, той като е научил 
1989 година в началото, януари, че е имало лагери и е умрял. 
Направо, пет дни по-късно е починал. 

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: Може би това е било щастие за него, 
че не го е разбрал на време. Има други хора, които го знаеха и 
дори участвуваха в тази работа без тревоги на съвестта си, нали ! 
Има хора, които също преживяха този период, без минутка да се 
поколебаят. 

Мария КОЛЕВА: Да се върнем към 40-те страници, които 
татко ми е оставил...  

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: Дайте да поставим нещата на място. 
По онова време социализъм и социал-демокрация бяха 
идентични. 

Мария КОЛЕВА: Не, не е вярно, "Жан Жорес" е бил 
социалистически. 

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: Моля, моля – Съюз на 
Социалистическата Младеж, ССМ. 

Мария КОЛЕВА: Да, не на социал-демократическата. 
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ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: Партията ни се казваше, това беше 
Българска Работническа Социалдемократическа Партия, нали ? 
Но никой не е правил тогава такова различие между социализъм 
и социал–демокрация. 

Мария КОЛЕВА: Но Пастуховците не са били... те са 
дясното крило. 

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: Това е друг въпрос. Пастуховците 
бяха дясното крило, хайде да го наречем анти-болшевишкото ! 

Мария КОЛЕВА: И вие сте се отделили. 
ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: И това не е така ! Никой от нас не е 

бил Пастуховец в това младежко движение. На всички нас не ни 
харесваше легализма, защото това беше време на царска 
диктатура. Легализмът на старите, както ние ги казвахме, нас не 
ни харесваше. Но беше въпросът, с партията 
/социалдемократическата/ или с БКП. И това беше разделението, 
лявото движение, да го наречем, в нашата партия. От което аз не 
съм, въпреки че бях по-ляв от тях, защото участвувах във всички 
стачки и акции заедно с комунистите. 

Аз съм бил, по революционна дейност далеч по-активен 
отколкото Братанов, Митовски и другите. Арестуван съм и какво 
ли не, бяхме подсъдни с Цоньо Рачев в 1938 година, така че ако 
се касае за революционна дейност, всички тези претендиращи за 
революционери трябва да си помислят малко, да се представят 
пред нас с такава дейност. Но в лявото течение, именно това 
което се обособи, имаше една категория хора, които бяха 
искренно вярващи и други, на които беше удобно да бъдат 
революционери под крилото на Пастухов. 

Мария КОЛЕВА: Аха. 
Петър ДЕРТЛИЕВ: Тези които бяха искренно 

революционери, искренно вярваха в правотата на 
комунистическата идея, в 1939 година начело с Миладин Колев, 
Дамянов и другите, една значителна част от нашето студентско 
движение и младежко движение мина при комунистите. Не е 
вярно, че е минало цялото. Първо, трябва да ви кажа, че моята 
организация в юридическия факултет никога не е била 
подчинявана на общото ръководство. Тя беше автономна. 

Мария КОЛЕВА: Аха. 
ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: Освен това и други, като Пенчо 

Стоянов, като Каринов, те си останаха, много деятели си останаха 
с партията /социал-демократическата/. Но ето различието. Една 
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част мина в БКП и това бяха хората, които минаха в най-опасното 
време. Минаха и участвуваха, някои от тях, като Дамянов, който 
отиде в затвора. Друга една част, много революционни, си 
останаха под крилото на Пастухов, като Здравко Митовски... 
 Мария КОЛЕВА: В Кръстьо Пастухов нищо революционно е 
нямало. 

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: Не става дума за революционно. 
Пастухов беше обществена фигура, която можеше да даде 
закрила. И хора като Здравко Митовски, Димитър Братанов 
никога не са страдали за своята „революционност.“ 

Вземете спомените на Д. Братанов. Във времето когато 
мене, Цоньо Рачев и Ненчо Ненчев ни арестуваха за нелегална 
печатница, не дадох показания и моите приятели ме измъкнаха, 
тъй като те не бяха осъдени на затвор, в това време цялото 
страдание на Димитър Братанов е било да го пратят в Несебър да 
яде калкани, нали, и да правят разговори и разходки. Тези хора си 
останаха леви в социал-демократическата партия. И дочакаха 
благополучно, без никакви метежи на личния си живот да дойде 
9-ти септември 1944 година, да станат министри и да консумират 
това, че са разяждали социал-демократическата партия.  

Докато баща ви, с момента на преминаването на другия 
бряг, той си взе своята нова позиция, за нея си носеше 
страданието, за нея си носеше и  успехите с вече своите лични 
качества. Така че, той е от хората, чиито позиции не разбирам, за 
мене са непонятни, но чиито морал абсолютно уважавам. 

ОПЕРАТОРЪТ: Готово, можем да снимаме.  
ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: И така, в нашето младежко движение 

и партията /социал-демократическата/ имаше две формации, 
едната беше про-партийната, другата, анти-партийна, ляво-
клоняща към БКП. Но тези, които клоняха към БКП също бяха, 
да ги наречем, две категории. Едните, които смятайки вече себе 
си за съпричастни на комунизма, в рисковано време и то даже в 
най-трудното време, защото това беше времето на договора 
Молотов-Рибентроп, морално най-трудното за вземане 
решение, го взеха, а по-късно, от 1941 г. нататък пък отново и 
м о р а л н о , н о  и  с  опасност за физическо 
оцеляване при продължаване на това решение, те го 
направиха, те поеха своя път. И на тези хора като Миладин 
Колев, като Дамянов, аз не мога да не укажа, ако не разбиране на 
позициите им, уважение към техния морал. 
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Докато другата категория, от така наречената наша левица, 
просъществува безметежно, изживя си межитурски целия този 
период, като революционери под крилото на Кръстьо Пастухав, 
нали. Без никакви трудности за личния си живот са 
адвокатстували, устройвали се, а след това на 9-ти септември 
1944 година цъфнаха с тяхната огромна революционност, за да 
правят от предаването на партията /социал-демократическата/ ни, 
да правят  кариера. Защото това беше ! Тези хара предадоха, 
техният път след 9-ти септември 1944 година е предаване на 
партията, към която принадлежаха за да правят кариера — 
министри, пълномощни министри, професори и т.н. 

По време на царската диктатура имаше две реални сили – 
царят и неговата администрация, военна, полицейска и другата – 
комунистическата партия, защото тя единствено съществуваше в 
нелегална дейност. Разбира се, не в тези хипертрофирани 
мащаби, които сега се говорят. Но тя беше една реалност, 
съществуваща. 

Мария КОЛЕВА: Вие до кога лично сте били в "Жан 
Жорес" ? 

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: Аз съм от 1934 година. 
Мария КОЛЕВА: До кога ? 
ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: Ами... до свършването си  

университета, до 1940 година. Но политически съм бил винаги с 
тази среда. 

Мария КОЛЕВА: А "Жан Жорес", когато се е  
влял официално в РМС-а...  

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: Той си продължи да съществува. 
Мария КОЛЕВА: След като татко вля "Жан Жорес" в 

РМС-а ? 
ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: Татко ви, татко ви влезна в РМС-а. 

Съжелявам че не взех, имам спомените на човека, с който ви 
запознах тука, Константинов, как бе въстановена нашата 
организация. 

Мария КОЛЕВА: Как ? /много очудена/ 
ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: След 9-ти септември 1944 година 

става дума.  
Мария КОЛЕВА: Ама не, аз за преди ви питам. Как татко е 

влял Социалистическия Младежки Съюз в РМС-а ? 
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ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: Той е влял една чест от тоя съюз, а 
ние сме живи и останахме да го продължим. Други хора, деятели 
и други си останаха и ние си продължихме дейността ! 

Мария КОЛЕВА: Ето, вие казахте "деятели и други", той 
точно това казва. Че е нямало организирана организация, но е 
имало деятели. 

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: Тези деятели издаваха и нелегални 
вестници. А се издаваше и легален вестник. Имахме "Предел" и 
"Култура". "Култура"-та беше на левицата, про-комунистническа, 
"Предел" беше нашият /на социал-демократите/, Руен Крумов 
беше негов редактор, Цветьо Иванов беше редактор на вестник 
"Дъга", партийния орган. 

Мария КОЛЕВА: На коя партия ? 
ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: На социал-демократическата  

партия. 
Мария КОЛЕВА: Ама трябва да повтаряте. Защото като се 

каже партия, всички си мислят комунистическата. 
ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: Беше на социал-демократическата 

партия, нали ? В него Жоро Буршуков прокарваше идеите на 
партията, на нашата партия. А че не е имало партия, 
организирана по болшевишки образец, дума да не става, никоя 
партия не беше така силна. Но една малка организирана група 
съществуваше. И тя въстанови партията /СДП/ веднага след 9-ти 
септември 1944 г.  

Мария КОЛЕВА: А истина ли е че, Миладин Колев е 
вкарал голяма част от "Жан Жорес" в РМС-а ? 

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: Това е истина. Но имаше хора, които 
вкарваха други в комунистическата партия, където беше 
рисковано, но сами си оставаха в социалдемократическата 
партия, където нямаше такъв риск ! Групата на Братанов, групата 
на Митовски, на Левчо Иванов. 

Мария КОЛЕВА: Той е провокатор. 
ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: Да, но той беше секретар на  

нашата организация ! 
Мария КОЛЕВА: Да, но татко с думи го е "елиминирал" и 

затова е оживял без провали. 
ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: Да. Хора като Митовски, Братанов 

останаха да бъдат революционери в една реформистка партия, 
социалдемократическата. 
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Мария КОЛЕВА: Ама питам ви: защо на татко не му се 
признава това, че е влял голяма част от иЖан Жорес" в РМС-а ? 

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: Никой не го отрича.    
Мария КОЛЕВА: Но никой не го пише. Преди вас записах 

спомени на Елена Гаврилова. Тя казва: Йорданка Чанкова отиде 
при него и каза: ти трябва да организираш Отечествения фронт. И 
Миладин Колев го организира. А в книгата с нейните спомени 
пише, че някакъв си доктор, първи бил, пък Миладин Колев, 
втори. Някакъв доктор, там, тъкмо си свършвал следването. 

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: Да не е Петър Вутов ? 
Мария КОЛЕВА: Той никога нищо не е правил, освен да 

пренася нелегални материали, позиви и вестници на няколко 
пъти. А живее с деянията на татко. 

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: Аз знам историята на Петър Вутов ! 
Той е правил нещо много важно: намерил е подслон на Цола 
/Драгойчева/. 

Мария КОЛЕВА: Да, бил и е любим. И затова всичко си е 
преписал. 

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: Като се връщаме към това време и 
дългия път, който съм преживял в политиката, по-вече от 60 
години, все по-вече се убеждавам в моята здрава формула: 
историята я правят донкихотовците, преживяват я 
нормалните, записват я мижитурките. И обикновенно, ако те 
случайно са се докоснали до донкихотовците, всичките техни 
деяния, действия, ги преписват на себе си. 

Мария КОЛЕВА: Да, толкова е вярно ! Точна така е. 
Чудесна формула. А какво да се прави, за да може нещо да остане 
от историята, от истинската история ? 

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: Ами поне тези, част от оживелите 
донкохотовци, те трябва да започнат да записват. Само че, 
много е трудно да отсеем златото от пясъка. Толкова много 
хвалебства има, толкова много хипертрофия на собствените 
деяния, някои хора превръщат собствения си страх, нали, в 
героични деяния. Затова че съм се страхувал, аз съм бил борец! 
Но това време, той не го знае. Той не знае нито групата, това 
беше една разкошна група от млади хора, и ученици, и 
работници. Може би това беше най-хубавата ни група и майка ви 
беше с нас винаги ! Заедно празнувахме Новата година. /Майка, 
Недялка Каралиева е била студенка по право. Мария К./ 

Мария КОЛЕВА: Така ли, в една компания сте били ? 
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ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: В една компания, разбира се. 
Мария КОЛЕВА: През коя година, 1936 ? 
ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: И след това, и след това, не веднъж... 

Така че, с Недялка също така добре както с баща ви... Даже бих 
казал, по-добре, защото с нея дружахме и след това, след 
неговото отиване в РМС-а. 

Мария КОЛЕВА: Да, но и майка е влязла в РМС-а. Майка 
издаде една книга,  "Журналистката", за работата си като 
журналистка след 9 септевври 1944 г. 

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: Майка ви беше много темпераментна, 
яростна революционерка. А за след 9-ти септември най-
кюриозното е едно: пострадаха от нас, тези които останахме, най-
привързаните към комунистите и към БКП. Загина Людмила, 
загина Цветью Иванов, когото осъдиха за статия „Не прекъсвайте 
всички мостове !“ 

 А изглежда съдбата е по-милостива към по крайните. Аз, 
който бях по-краен и беше логично по силата на тези неща да 
загина, оцелях. 

Мария КОЛЕВА: Да, татко беше много голям идеалист, 
ама той беше нужен. Имало е нужда от него, икономическа, той е 
работел за този народ, строи и заводи, може би затова никой не 
му е казал за лагерите и са го спасявали непрекъснато. 

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: Не, той се е спасил заради друго. 
Защото не е претендирал за ничий политически пост. Той оцеля, 
защото нямаше намерение и не се стремеше да вземе ничие 
политическо място. Две категории хора оцеляваха: 
приспособенците и хора, които не аспирираха за нечие място в 
политиката. Миладин Колев е точно от тази категория. Оцеля, 
защото работеше във стопанския фронт и не претендираше за 
политическа кариера. 

Мария КОЛЕВА: Искам да ви попитам: иначе, татко, като 
човек, обсъждащ нещата, какъв беше ? 

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: Вижте, разликата между баща ти и 
майка ти: майка ти беше темпераментна, безкомпромисна, 
крайна. 

Мария КОЛЕВА: Да. 
ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: Докато баща ти, даже и да е краен, 

беше тихо спорещ. Без буйство. Можеше да бъде и остър. Просто 
упорит, без експлозии. 

Мария КОЛЕВА: Защото много сте спорили. 
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ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: Ами, ще спорим, разбира се ! 
Мария КОЛЕВА: И за какво спорехте ? 
ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: Аз исках революционна социал-

демократическа партия, а той, те искаха болшевишка партия. 
Мария КОЛЕВА: Е, какво значи революционна социал-

демократическа партия, във сравнение с болшевишката, понеже 
така както той я вижда, преминаването към социализма може да е 
само чрез революция, но демокрацията е задължителна, както в 
"Жан Жорес", например. 

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: Диктатура не признавам! Първият 
пункт на младия човек е бунта против диктатурата на родителите. 
А понеже аз се бунтувах против моя прекрасен баща по същия 
начин, не приемах в обществения живот ничия диктатура. Нито 
лява, нито дясна, нито пембяна ! 

Мария КОЛЕВА: Обаче, така като той обеснява в 40-те 
страници "Жан Жорес", всичко там е било абсолютно 
демократично, всичко е решавано съвместно и всички са 
избирани отдолу.    

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: То демократично, но влюбено в 
другото. 

Мария КОЛЕВА: По-конкретно, той казва, че  
много жестоко сте спорили. 

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: С мене лично, не ! С мене,  
не ! Аз бях автономна република. Още рано ги разбрах, кой колко 
пари струва и къде ще идат и те в медицинския факултет не 
стъпваха, това си беше мой... 

Мария КОЛЕВА: Ама, те са били химици. 
ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: Не, не само химици. Не, те бяха "Жан 

Жорес" като цяло навсякъде. Единственото място, където беше 
свободна територия, това беше медицинския факултет. Аз си я 
направих. Вижте, затова сега съм спокоен в тази партия, СДС 
/Съюз на Демократичните Сили/. Винаги съм почвал от нулата. И 
съм градил. И затова и за друго. И затова никога нямам страх. 
Ако някой сега вземе да провали тая партия, отново ще почна, и 
ще я направя. 

Мария КОЛЕВА: Ще остане ли нещо в историята от 
подробностите, от това, което е правено ? 

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: Аз бих искал да видя на баща ви 
спомените, защото аз сега пиша нашите спомени и може би бих 
съпоставил някои неща. 
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Мария КОЛЕВА: Аха. 
ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: Сега ще излезе първият том, към 400 

страници. В него има този период. 
Мария КОЛЕВА: Татко е написал само 40 страници, 

истината за миналото. 
ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: Вижте какво, ако не ви представлява 

трудност, дайте да ги прочета. Много ви моля... /показва ми една 
снимката/ Това е Янко Съкъзов, човекът който в 1903 година, 
много, много време преди Бат Гросберг даде новите модерни 
постановки /становища/ на социал-демокрацията, за 
парламентаризъм, за мирен преход /към социализъм/. 

Мария КОЛЕВА: Но какво общо има с интернационалното 
движение ? 

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: Той е основател на интернационала... 
Мария КОЛЕВА: На кой ? 
ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: На социалистическия интернационал. 
Мария КОЛЕВА: Аз само комунистическия 

интернационал познавам. 
ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: И човек, който говореше почти 

всички европейски езици. Един европеец или гражданин на света, 
какъвто е просто невероятно да видиш в тази полудива балканска 
страна и затова нашата социалдемокрация идейно, платформено е 
много, много далече била пред останалите. 

Мария КОЛЕВА: Той е македонец. 
Петър ДЕРТЛИЕВ: Ами да. 
Мария КОЛЕВА: Като бащата на татко. 
ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: Така че, имаме основание за гордост, 

колкото щете. Нашата партия, социалдемократическата, даде 
единствения човек, който на 27 години е бил в екзекутива 
/изпълнителната комисия/ на социалистическия интернационал, 
д-р Атанас Москов. Там, при Блум, при Вандерхолц, Преандър – 
Москов, който почина неотдавна. Ще ви дам биографията му 
тука. 

Мария КОЛЕВА: Добре де, това е. 
 

КРАЙ на записа при  ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ 
 
 
 

ИВАН КОЛЕВ, 20 АВГУСТ 
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1994 година, 
рождения ден на татко, в къщи, на улица „Парчевич“ в София. 

 
Запис на звук и картина на лента 16 мм.и фото-снимки за 
филма „ТАТКО“,продължение на филма „Състояние на 
вечно щастие“ 
 

ИВАН КОЛЕВ /чичо Иван/: Разликата между него и мен е 
пет години. С това предвижване от град в град — Разград, Враца, 
Пловдив, София — той е бил винаги по-вече или по-малко 
откъснат от нас заради следването си. И връзката ни е била през 
ваканциите и между триместрите, отскочи за малко или пък 
когато стане някой катаклизъм с неговата работа, той трябва да 
намери помощ някаква от родител, най-вече от татко /дядо 
Димитър Колев/ тогава се събирахме. И разбира се, аз на него съм 
гледал винаги като на по-големия, по-умния, вече зрелия, така си 
и остана години след това в семейството. Той беше разбиращия 
нещата, и също заради своята голяма хуманност и човешко 
отношение. Защото той имаше приятели. Имаше един агроном, 
който му идваше редовно на гости в Пловдив, след това с Пенчо 
Плачков, химикът, имаше също много близки отношения. И тези 
хора, между другото, оказваха заедно с него въздействие и върху 
мен, който работех в мъжката гимназия в Пловдив като 
надзорник. Аз бях отговорник на кръжока ат младежи на ССМ. 

Мария КОЛЕВА: То какво е ССМ ? 
ИВАН КОЛЕВ: Съюз на Социалистическата Младеж. 

Това, което той беше. 
Мария КОЛЕВА: В кой град беше ти ? 
ИВАН КОЛЕВ: В Пловдив, ние си живеехме в Пловдив. 

Но след като той се премести с татко /дядо Димитър Колев/ във 
Враца /1934 год./ след катаклизма  като ученик в Разград /1933 
год./ ние отидохме също във Враца. И там, една година, аз 
изкарах прогимназията, взех си конкурсния изпит за гимназията и 
отидох в Пловдив, защото той вече беше в Пловдив. 

Мария КОЛЕВА: Татко ? 
ИВАН КОЛЕВ: Не, дядо ти. През това време татко ти 

беше студент по химия в София. 
Мария КОЛЕВА: /смях/ Като мене, същия... А дядо какво 

правеше в Пловдив ? 
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ИВАН КОЛЕВ: Той беше в Пловдив член на апелативния 
съд. А преди това във Враца беше едно след друго прокурор и 
председател на едно от областните съдилища. Тъй като след 19 
май 1934 година Кимон Георгиев направи областите и закри 
съдилищата, тогава председател на Областния съд във Враца 
направиха Димитър Колев. Много сериозна работа. Но преди 
това, той беше прокурор там. 

Мария КОЛЕВА: Ти говориш за катаклизъм в 
семейството, когато легионерите са го нападнали, 1933г. В 
Разград. Бил си на 13 години. 

ИВАН КОЛЕВ: Много доволни бяхме ние децата, че се е 
стигнало до такава разправия. Да, защото легионерите бяха много 
нахални и вече беснееха из града. От тях не можеше човек да 
отиде в парка. Не можехме да си ядем семките спокойно. Нито 
музиката да слушаме също епокойно. Те непрекъснато ругаеха: 
„Тия, червените, комунарите.“ Такива приказки, едни ! В 
резултат на това сбиване босия Ганчо получи юмрука в носа и му 
се изкриви носа. И ние всички бяхме много доволни, защото те 
живееха точно срещу нас, богаташите, с голям хан, с търговия, 
складове на жито. Та такива складове в градчето ние имахме 
много. Ние много обичахме, когато отиваме на гарата да си 
играем в тия складове. Защото Варна беше близко, но ние не 
ходехме да си играем на пясъка там, както сега се ходи 
непрекъснато, а се завирахме или във склада с пшеница, или във 
склада с царевица и там се търкаляхме в пшеницата и царевицата. 
И това беше за него и за нас, по- малките деца голямо 
удоволствие. И тия които наблюдаваха не ни се сърдеха, само 
гледаха царевицата и пшеницата да не излизат навънка, да не се 
губи ни едно зърно. Но това бяха детските игри.  

Една от тях беше и това: много обичахме в двора до 
чемшира да си копаем кладенче, кладенче да си правим. Носехме 
си вода, пълнехме го... И един ден така си работим, той копае с 
теслата аз взема пръстта, извадя я, чакам той да извади пръста 
която остава, тогава той удря с теслата, ритмично, единия, 
другия, последователно, докато аз нещо обърках конците и си 
заврях по-рано ръката, и от пръста ми хръкна, единият нокът ми 
замина. Тичахме при чичо Георги Панов, той тогава много се 
грижеше за мене, сложи ми някаква изкуствена кожа, това беше 
нов метод при лекарите, докато ми порасне нокътят отново. И 
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сега този нокът си е малко съсечен. Следа от тези детски игри 
тогава. 

Мария КОЛЕВА: Значи кой, татко ли го съсече ? 
ИВАН КОЛЕВ: Да. Той, големия, той. С теслата. Ама аз си 

бях виновен в крайна сметка, защото зяпам го как вдига теслата и 
докато го зяпам си заврях пръстите, а тя теслата слезе по-бързо от 
друг път и така се получи.  

Мария КОЛЕВА: А имахте ли прякори ?  
ИВАН КОЛЕВ: Да и понеже той беше по-голям и 

разсъдлив, ние го гледахме с уважение, пет години по-голям, 
умен. Аз мого тичах, и съм си вдигал краката чак до врата, отзад 
изглеждало, като че корабийка ее търкаля. И ми викаха "Иванчо 
корабийката" неговите съученици и съученички, които ме знаеха 
там. Бил съм голям играч на детски игри, между другото.  

А няма той прякор, не можем да му измислим: Миладин, 
Миладин, сериозно име, хубаво име, на старите братя 
Миладинови. Още от деца знаехме историята на братя 
Миладинови, историците и събирачите на фолклора в Македония. 
Братя Миладинови са и книжовници, много известни, македонски 
! 

Мария КОЛЕВА: И на тях е кръстен татко. 
ИВАН КОЛЕВ: Миладин, ясно, Кюстендилския корен, 

дядо ти Митьо му е измислил името Миладин. 
Мария КОЛЕВА: От любов към Македония. 
ИВАН КОЛЕВ: Да точно така. И седнали сме, вечер беше, 

а пък у нас много се ядяхя маслините, тия хубави едри маслини, 
защото наставлението на баба ти Цанка, майка ми, беше: една 
маслинка, една филийка. 

Мария КОЛЕВА: /смеем се/ 
ИВАН КОЛЕВ: Цяла една филийка с една маслинка. Ама 

маслинките бяха големи, не като сегашните, спарушени, дето ги 
продават, ами си е хубава такава, турска или гръцка маслинка. 

Мария КОЛЕВА: Черна или зелена ? 
ИВАН КОЛЕВ: Черна, никаква зелена ! Черна хубава 

месеста ! Казва баба Цанка, майка ми, казва:"Някой да подаде 
маслините" и казва вместо Миладине, "Маслине, дай маслините". 
И ние като чухме:”Миладин-Маслин, Миладин-Маслин”, и така 
Миладин си получи името Миладин-Маслин. Ние бяхме много 
доволни. 
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Мария КОЛЕВА: А страх ли ви беше, като почна 
историята с легионерите, как понасяхте, че татко може да отиде 
във затвора ? 

ИВАН КОЛЕВ: Е, там, следователят много енергично се 
грижеше да не стане това нещо. 

Мария КОЛЕВА: Какво правеше ? 
ИВАН КОЛЕВ: Ами, със собственото си влияние. Защото 

Димитър Колев беше един от авторитетните хора и много така, с 
широка душа. Ние тогава в кооперация "Напред" по коледните 
елхи ходехме, стихотворения казвахме, подаръци получавахме, 
на тези чествувания. Тогава Коледа по-вече се чествуваше от 
Новата година. И Миладин се подвизаваше с цигулката, свиреше. 

Мария КОЛЕВА: Това социалистически събрания ли бяха 
? 

ИВАН КОЛЕВ: Да, социалистически, на кооперация 
"Напред". 

Мария КОЛЕВА: А, да, понеже тя е била помощна 
кооперация на социалистите. 

ИВАН КОЛЕВ: Да, тя беше за социалистите и 
едновременно беше такава, която отпускаше, подпомагаше по-
бедните социалисти, по-бедните хора. Имаше и благотворителни 
цели. 

Мария КОЛЕВА: Я ми кажи, защо в Париж през 1976 
година някои адвокати от тука наричаха Димитър Колев Черния 
съдия и казваха, че де що видел адвокат, гонел го, защото 
твърдял, че адвокатите само лъжат. Предавам ти думите им 
примитивно казано. 

ИВАН КОЛЕВ: За него ли казваха така там ? 
Мария КОЛЕВА: Казваха така: "Не можехме да минем 

метър при него! Всичко виждаше !" 
ИВАН КОЛЕВ: Ако е за това, за квалификацията му, 

той беше един от най квалифицираните. 
Мария КОЛЕВА: И друго казваха: "Много честен." 
ИВАН КОЛЕВ: Точно така. Аз имам този случай: той 

беше под-председател на върховния съд, когато Райко Дамянов 
му звъни. 

Мария КОЛЕВА: Коя година ? 
ИВАН КОЛЕВ: Това беше след като касационният съд 

стана върховния, след 9-ти септември, беше 1951, 1952 година. 
Не мога да си спомня за кой далаверажия ставаше дума, обаче 12 
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милиона лева задигнал. И съдът иска той да ги върне на 
потърпевшия. Но не мога да си спомня името на далаверажията. 
И специално, Райко Дамянов му се обажда по телефона и казва: 
така и така при вас ще дойде това дело. Вижте какво решение ще 
направите, но да го освободите от връщането на парите. И тогава 
Димитър Колев направи категоричен отказ. И този отказ доведе 
до конфликти с Райко Дамянов. Но той не отстъпи.  

И между другото, във Върховния съд, преди 9-ти 
септември 1944 година той се наричаше Касационен съд, там той 
беше пръв под-председател. Председатели и той, пръв под-
председател, но на наказателните отделения. След като минеха 
заседанията на наказателните отделения той седеше на пишущата 
си машина, малката “Ерика", която имаме, тя сега е при мене, и 
до един-два, три часа си пишеше своите решения. И на общите 
събрания, които правеха с участието на целия Касационен съд – 
две, три, четири, пет от решенията се вземаха въз основа на 
неговите мотивировки. И това ставаха касационни решения, 
които важаха като законна практика за всички съдии във 
съдийското ведомство, като решения, категорични. 

Мария КОЛЕВА: Уникални, веднъж взети. 
ИВАН КОЛЕВ: Веднъж взети, точно така. И това беше, 

във същност, една основна негова работа, която има стойност 
на законодателство във съдебната практика въз основа на 
опита на Касационния съд. Сега се мъчат да правят Върховен 
съд и т.н./през 1994 год./ 

Мария КОЛЕВА: Както във Франция като кажат: не бива 
да се взема това решение, защото ако съдията го вземе, всички 
вече ще вземат такова решение. Това значи, че веднъж като се 
вземе, то служи за пример и всички съдии могат да вземат 
същото решение. 

ИВАН КОЛЕВ: Да, точно така. 
Мария КОЛЕВА: Ясно ми е. 
ИВАН КОЛЕВ: Да де, той още в Разград си беше известен 

с честността си. Следователя като кажеха ! Мен два пъти здравата 
ме изпердаши, защото аз яздех нереза на градската община. 
Триумфално ! 

Мария КОЛЕВА: Какво значи “нерез” ? 
ИВАН КОЛЕВ: Мъжкия разплодник-свиня. 
Мария КОЛЕВА: /смеем се/  
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ИВАН КОЛЕВ: Триумфално. Минаваме покрай 
околийското управление, където беше следователят /баща ми/, 
след това, покрай часовника към къщи и след мен една сурия 
деца. Сеир голям. И аз съм хванал нереза за ушите, триумфално, 
пристига Радамес /от операта „Аида“/. 

Мария КОЛЕВА: /смееме се/ А дядо бил ли е татко ? 
ИВАН КОЛЕВ: Не, не съм имал случай да видя. Караше 

му се, във всеки случай редовно, за едни или други прояви. 
Мария КОЛЕВА: А по 9-ти септември 1 9 4 4  г . ,  

м а л к о  преди и след 9-ти, къде беше дядо Димитър ? 
ИВАН КОЛЕВ: Дядо Димитър преди 9-ти септември 1944 

г.  беше във София, защото бомбата беше паднала в апартамента 
където сме сега и той стоеше там, значи тука. 

Първата му задача беше: възложиха на него евакуацията 
на Касационния съд. Той трябваше всичките архиви на 
Касационния съд да ги извади от Съдебната палата и не зная, те 
къде бяха разпределени. Но той трябваше тоя първичен материал 
целия да го извози. След това апартамента, тук значи на 
Парчевич 22А, беше ударен точно в Доганови, отдолу, под нас. 

Мария КОЛЕВА : Да. 
ИВАН КОЛЕВ: И отгоре, у нас, всичко вътре беше 

изпотрошено, мазилката, всичко ! Тази мазилка с чукче я мина, 
нападалите стени, зидарията, всичко това той го натроши за да 
може да замаже отново и той замаза апартамента. Така че, той не 
беше в Разград, а ние си бяхме в Разград. Майка ти беше при нас 
и татко ти беше при нас. Само че татко ти, точно когато 
руснаците /Червената армия/ влизаха в Разград, беше в много 
остра криза с бъбреците и ние ходехме да посрещаме руснаците, 
а баба Цанка стоеше над синчето си. Той от болки се върти, увива 
се от бъбреците и тя му слагаше кърпите с оцет за да намали 
температурата. 

Мария КОЛЕВА: Какво беше времето ? 
ИВАН КОЛЕВ: На 9-ти септември 1944 г.? Хубаво, 

слънчево време, топличко, тогава пъпешите бяха узряли. 
Мария КОЛЕВА: А имаше ли земетресение ? 
ИВАН КОЛЕВ: Не, нямаше, нямаше, нямаше, 

земетресение нямаше. 1928 година имаше земетресение. Други 
земетресения от тогава не е имало, от 1928 г. 

Мария КОЛЕВА: В София ние се криехме от бомбите във 
скривалището на баба Мими /майка та на майка/. 
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ИВАН КОЛЕВ: Не, най-напред се криехте у нас, долу в 
мазата, тука /Парчевич 22А/. 

Мария КОЛЕВА: Да, тука, ама не си спомням. 
ИВАН КОЛЕВ: Да, тогава бомбите дънеха... Ти беше 

много малка. 
Мария КОЛЕВА: Аз си спомням 1944 г., спомням си 

скривалището при баба Мими. 
ИВАН КОЛЕВ: Защото ние се дигнахме от тука и се 

изнесохме веднага след голямата бомбардировка в Разград. Там 
се евакуирахме в къщи. 

Мария КОЛЕВА: Днес е 20 август, рождения ден на татко, 
1992 г. 

ИВАН КОЛЕВ: 1994 година. 
Мария КОЛЕВА: Олеле, 1994 година, прав си. Ужас. 

Значи аз като съм решила да работя 1992 г. и си мисля че е 1992, 
а то вече две години са минали от тогава. /Днес сме в 2013 год.-
заб. Мария/ 

ИВАН КОЛЕВ: Tа сега, как възрастните посрещнаха в 
къщи боя с легионерите ?  
Бащата се ядоса като съдия: "Що за глупост е направил ! Да се 
бие там, когато е можел да избяга, за да избегне тази работа." 
Нали, той като юрист расъждава. Майка ми: "Митьо, какво ще 
стане сега ? Така както е направил, разбил му е физиономията, 
Митьо, няма ли да отиде в затвора ?" "Ето, това е - казва бащата- 
ще видим сега. Аз ще ходя да говоря е Петър Тодоров, директора. 
Във възможно най-краткия срок всичко това да се изнесе, да 
разберем кое как е, за да можем да видим какво трябва да 
направим.” Той почна аритметиките като юрист, да ги смята - 
лошото, доброто, в крайна сметка излезе — този насреща трябва 
да се откаже /от оплакването/. 

И тогава вече предприеха ето тази акция — тези които са 
били с него, с брат ми, в парка и се е получило това 
предизвикателство и се е стигнало до нападение, да го кажат. И 
се доказа, че всъщност, той е нападнатия и това е самоотбрана. 
По тази линия можаха да го освободят, но и преди това 
директорът му издаде отпускно свидетелство. Понеже пък вече, 
баща ми беше получил заповедта да замине за Враца като 
прокурор, това беше повишение за него, двамата се измъкнаха и 
след това баща ми ни изтегли с майка от Пловдив и всички се 
прибрахме във Враца. Това беше в 1934 год. 
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Мария КОЛЕВА: Ти какво завърши, какво най- много те 
вълнуваше в работата ти като  
агроном ? 

ИВАН КОЛЕВ: Баща ми искаше да стана юрист, майка ми, 
да стана медик. Юристът си искаше да го наследя, майка ми: 
лекарите печелят много. Да има малко пари за да може да се 
съществува. А аз като дойдох във София записах агрономство. 

Мария КОЛЕВА: Аз от татко знам, че той винаги е искал 
да ее занимава с бръмбари и с насекоми, обичал тревичките... И 
ми казваше: Гледай Иван, колко е щастлив. 

ИВАН КОЛЕВ: В това отношение може да е прав, защото 
ние с него двамата направихме голямата сбирка в къщи: две 
кутии с бръмбарите и разпънатите пеперуди. Най-напред от него 
аз се научих как да ги манипулирам и така си направихме тия 
колекции. Между другото, аз от първо отделение, не първи клас, 
както го наричаме сега, а нашето беше — първо, второ, трето, 
четвърто отделение — оттам още, от първото отделение станах 
млад турист във Юношесткия Туристически Съюз. И още от 
тогава се осъзнах и аз. Той, брат ми, вече беше осъзнат 
политически и аз тогава се осъзнах, но предпочетох да отида в 
Юношесткия Туристически Съюз, защото там бяха младите, 
прогресивните, ама с детски акъл. Но все таки, от там си  
започнахме, полека-лека, минаха си годините...И ние много 
работехме в Разград, юношите-туристи работеха много като 
организация. И не само това, а направиха една много хубава хижа 
"Боден" в имението на Багрянов, който даде тази земя, за да може 
там да се построи тази хижа. 

Мария КОЛЕВА: Къде, в коя планина ? 
ИВАН КОЛЕВ: Не, то не е в планината, а е в Текето, 

воденското Теке, което беше в средата на имението на Багрянов. 
Той, мисля, имаше 4 000 хектара ли там, една хубава девствена 
гора, която след това стана ловния парк на Чаушеску и на Тодор 
Живков. 

Мария КОЛЕВА: /смееме се/ Това е в Делиормана. 
ИВАН КОЛЕВ: Да, в Делиормана, на север от Разград, на 

около 30 км. И ние правехме, и брат ми участвуваше, нали като 
по-голям в Туристическия Съюз, правехме вечеринки, 
продавахме купончета. В купончето пишеше: една тухла. Една 
тухла и тази тухла я продавахме. И който я купи, може да я купи 
за толкова колкото е номинала, цената на тухлата, но някои 
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даваха много по-вече пари и така полека лека натрупахме 
средства. И след това, истинските тухли, къде на магарета, къде в 
раниците, ги носехме във Воденското Теке за да си направим 
хижа. 

Мария КОЛЕВА: И така си я направихте, вие самите. 
ИВАН КОЛЕВ: И така си направихме една много хубава 

хижа. 
Мария КОЛЕВА: А град Разград е на пет километра от 

големия римски град...      
ИВАН КОЛЕВ: Абритус.Сега развалините му се 

посещават. 
Мария КОЛЕВА: В него са се спирали "заточениците" на 

Римската империя, като Овидйи... Първият симфоничен оркестър 
в България е създаден в Разград. 

ИВАН КОЛЕВ: Моята майка е ходила в Русе и от там е 
ходила в Букурещ, той е малкия Париж, от там си е купувала 
рокли и това като учителка, за да се съответно нагласи, нали ? 
Модата всъщност идваше от Русе. И когато на мен ми купиха 
часовник, един „Анкър“, го купиха от Русе. 

Мария КОЛЕВА: "Анкър" каква марка е ?  
ИВАН КОЛЕВ: Марката е швейцарска. Тя е много хубава, 

здрава, стара, "Анкър", до кое време го насих не мога да си 
спомня. Но ходехме в Русе. 

И Русе, като го погледнеш, в централната част, с тия стари 
сгради, малко тип, а ла парижки модели, те са като строежите на 
средна Европа, понеже покрай Дунава имаха и това. Та и някои 
от постройките в Разград също имат русенска физиономия, 

Мария КОЛЕВА: Сирил, като беше тук ми каза, че този 
апартамент в който сме сега, на Парчеви 22а,  е като френските 
апартаменти от 30-те години. 

ИВАН КОЛЕВ: Този апартамент е строен от Радослав 
Радославов. 

Мария КОЛЕВА: Кой Радославов ? 
ИВАН КОЛЕВ: Архитектът. Радославов бе един архитект, 

който е специализирал някъде в Европа и след това е работил в 
Кайро. И затова тия постройки, които са точно на улица Неофит 
Рилски нали, /двамата гледаме кооперациите от балкона, на улица 
Парчевич 22а/едната кооперация отсам и другата кооперация 
насреща са пълни със светлина, различават се от другите. 

Другата кооперация, отсреща е на Александър Цанков. 
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Мария КОЛЕВА: /сочи я/ Тази ? 
ИВАН КОЛЕВ: Да. На Александър Цанков. Първият етаж, 

целият първи етаж над магазините е негов. Там е Цанков. А от 
тази страна, отсам, е Мита Раднева, една телеграфо-пощенска 
служителка, която е приятелка на мойта майка още от Разград, тя 
е разградлийка. А семейство Х на първия етаж там, са точно 
срещу Цанков. Александър Цанков е този, който организира 
големите кланета 1923 год. Не е Драган Цанков, стария. 

Мария КОЛЕВА: Искаш да кажеш, че тука са неговите 
наследници ? 

ИВАН КОЛЕВ: Неговите наследници, те избягаха всички. 
Защото трябваше след 9-ти септември 1944 г. да ги избесят. Още 
от преди това са му cе заканвали. Александър Цанков беше 
професор по политикономия в Университета, студентите 
навремето го освиркваха, стачкуваха против него и т.н. Той е 
икръволока", така е известен — "кръволока“ Цанков. 

И архитект Радославов построи едната кооперация, най-
напред митината, след това построи тази кооперация и нашите 
чрез Мита се включиха в тази кооперация, където сме. И още 
една кооперация има построена, която е срещу паметника до 
киното, където ти прожектира филмите си преди две години. 

Мария КОЛЕВА: Срещу паметника на Патрйарх Евтимий 
в кино Одеон... 

ИВАН КОЛЕВ: Там кооперацията е много близко до входа 
на киното. Светлината, светлината, която имаш, остъклената 
стена, цялата, във всичките стаи, както я виждаш в тази стая, с 
тези прозорци. 

Мария КОЛЕВА: Това е хубавото на този архитект. 
ИВАН КОЛЕВ: Именно. И майсторът много хубаво каза 

на дядо Митьо, когато слагаше дървения материал, каза му:„Тук, 
преди шест месеца са пели славеи на този материал.” Значи, 
добре е изсъхнал материала. И наистина, всичките тези прозорци, 
които ги знаеш ти, в тяхната /на татко и майка/ ъглова стая и тука 
вашата, са си от него. И по този начин са построени и другите 
кооперации. Това беше модерния строеж по негово време, в 1936, 
1937 година. 

Мария КОЛЕВА: Браво ! А Багрянов ? 
ИВАН КОЛЕВ: Да. Иван Багрянов, като министъ-

председател, разградлия, той имаше много широки връзки с 
министерство на земеделието. Там имаше няколко души 
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разградлии, които управляваха министерство на земеделието под 
негово ръководство. Защото Багрянов беше отначалото министър 
на земеделието, след това стана министър-председател. И той 
редовно водеше цар Борис в Разград и цар Борис за да дойде 
караше влака от Русе до Разград. Идваше, и с него ходеха на 
владението му, на текето, на лов. 

Мария КОЛЕВА: Като Брежнев. 
ИВАН КОЛЕВ: Да, точно така. Те бяха, те са чудесни, 

това са едни от най-прекрасните гори. Благодарение на Багрянов 
имаме в Делиормана едни от най-запазените, може бе, 
единствени гори, в този вид. 

Мария КОЛЕВА: Така ли ? 
ИВАН КОЛЕВ: Да, единствени в този вид.  
Мария КОЛЕВА: Какво е ? Дъб ?  
ИВАН КОЛЕВ: Дъб, дъб, дъб, все са си дъбове. Там няма 

други видове. Там са сега зубрите, от Полша. 
Мария КОЛЕВА: Какво е зубър ?  
ИВАН КОЛЕВ: Зубрите са старите бикове, дивите, от 

степите на Америка. Само че тука европейските зубри се наричат 
бизони и ги има в пущата, в беловежката гора в Полша. Там им е 
запазено свърталището. А от там в нас ги принесоха и се оказа, че 
много хубаво живеят и в нашата пуща. Ходиха сега да ги стрелят, 
между другото. 

Мария КОЛЕВА: Кой ?  
ИВАН КОЛЕВ: Кой ? Ами Брежнев и другите там. 
Мария КОЛЕВА: Ловци ? 
ИВАН КОЛЕВ: Ловци на български бизони, на европейски 

бизони. 
Мария КОЛЕВА: Ха,ха,ха ! Това исках ти да разкажеш, 

между другото, как във София са дошли една група младежи от 
Разград, идват и се организират... Нека да запиша, че днеска сме 
20 август 1994 година, рожденния ден на татко, а него вече го 
няма от 31 януари 1989 година. „С ритъма, с който работя, в 2000 
година може би ще останат няколко трохички от живота ти, 
татко." /Днес сме вече 24 май 2013 год. Заб. Мария./ Какво точно 
си работил ? 

ИВАН КОЛЕВ: Аз съм работил с групата на 
синантропните растения. Тя се състои от сегеталните растения–
плевелите и рудералните–бурените. 
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Тази страна на българската флора не беше проучена 
изоснови, така както на Запад я бяха проучвали хората и както я 
проучват от части в Русия. Но и там не беше така проучена. 
Трябваше да се проучи биологията на всеки един вид, 
разпространението на тези видове и какви щети нанасят на 
селското стопанство, как трябва да се борим с това и как да бъдат 
извадени от тези групи културни растения, на които те нанасят 
много щети. 

Мария КОЛЕВА: Значи, плевелите са тези, които са в 
културните растения, а бурените са извън. 

ИВАН КОЛЕВ: Те са извън. Тях, като вървиш покрай 
шосето, покрай дворовете, тях тъпчиш. 

Мария КОЛЕВА: Ти от какво си най-доволен от целия си 
научен труд ? 

ИВАН КОЛЕВ: От целия си труд съм най-доволен, че 
направих монография на плевелите в България, като вземеш, 
във всички културни растения и че направих и другото, 
което е картирането на тези плевели във съответните 
земеделски култури и райони на страната. Това е нещо, което 
за извесни райони на Европа го има, обаче, частично. А пък аз го 
направих цялостно за България.  

Мария КОЛЕВА: Кому послужи ? 
ИВАН КОЛЕВ: Ами, никой не може да влезе в района на 

културните растения и да засегне плевелите без пълно 
запознаване с биологичните им особености и с 
разпространението им и борбата с тях, без да отвори тази книга 
наречена "Плевелите в България". 

Мария КОЛЕВА: От кого ? 
ИВАН КОЛЕВ: От Иван Колев, а пък изданието е на 

Растениевъдния институт на Българската Академия на Науките, 
луксозно издание, 600 страници, от 1964 година. 25-годишен 
труд, оценен, където са го видяли, със сваляне на шапка, 
"Плевелите в България". 

Мария КОЛЕВА: А какви титли имаш ? 
ИВАН КОЛЕВ: Никакви. Професор в Агрономическия 

факултет. Само това. 
Мария КОЛЕВА: Малко ли е ?! 
ИВАН КОЛЕВ: Е, други имат "доктор", аз защитих 

докторат, обаче при гласуването ме порязаха. 
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Мария КОЛЕВА: Дончо Цончев, „големия научен 
работник“ ? 

ИВАН КОЛЕВ: Да, разбира се. И то защото ми лепнаха, че 
аз съм казвал на Недялка /Каралиева – майка/ някои работи, та да 
го опише тя. /Информация: във вестник "Работническо Дело" 
излезе сатиричен фейлетон от Недялка Каралиева за начина на 
работа на някои научни работници, които главно пътуват по света 
и държат лекции без значение – "Неуловимия", който предизвика 
голями обсъждания в научните среди. Дончо Цончев беше шеф... 
Това попречи на Иван Колев да получи докторска титла и 
научния му труд да бъде разпостранен според важността му 
извън страната./ А аз въобще не съм се месил по този въпрос, 
защото вие по това време бяхте в Америка, сетне, горе долу, 
отношенията ни бяха доста скъсани и не сме имали контакти. 

Мария КОЛЕВА: А леля Янка, жена ти, с какво точно се е 
занимавала в агрономството ? 

ИВАН КОЛЕВ: Тя се занимаваше с растениевъдството и 
след това премина към фуражното производство, като 
специалност. И във същност, тя стана единстения пълен 
специалист по въпросите на фуражно производство в България, 
най-компетентна, най-търсената, то беше така.    

Мария КОЛЕВА: А братовчед ми, Митко, той какво 
работи ? 

ИВАН КОЛЕВ: Атомна физика. 
Мария КОЛЕВА: Къде ? 
ИВАН КОЛЕВ: В Университета. Специалист по атомите, 

разбива атоми, изследва всичките тези заразявания, които 
евентуално биха се получили от преувеличаване на радиоактивни 
елементи, тази връзка проучва. Ходи си, когато трябва, с тоя 
апарат, брояча на Гайгер за радиоактивни частици... 

Мария КОЛЕВА: За да няма много ? 
ИВАН КОЛЕВ: Не, не, ходи за да изследва. Също така 

изследва някои води край морето, ходят и събират разни 
материали. 

Мария КОЛЕВА: Е, как е сега Черно море ? 
ИВАН КОЛЕВ: А, Черно море, нищо, спокойно. 
Мария КОЛЕВА : Можеш да се къпеш ? 
ИВАН КОЛЕВ: Да, о, няма никаква опастност. Когато 

след Чернобил /катастрофата на 26 април 1986 год. в атомната 
централа/ у нас вдигнаха алармите, на втората седмица след 
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Чернобил той каза: можем спокойно да си пием млякото. Да, и 
ние си го пиехме. Няма нищо, казва. Тогава се бояха от 
радиоактивния йод. Той /Димитър Колев, братовчед ми/ е един от 
тия, които считат, че Чернобил у нас не е оказал някакво 
стрaxoтно влияние, да оставим, ами и някакво малко влияние. 
Някъде само има леко поувеличение, в някои долини, където 
заради движението на въздуха долу при среща с движението на 
въздуха горе, е паднало нещо и е останало, но то не е от значение 
за организма. 

Мария КОЛЕВА : Във всеки случай, по река Владая има 
много паднали частици, защото откъснах една гъба, два 
килограма и половина, манатарка! 

ИВАН КОЛЕВ: Е, че нищо ! 
Мария КОЛЕВА: Това е то, мутанти ! 
ИВАН КОЛЕВ: Няма мутанти. 
Мария КОЛЕВА: Огромна гъба е. 
ИВАН КОЛЕВ: Хич не ми разправай на мене тия... 
Мария КОЛЕВА: А виждахте ли се след 9-ти септември с 

татко и майка ? 
ИВАН КОЛЕВ: Съвсем не, от нас се откъснаха съвсем. 
Мария КОЛЕВА: А преди 9-ти септември 1944 година ? 
ИВАН КОЛЕВ: Когато аз дохождах до вас в квартал "Иван 

Базов”, ако имаше нещо: „Хайде, изнасяй се, защото ще чакаме.“ 
Толкова ми се казваше. Да, де, чакат си... гостите /нелегалните/. 
Да, това беше. Някакви на мене задачи не са поставяли, обаче 
задачите вървяха по линията на моя баща, на дядо ти Митъо. Е, те 
не му ги даваха, ами казваше брат ми: "Абе, татко, виж какво 
става с Бончо Беленски. Татко виж Петьо какво прави." И той се 
меси, понеже неговите съдии бяха във военните съдилища, 
военни. На гражданска работа, като граждански съдии обаче, ги 
викаха и мобилизираха за политическите процеси. И тогава някои 
от неговите съдии ходеха там. Той чрез тях можеше да 
надникне в делата, да разбере и да каже по някоя дума. И 
така, един беше братовчед наш, друг – племенник наш и така, по 
двама, по трима, ги отмъкнаха от смъртна присъда. И Бончо 
Беленеки, този, физика, след като го хванаха, стана роднина на 
председателя /дядо ти/ да ! Нямаше смърт, ами присъдата слезе 
на 15 години затвор и след това му я намалиха още. Благодерение 
на тая работа. Мой приятел го хванаха на пишущата машина, по 
същия начин той пък стана братовчед на Колев и така го 
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измъкнаха и него и той свърши със седем години затвор. След 
това вече си стана административния редактор на „Работническо 
Дело“. 

Мария КОЛЕВА: Как се казва ? 
ИВАН КОЛЕВ: Петър Петров. Да... Нашата задача тогава 

беше такава ! Аз пък поддържах връзките с моите пловдивчани, 
по един или друг начин. Но понеже пък се изтеглих от Пловдив 
във София, тук се свързах с хората около леля ти Янка. Тя беше 
отговорник на група РЕМ-систи, БОНСС-ти, в Агрономическия. 
Ние бяхме червеното свърталище в Агрономическия Факултет. 
Така беше до 1942 година, след това, там я бяха издали някои от 
заловените и бая очаквахме... но там съдията, дядо ти, пак се 
намеси... 

Мария КОЛЕВА: Ти кога се ожени за леля Янка ? 
ИВАН КОЛЕВ: А, 1946 година. /Чичо е бил на 26 години, 

татко на 31 г./ Ние си свършихме следването, стажа си  
завършихме, аз влязох в школата за запасни офицери, тука вече 
Пенчо Плачков ме прехвърли в школата за запасни офицери в 
Княжево /предградие на Софня/. И когато вече изкарах и втората 
година там, накрая, през август месец се оженихме, на 4-ни 
август. 

Мария КОЛЕВА: А какво беше мнението на хората за 
татко ? 

ИВАН КОЛЕВ: Неговите сподвижници от тези години, от 
студентските му години, всички за Миладин само хубави работи 
казват. Няма човек, който да е казал нещо, някоя ревност, не е 
имало. 

Мария КОЛЕВА: Казваш ти, плевелите не се 
селекционират, прави се отбор.      

ИВАН КОЛЕВ: Прави се естествен отбор. Този естествен 
отбор се явява в резултат на обикновенните климатични условия 
и оттам се решава съществуването на тези видове при 
естествените им условия. Но естествените им условия често се 
нарушават от вмешателството на човека чрез  агро-техниката 
най-вече, след това чрез химията, хербициди и т.н. и всичко това 
дава възможност на индивидуално устойчивите индивиди в даден 
вид да се запазят или да загинат. А естествените условия, те са 
свързани с историческото дългократно, дългосрочно 
приспособяване на вида към определени условия. Едни /от 
плевелите/ отиват на по-засушливи условия, други отиват при по-
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вече съдържание на определени вещества в почвата, така че те не 
търсят торенето, докато изкуствените условия включват в себе си 
и торенето. При азотни условия се развиват едни видове, при 
фосфорни условия се развиват други видове и също така 
съдържанието на калццй в почвата е от много голямо значение за 
видовете. 

Мария КОЛЕВА: Като погледнеш един плевел, познаваш 
ли, както татко познаваше че този плевел ще просъществува и 
трябва да бъде изчистен. 

И ми кажи, за чувството на татко, което и баба Цанка е 
имала към хората, какви хора са ? 

ИВАН КОЛЕВ : Като ги видя ,плевелите, те са над 80Q 
вида, веднага мога да ти кажа, дали растението се чуствува при 
тези условия добре или не. Кога ще изчезне, това също не би 
могло да се каже, защото те имат много активно семеобразуване. 
И по-кратковременните плевели, за една година примерно, 
нахвърлят достатъчно семена. Щом се развиват добре, има 
семена, семената си остават в почвата, в почвата имат 
дълготрайност, която може да бъде една, 10 години, 20 години и 
след някое време да си поникнат плевели в голямо количество. 

А човека, трябва да го видиш, най-напред усмивката му, 
начина по-който те гледа, в очите му също така лукавството, то 
си личи, някой пък отбягва, мести си погледа, не иска да те види, 
мига и т.н. По маниера, по които "прави” общата си физиономия, 
също можеш да го разбереш. Тези неща бяха на моя брат един 
начин за да може да оценява хората. И често викаше: Зарежи го 
тоя, като му видиш физиономията, ще разбереш колко пари чини. 

Мария КОЛЕВА: А баба Цанка ? 
ИВАН КОЛЕВ: Тя също имаше това чувство /да усеща кой 

какъв е/. Татко /дядо ти/ беше по добросърдечен и по така, не се 
вглеждаше в тези неща, но и той, покрай съвместното 
съществуване със съпругата /баба ти/, започна да се ориентира и 
той. Още по-вече, че той имаше и другия опит, житейския опит 
на следователя и можеше винаги да разбере престъпника. ”Какво 
ми се прави на светец този когато, не само фактите, но и цялата 
му дейност в постъпки, в движения, във всиико това показва, че 
тоя човек не мисли добро.“  Веднага ги различаваше, но това 
беше като станахме малко по-големи. Някой път сме си 
приказвали за тези неща. Та се разбираше как е стигнал до такова 
заключение. 
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Мария КОЛЕВА: А спомняш ли си някой от бабите или 
дядовците си ? 

ИВАН КОЛЕВ: Не. Но баба Бойка, на баба Цанка майката 
е била жива до 1911, 1912 година, а пък аз съм роден 1921 година. 
Обичала много цретята, баба Бойка. 

Мария КОЛЕВА: Както тебе и татко. 
ИВАН КОЛЕВ: В двора имало много иглики и ходела от 

цвят на цвят, вземала цветче и опрашвала с него други цветчета. 
И си е създавала много голямо шаренило от цветове, от игликата. 

Мария КОЛЕВА: Тя не е ли само жълта като в планината. 
ИВАН КОЛЕВ: Не, домашната хортензия е другата, тя е 

градинската, с много багри, има и червена и синя и т.н. и след 
това ги кръстосваш. Та баба Бойка е правила значи изкуствено 
опрашване и е създавала така редица хубави цветове на цветята, 
вземала е семената и след това си ги е отглеждала и е имала 
богатство от иглики с много багри. 

Мария КОЛЕВА: Внуците приличат винаги на дядовците 
си. Нали знаеш, през едно поколение... 

ИВАН КОЛЕВ: То има хетерозиса... хетерозиса. Това 
значи, че първото поколение е така, уравнено, уравнилка. Обаче 
във второта поколение изкачат вече, тогава се появяват, това е 
генетично правило, във второто поколение, значи във вторите 
наследници, в тях става шаренилото. Един голям, друг дребосък, 
трети злобен, четвърти добър, пети незнам какъв си, практичен, 
непрактичен и т.н. 

Мария КОЛЕВА: Изясняват се гените. 
ИВАН КОЛЕВ: Това сега редовно се прави в генетиката с 

царевицата. Кръстосано опрашване на царевицата е затова, за да 
се изследва на първото поколение хетерозисния ефект. И 
обикновенно при царевицата, в първото поколение се появява 
голяма царевица с много кочани, след това във второто 
поколение става разпадането пък. 

Мария КОЛЕВА: А третото поколение прилича на 
първото. 

ИВАН КОЛЕВ: Е, обикновенно, понеже са едногодишни, 
ние използуваме първата година хетерозисния ефект, след това 
втората година си правим отново кръстоските. И в първото 
поколение правим нови кръстоски, за да имаме... 

Мария КОЛЕВА: Трябва да ти кажа, във Франция, първото 
поколение емигранти са много находчиви, защото се борят за 
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живот, второто поколение са много посредствени, защото искат 
да приличат на всички други и са Иуравнилкам и третото 
поколение има добри качества, придобити от средата и смелостта 
на първото поколение, на пионерите. И е фантастично. И това е 
като в растенията.    

ИВАН КОЛЕВ: Това е биология. 
Мария КОЛЕВА: Което искам практически да покажа е, че 

ние сме смес от два типа гени, най-близките поне, от баща и 
майка и че трябва не гените да ни командуват, а ние, човекът да 
надделее. И когато му е ясно примерно, че социалното тяло 
страда и това влияе на едните от гените, трябва да може да се 
съзвеме, да се бори, да надмогне. Да може, всеки който види 
филма за мафията, която хвърля вируси да каже: ето и аз съм 
смес, но надмогвам. Няма да ме накарат да плача, да съм тъжна. 
Това е номер на властта. Колкото си по-тъжен, толкова по-вече те 
държат, командуват те, обедняват те и правят с тебе каквото 
искат. Затова нито алкохол, нито дрога, нито цигари, нито нищо, 
само дисциплина, здрава храна, любов и работа. 

ИВАН КОЛЕВ: Трябва, едно – да се съсроточиш, трябва, 
второ – да видиш какво имаш да вършиш и да довършваш в 
работата си, така да се каже, переспективата и след като тръгне 
там вече работата, тогава да се поосвободиш и да можеш да 
преминеш към новата идея, която се е родила в главата ти и 
полека лека да и намериш и на нея съдържанието. 

Мария КОЛЕВА: Формата, защото съдържанието, знам 
какво трябва да е на „Интернационала на фунционерите, Авинион 
2024 г. или Малките срещу големите“ /Този игрален филм го 
завърших 2002 г. Мария К./  

ИВАН КОЛЕВ: Е, тогава формата, да. Ето това е. Така 
трябва да бъде.  
Tова си е между другото и в психологията на човека въобще.  

КРАЙ на записа с ИВАН КОЛЕВ 

ЧАСТ III 
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НЯКОЛКО ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ И БЕЛЕЖКИ от 
Миладин Колев в борбата му  

за построяване на социализма в областта на индустрията, 
икономиката и търговията,  

с цел човекът и творческото му виждане 
да са в центъра, както по времето на съпротивата. 

 

РАЗГОВОР С НЕДЯЛКА КАРАЛИЕВА, майка ми, през 1995 
година ПО ПОВОД ВИЖДАНЕТО НА МИЛАДИН КОЛЕВ 
/баща ми/ ПО НЯКОИ ВАЖНИ ВЪПРОСИ./звукозапис, 
подготовка за филма „ТАТКО“/ 

Недялка КАРАЛИЕВА : Като разговарях с Елена 
/Гаврилова/ и затова, че искаш да правиш филм за баща си, 
избистри ми се във съзнанието нещо много интересно. В 
същност, той /Миладин Колев/ искаше и виждаше България 
построена от социализма като съвоем друга страна, чиста, 
цялата зелена, с много дивеч и плодородна земя, за която 
трябва завод за искуствени торове, но и земеделска култура 
за стопаните. 

1.Преди да се разбере какви заводи трябва да се строят и 
трябва ли да се строят, той искаше у нас да се развиват 
занаятите като във Швейцария. Да не се замърсява природата 
на бърза ръка, защото трябва да ставаме индустриална страна. 

И предложи на Министерския съвет, като работещ в 
Плановата комисия, да се отворят работилници за "шивачки"-
машинките за съшиване на хартиени листи /телбод/. Беше 
разговарял със съветски специалисти в индустрията. 

И казал в нашия Министерски съвет: „Нашите селяни 
стоят зиме без работа, във всяко село може да има цех за 
"шивачки” /телбод/. Аз ви гарантирам за първата година 2 
милиона броя продажба във Съветския Съюз, които другата 
година ще бъдат още повече. А сега съм започнал изучаване на 
китайския пазар, които ще бъде бездънен, защото те искат тези 
машинки от Съюза, а Съюзът ги търси от нас.“ 



 131 

Министрите се засмяли и някой казал: "Ние искаме да 
строим заводи, а той ни препоръчва занаяти !" 

2.На едно заседание на Политбюро на ЦК и Георги 
Димитров, който викаше специалисти на заседанията, Антон 
Югов иокал да строи завод в Пазарджишко. Изложил тезата си, 
препоръките, започнатите планове. Георги Димитров попитал кой 
иска думата. Антон Югов беше Министър-Председател. Никой не 
иска думата. Тогава Миладин Колев поисква думата и казва: 

– В Пазарджик земята е плодородна, стопаните са опитни, 
те и зимно време отглеждат много добитък... Но главното е, че за 
този завод няма работна ръка, няма местна суровина и въобще 
няма смисъл да бъде строен, ще бъде винаги в загуба. 

 Толкова е бил разтревожен от това предложение, че 
станал и се разходил, както правел само Георги Димитров.  

Димитров казал на Югов:“Дончо, ти като не си специалист 
по тези въпроси и имаш на лице специалисти, защо не ги 
повикаш, разпиташ, ами предлагаш този завод ? Снемете завода 
от списъка, няма да се строи." 

Когато Антон Югов стана министър на индустрията, 20 
дни не прие баща ти на доклад и на 21-я ден му връчи 
уволнението. 

3.Случаят с Кремиковци - разказала съм го в книгата си 
"Журналистката – записки из българската душевност в периода 
1944-1958“, ИК "Алиса", издател, 1995 год. / страници 186, 
187,188 стр./ Цитирай го.  
 

ЖИВОТЪТ У НАС СТАВА ВУЛГАРЕН 
Смачкването на кадърните ръководители и в производството, и в 
управлението, и в науката ставаше лесно и сигурно: ако имаш 
свое мнение по въпросите, с които се занимаваш, и опонираш 
на нареждането отгоре, ставаш "слаб кадър, ненадежден”. 
 1957 година е. Преди година и нещо Миладин Колев 
направи 40 години. В нашата спалня, и гостна едновременно, 
устроихме банкет на приятелите си, и защото той заминаваше на 
учение в Германската демократична република. Толкова беше 
радостен, че отново ще се занимава с химия, ще съблече 
партийния и чисто административен кожух, който му навлякоха 
след Девети септември и ще влезе в науката, в производството. 
Изпратиха го да усвои устройството и работата на 
металургични заводи. Като го гледах сега оклюмал глава, 
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виждах го въодушевен на една от площадките на голям завод 
близо до Лайпциг, Лойна верке, /беше ме поканил на гости/ и 
така дълго ми разправя, че сутрин отива рано с работниците в 
завода, закусва с тях, често работи с техническите уреди, че и 
въглища е хвърлял в пещите, с инженерите и административния 
персонал е в приятелски отношения, те му доверяват всичко, 
което ги запита, което те считат за необходимо да знае. И всичко 
записва. Показа ми тетрадките си. Разгледах ги и както винаги, от 
студентски години, се изплаших от неговата методичност в 
работата, чистотата на записките, дългите стенограми и 
бележките му на немски. 
А сега стои вкъщи и чака телефонът да позвъни и да го повикат. 

– Без работа няма да те оставят...и... не ти е за първи път. 
– Аз се подготвих за тази работа... вече й се радвах, в 

Университета не мога да се върна, оттам ме измъкнаха насила... а 
сега, катедрите се препълниха по приятелски и със слаби 
химици... аз също съм виновен. Станаха доценти, готвят се за 
професори, нали нямаше достатъчно – времето е такова, а аз 
трябва да започна оттам, където спрях. Бях при двама от тях, не 
ми се зарадваха много. 

Така хубаво разбирах душевната му болка и протест. И 
наум не ми е минавало в такива ситуации да му кажа, “Че да си 
мълчал.” Нали и той търпи моята борба в /Работническо/ “Дело” 
за правдата и истината на обикновените хора? 

Минаха няколко дни и тогава ми разказа какво се беше 
случило. Изпратили го бяха за заместник генерален директор на 
Кремиковския завод преди построяването му. Още първия ден не 
му харесали методите на генералния всезнаещ инженер и 
безбройните заповеди. А като огледал местността решил, че не 
бива да скрие това, което знае, и му казал, че на тези 
металургични заводи не им е тук мястото, защото рудата е много 
бедна. Неговият многоуважаван и в Европа професор по 
петрография проф. Бончев, като ги водил да събират камъни из 
страната, на това място казал: “Когато по света се свърши 
желязото и ще трябва отнякъде да се извади за лекарства, ще 
започне експлоатацията на кремиковската руда“. И второ, 
неговото лично съображение – София е много близо, има 
голяма опасност от замърсяване на въздуха. Генералният си 
замълчал. Започнали да разглеждат плановете на различните 
заводи, цеховете, профилите им. Генералният бил във възторг, 
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хвалил съветските проектанти, помощта, която ще получим и 
големите цифри на желязото, което ще изнасяме. Миладин му 
отговорил, че с вносна руда сурово желязо не се изнася, няма да 
има никаква сметка, заводът ще работи на загуба, по-добре е да 
се помисли още от сега за производството на фини стомани, 
защото са скъпи навън. Другият отговорил, че в заводите такива 
цехове не са проектирани от съветските проектанти и ще бъде 
неуместно още отсега да ги искаме, да имаме претенции към тях. 
Миладин му отговорил, че по-късно ще бъде невъзможно, защото 
проектираните цехове са гиганти, които не се изоставят лесно. 
Докато разглеждат плановете поспорили още два дни, 
генералният не приемал никакви забележки, Миладин Колев си 
взел чантата и казал “Сбогом!” на Кремиковци. 

Помня както си дойде вкъщи побелял, с превити плещи, 
отказва да вечеря: “Напуснах работата си, ще ни храниш някое 
време...” Сякаш помнеше, че не му е за първи път, а не му беше и 
за последен... 

И за друго вмествам този случай в книгата си. 
Можеш ли ти да си представиш, че “конфликтна личност“ 

като мене би съществувала при друг съпруг, който слага своята 
кариера над всичко и сам той не е предан на идеята, за която е 
залагал главата си и след победата ? 
 

КРАЙ на цитата от „ЖУРНАЛИСТКАТА“ 
 

4. "Възстановяването на производството на розово 
масло е също индустрия и икономика" – твърдеше Миладин 
Колев и работеше в тази насока. И аз помня и Огненски помни 
много неща. 

5. А и с търговия също се занимава баща ти. Нали основа в 
1960 година първото Търговско представителство във САЩ. 
Извикаха го на доклад и го отзоваха, защото щял да избяга със 
семейството си във САЩ ! 

6. Когато в ТКЗС-тата /Трудовите Кооперативни 
Земеделски Стопанства/ започнаха да торят без сметка, той 
постави въпроса за замърсяването на земята и отравянето на 
продуктите, но му казаха, че нашата страна има най-големи 
добиви в соцлагера. 

Мария КОЛЕВА: Въпреки това той се бори срещу 
излишното торене. 
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НЕДЯЛКА КАРАЛИЕВА: Направи всичко възможно за 
да започне изнасянето на нашите изкуствени торове в 
чужбина.  

Мария КОЛЕВА: По такъв начин имаше достатъчно 
изкуствени торове за кооперативните стопанства но не стигаха за 
да се тори без да е необходимо и да се вреди на здравето. 
„Кремиковци“ остана за населението   като нещастие от тази 
епоха. 

Край на разговора с Недялка Каралиева 
 
 
 
 

 
 
ДО 
МИНИСТЪРА 
НА ХИМИЯ И МЕТАЛУРГИЯ др. 
ГЕОРГИ ПАВЛОВ          ТУК 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А  
от Миладин КОЛЕВ - заместник министър на химия и металургия 

ОТНОСНО: изслушване на жалбите и предложенията на 
работниците и служителите в "Химик" – Разград, съгласно 
утвърдения график от Президиума на Народното Събрание 

ДРУГАРЮ МИНИСТЪР, 

Приемането на работниците и служителите, които имаха жалби и 
предложения стана на 29.V.1971 година. За организиране на 
приема уведомих ръководството на предприятието 6 дни 
предварително. 

Датата и часа, името на приемащия и мястото бяха 
разгласени своевременно. 



 135 

За всички предявени жалби лично водих бележки. Освен 
това през цялото време присъствува и води протокол 
технолога на предприятието др. Бл. Минчева. 
Приех 11 служители и работници, които имаха по една или 
няколко жалби и предложения. Въпросите обхващаха следните 
основни групи: 

– Производствени и икономически въпроси, 
отнасящи се до настоящето и бъдещето на предприятието, а 
именно:  

– Уреждане собствеността на заводската площадка, на 
земята, на която е направено новото строителство и на 
площадката, на която ще се изгражда по-нататъшното развитие 
на това предприятие. 
 
Др. НЕДЮ ВЪРБАНОВ НЕДЕВ – работник – шлосер – стругар 
– Има направени значителни спестявания, иска промишлен 
заем от предприятието за да може да си закупи готово 
жилшце, тъй като не може да ои намери място във сформирана 
кооперация или пък да се включи в оборотно жилище. Има много 
тежко семейство - жена му и едното от децата му е болно, 
другото му дете е малко. Живее в наследствена стара 
полусъборена къща на улица "Любен Каравелов" 36 и е 
постоянно обезпокояван от наследниците на къщата. 
 
Др. ХЮСЕИН АХМЕДОВ ДЕДЕВ – дозировчик в химикалната 
на каучукувия цех – постави въпроса за разрешаване на 
евентуален жилищен блок за завода или отпускане на 
известен брой във съществуващите блокове апартаменти, тъй 
като въпросът с жилищната криза в града не е разрешен. Той 
живее в един гараж на улица "Волов” 7, където е с цялото ои 
семейство - жена и двама големи сина и плаща 30 лева наем, 
много влага и лоши условия с хазаите. 
 
Др.НИКОЛА ТОДОРОВ ПЕНЕВ – Гл. счетоводител и  
Др. ДАМЯН ДЕНЕВ ДАМЯНОВ – Началник ЕМО  
Другарите молят за съдействие пред Обединението за 
трансформиране източниците за финансиране. От дадената 
заявка за средства – да се прехвърли часта за машини и строеж, 
тъй като имаме извършени услуги от предприятия и монтажници, 
но не можем да им плащаме. Пари в банката имаме. Тези 
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средства да минат към източник GMP /Строително – Монтажни 
Работи/. Не са ни подсигурени средства за второто крило на цеха 
за натриев метасиликат. От отпуснатите средетва отклонихме за 
да го построим, сега не ни достигат да довършим основното – 
най-вече средствата за оборудването на цеха. 

Площадката на предприятието не е узаконена, 
генералният план също не е разработен, предстои ни 
построяване във връзка с разширението на предприятието на 
пароцентрала и нов трафопост. С военните имаме недоразумения 
къде да ги разположим. 
Инсталацията за натриев метасиликат при изпробването даде 
много дефекти, което ни бави още – те има да ни изпращат 
едно задвижване на бъркалката и все отлагаха срока за 
изпращането му. Необходимо е да присъствуват по-
продължително време при изпробване на инсталацията, когато я 
пуснем заедно с технологията. Имаме задание до 10.VII. тази 
година да пуснем пробно цеха. 

Др, ИВАН ВАСИЛЕВ БЪЧВАРОВ – шлосер 
Др. ВЕСЕЛКА ВЕЛИЧКОВА ГЕОРГИЕВА – металопресьорка и  
Др. ГАНКА МЛАДЕНОВА ИВАНОВА – металопресьорка  
и тримата от цеха за студена щанцовка на алуминиеви капачки  

Условията на труда и битовите условия в цеха са трудни и 
лоши – въздухът е много наситен с пари от нафта, аспирацията е 
неподходяща – когато се отвори вратата става течение, когато 
работи при затворена врата не дава необходимото проветряване. 
Работата на машините е свързана с употребата на голямо 
количество нафта, от която обувките и облеклото се повреждат 
много бързо. Молбата им е да се съдействува за издирването 
на по-подходящо работно облекло и обувки, което да се сменя 
на по-малък срок.  

За цеха е необходима битова стая, в коята да има 
монтирана чешма с топла вода, а също така крайно 
положително е да има баня в близост. 

 Транспортът не е разрешен и на смени се идва трудно 
при лошо време. 

 Има възможност цехът да се разшири по посока на склада 
и като се монтират всичките налични машини ще се работи на 
една смяна. По този начин един шлосер ще се освободи от цеха и 
ще бъде в помощ на РМИ. 
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 Ако е възможно да се премине на 7 или на 6 часов 
работен ден, заради условията на запрашеност. Дните, които 
се дават за допълнителен отпуск за вреден труд са само 4, не е ли 
възможно да се премине в друга категория за отпускане на повече 
дни. 
 
Др. СТОЯН ХАРАЛАМПИЕВ ВЛАХОВ – Началник отдел 
снабдяване и пласмент. 

Снабдяването на предприятието със суровини от "Девня" 
става много трудно – въпросът с доставката на нишадър 
технически не е решен. Дават ни по много малки количества, 
имали сме случаи когато са ни давали за цяла кола само по две 
опаковки, предварителна уговорка по телефона е имало. Също 
така не ни дават сода каустик на люспи, която ни е крайно 
необходима при производството на чисти химикали и сега най-
вече за производството на натриевия метасиликат.  

На склад имаме готова стипца за износ 150 тона, не можем 
вече да произвеждаме, тъй като няма къде да я съхраняваме. 
Пласмента ѝ слабо се движи от Химимпорт, имаме една 
телеграма за 10 тона. 
/част от докладната записка, която намерих в папките на 
Миладин Колев. Цялата я нямяше. М. Колева/ 
 
ЕМО - Енерго-Механичен Отдел  
СМР - Строително-Монтажни Работи  
РМИ – Работно-Монтажни Инсталации  
 
 
 

ЗАВОД »ХИМИК»  РАЗГРАД 

П Р О Т О К О Л  

От другарката Бл. Минчева, 
технолог на предприятието. 

 
В изпълнение програмата на Министерството на Химията и 
Металургията, на 29 май 1971 година в Завод "Химик" – Разград 
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заместник министъра на министерството др. Миладин Колев, 
проведе разговор с работниците и служителите за приемане на 
молби и препоръки във връзка с работата в завода. 

 
Др, ХРИСТО НИКОЛОВ ГРАДИНАРОВ – Началник 

отдел Планов – постави въпроса за стандартизационните 
документи – при изпращането им в Обединението за 
съгласуване и утвърждаване много се бавят, а това пречи за 
своевременното утвърждаване на цена за съответния продукт. 

1.Въпросът с генералната переспектива на нашия завод не 
е решен. Във връзка с това срещаме трудност при разработването 
на плановете, при оформянето на необходимата документация, а 
също така и при приемането на нови поръчки. 

 
Др. ЙОРДАН ПЕТКОВ, Началник 0ТР3 /Отдел Труд и 

Работна Заплата/ – постави въпроса за категоризацията на 
завода, а от там премирането на ИТР и служители. Създаването 
на отдел Производствено-технически за предприятието е 
крайно положително, тъй като производството непрекъснато се 
разширява, изискванията растат, а няма кой да оглави работата. 
По решение на 26 Постановление на Министерския съвет, 
разликата във заплатите на ИТР и работници е чувствителна. В 
категорията, в която сме при премирането, тавана спрямо 
основната заплата е за И Т Р - 3 0 % ,  за служители – 21%, а за 
работниците – 50%. Също така въпроса с премирането на 
технолозите към отдел производствен не е разрешен – минават в 
група Б. / Въпросът да се види с др. Минчева./  

2.Предложение за ускоряване изработването на 
генералния план за развитието на този обект.  

3 Предоставяне на проекти и финансиране още през тази 
година на строителството на онези производства, които се 
пренасят от "Асен Златаров" и други места, за които е предвидена 
производствена програма с плана за 1972 година.  

4 Предложение за трансформиране на източниците на 
финансиране през 1971 година, като се увеличат средствата на 
СМР за сметка на квотата "Други разходи", тъй като има 
извършена работа по СМР, която трябва да се изплати.  

5. Категоризиране на завода oт IX на VIII категория с цел 
да се създаде производствено-технически отдел и да си задържат 
ИТР предвид на обстоятелството, че в предприятието трябва 
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бързо да се осъществява една значителна и нова производствена 
дейност.  

6. Ускоряване утвърждаването на стандартизираните 
документи за да могат новите производства по-бързо да се 
оформят и да стигат до потребителя.  

7. Съдействие по въвеждането в експлоатация на 
инсталацията за натриев метасиликат.  

II Въпроси на труда и бита.  
1.Гpyna работници от цеха за студена щанцовка на   

алуминиеви капачки предявиха жалби за подобряване условията 
на труда в цеха – по снабдяването с работно облекло, за топла 
вода и душ, за разширяване на работното помещение, 
подобряване вентилацията и други. 

2.Двама работника предявиха искане за квартири,  
включително и чрез получаване на промишлен заем. 

III Въпроси на снабдяването и пласимента. 
По снабдяването се уточни, че докато вносните материали 

се получават сравнително редовно, то местните материали и 
особенно тези от системата на Обединението като амониев 
хлорид и сода каустик на люспи от "Девня“ се доставят крайно 
неритмично и непрекъснато задържат производствената дейност 
на предприятието. 

Пласментът на готовата продукция върви нормално с 
изключение на алуминиевата стипца, която се изнася по второ 
направление /в долари/. Сега стоят на склад 150 тона качествена 
продукция. Износът се тормози от повишената цена след 1.1.1971 
година, която е изравнена о продукта на ямболския завод "Ангел 
Вълев", докато "Химик" - Разград дава продукция с много по-
ниска себестойност. При това положение възвръщаемостта по 
второ направление не е достатъчно благоприятна и 
външнотърговската организация задържа износа, въпреки че има 
клиенти за тази качествена продукция. 

Поставените въпроси свитетелствуват за 
загрижеността на колектива за бъдещето на предприятието. 
Те са от такъв характер, който позволява да се решат 
успешно, ако се прояви по-голяма активност от страна на 
Обединението, местните органи и министерството, и в отделни 
случаи с помощта на някои ведомства като Комитета по цените и 
Министерството на външната търговия. 
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Предлагам резултатите от тази среща да се доведат 
до знанието на Обединението и съответните органи на 
министерството за вземане на мерки за постепенно решение 
на проблемите на "Химик" - Разград, които все още стоят 
открити. 

Въпросът с промишлените заеми в нашето предприятие 
не е разрешен. Правили сме писмени запитвания до 
Обединението, но не ни е отговорено нищо. 

Няма видима промяна в отношението на Обединението 
към нашето предприятие, помощта която ни указват е малка, 
никой не е идвал от отговорните другари с изключение на др. 
Гаврилов и др. Кисимов. Голяма методичеока помощ ни указа др. 
Кючюкова. 

Переспективата за петилетката не е уточнена. 
На всички поставени въпроси и жалби и на 

направените препоръки др. /Миладин/ Колев даде конкретни 
отговори, а препоръките които направи той и отправените 
забележки бяха записани отделно и предоставени на 
ръководството на предприятието. 

Настоящият протокол се състави в 5 екземпляра, от 
които един е предаден на ръководството на предприятието, 
останалите са предадени на др. Миладин Колев. 

Протоколирал: /подпис/ 

/Бл. Минчева/ 

СМР – Строително - Монтажни Работи                                       
ИТР - Инжинерно - Технически Работници                                 
второ направление - заплащане в долари                                   
ОТРЗ - Отдел Труд и Работна Заплата 
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С Т Р У К Т У Р А  

На Министерство на  химията и металургията 

I . Р Ъ К О В О Д С Т В О  

1.Експертен технико-икономически съвет – подготовка на 
експерти 

2.Комитет по геология – с три отдела и експерт-консултанти 

II. КООРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ПРОИЗВОДСТВОТО 

1. Отдел "Координация и контрол на черната металургия и 
огнеупорните материали“ 
2. Отдел "Координация и контрол на цветната металургия, редки 
и благородни метали и нерудни изкопаеми"  

3. Отдел "Координация и контрол на нефто - преработката и 
нефтохимията"  

4. Отдел "Координация и контрол на химическата 
промишленост"  

5. Отдел "Координация и контрол на ремонтите, подържане на 
наличните и усвояване на новите мощности"  

6. Отдел "Координация и контрол на енергийното стопанство“  

7. Отдел "Охрана на труда и техническата безопасност" 

III.НАУКА И ТЕХНИКА 

1. Отдел "Наука и нова техника"  

2. Отдел "Автоматизация, механизация и технология"  

3. Отдел "Професионално образование, преквалификация и 
подготовка на средни и висши кадри"  

4. Отдел "Технически и качествен контрол" 

IV. ПЛАНИРАНЕ И ЕФЕКТИВНОСТ 

1. Отдел "План, икономически проучвания и ефективност"  
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2. Отдел "Финансправо, нормативи и цени.  

3. Отдел "Труд и работна заплата"  

4.Отдел „Координация и контрол нинвестициите“  
5. Отдел „Финасов котрол“ 
 

V.ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, 
МЕЖДУНАРОДНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  И  

КООПЕРИРАНЕ  
1.Отдел "Международна специализация и коопериране" 
2.Отдел "Външна търговия, конюнктури, пазари и цени" 
3.Отдел "Координация и контрол по материално-техническото 
осигуряване на производството" 

VI.ОБЩИ ОТДЕЛИ И СЛУЖБИ 
1.Отдел "Специален" 
2.Отдел "Административно-стопански" 
3.Главен пресконсулт 
4.Ведомствен арбитраж 
5.Инспекция за охраната на земните недра и подземните води. 

В структурата не се предвиждат управления. 
 
/Миладин Колева, първи заместник-министър в министерство на 
Химията и Металургия е искал да реорганизира 
министерството като въведе тази структура. Тя може да 
послужи и днес, ако някой желае да се погрижи за страната си в 
бъдеще. Мария К./ 
 
 
 

ДО 
БЮРОТО НА КОЛАРОВСКИ РК 
/районен комитет/ НА БКП /Българска 
Комунистическа Партия/ ТУК  
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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

От инж. Стефан Златев - секретар на РК на Б К П 

ОТНОСНО: Нарушение принципите на новия икономически 
механизъм и партийните решения по изпълнението на 
насрещните планове. 

ДРУГАРИ, 

Ръководството на ДСО /Държавно Стопанско Обединение/ 
“Фармахим" в лицето на неговия първи заместник-генерален 
директор др. Миладин Колев, корегира държавния и насрещен 
план на ДИП /Държавно Индустриално  Предприятие/ "Арома" 
за месец ноември от 1800 хиляди лева на 2400 хиляди лева, която 
корекция се направи с писмо Д-1-168/15.XI.1972 г. и е заведена в 
ДИП "Арома" под № 7648/23.XI.1972 г., и на ДИП "Ветпром" от 
380 хиляди лева на 400 хиляди лева, също важаща за месец, 
ноември. 

Тази корекция се направи с писмо Д-1-162/15.Х1.1972 год. 
заведена в предприятието под № 1843/25.XI.1972 година. 

Съглаосно тези писма корекциите се правят на 
основание на решението на изпълнителното бюро при ДСО 
"Фармахим" от 22.IX.1972 г. 

Решението е следното: 
1. В едноседмичен срок, под ръководството на 

първия зам. генерален директор Миладин Колев работни групи 
със състав съответните директори на производствените 
дирекции, да утвърдят за всеки клон на обединението 
оптимален вариянт с мероприятия за дейността на клона 
/производство, износ, МТС-Материално-Технически 
Съоръжения, и др./ до края на годината, който вариянт да 
гарантира във съответствие с новия икономически механизъм 
цялостното изпълнение на насрещния план. 

Решението е правилно, но то няма нищо общо с 
корекциите, които извърши на насрещния план ДСО "Фармахим" 
в ДИП "Арома" и ДИП "Ветпром". Ето защо неправилно в 
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изпратените писма до предприятията зам. генералния директор 
др. Миладин Колев се е позовал на това решение.  

Извършеният акт на първия зам. генерален директор 
др. Миладин Колев на ДСО "Фармахим” е грубо нарушение на 
партийните решения в областта на разработването и 
изпълнението на насрещните планове, грубо нарушение на 
принципите на новия икономически механизъм. 

За какво става дума. 
Точка 27. 1 от Наредбата за планирането гласи: 

 .................  За целта ДСО /Държавните Стопански Обединения/ и 
АПК /Аграрно-Промишлените Комплекси/, във съответствие с 
потвърдените им с петгодишния план държавни задачи, 
определят на клоновете си, а те от своя страна на поделенията си, 
за петилетката и по години, задължителни натурални показатели 
за производство и изкупуване, за разход на материали и труд и 
нормативна себестойност. Утвърдените нормативи не могат да 
ое изменят в резултат на разкрити с насрещни планове 
резерви или на фактическото изпълнение. 

Точка 6.1 от Наредбата за образуване и 
разпределение на печалбата в ДСО. 

ДСО/Държавното Стопанско Обединение/ 
утвърждава на клоновете си нормативна себестойност, в това 
число нормативи за материални разходи и нормативи за разход на 
работна заплата по отделни изделия, групи изделия, дейности и 
др. Тези нормативи са петгодишни, разпределени по години, и 
трябва да съответствуват на съществуващите в клоновете 
производствено-технически условия. Утвърдените нормативи, 
лимити и показатели не могат да се изменят в резултат на 
разкрити в насрещните планове резерви или на фактическо 
изпълнение. 

Очевидно е, че е извършено нарушение на 
нормативните документи, излезли във връзка с новия 
икономически механизъм и измененията, отразени в осмо ПМС 
/Писмо на Министерския Съвет/. 

Последствията от това нарушение водят до 
политически настроения и икономически трудности в 
колективите. 

В ДИП "Арома” завишения план не може да бъде 
изпълнен за месец ноември, в резултат на което работниците ще 
получат 90% от заплатите си, съгласио нормативите на наредбата 



 145 

за работната заплата, работещите по повременно премиално 
заплащане не могат да получат своите премии, ИТР /Инжинерно-
Технически Работници/ ще загубят правото на премии, въпреки 
положените от тях допълнителни усилия. Вместо за 
допълнителните усилия да получат премия и право за 
допълнителни отчисления във фонд ДМС /Допълнително 
Материално Стимулиране/, същите ще бъдат санкционирани. Във 
същата степен тези последствия важат и за ДИП "Ветпром".  

Корегирането на държавния и насрещен план доведе 
до създаване на неверие в колективите, за това че плановете 
на петилетката са твърди и неизменими. Известно е, че цялата 
наша организаторска и политическа работа беше извършена на 
тази база, на това указание на ЦК на БКП.  

Освен това ДИП "Арома" е едно от призивните 
предприятия по разработването на инициативата /изпълнението 
на седмичната програма за пет работни дни/. При този стил на 
корекции по същество инициативата ще бъде ликвидирана.  

Този въпрос за завишаване на държавния и 
насрещен план не е нов за Районния Комитет на БКП. Опит за 
завишение бе направен преди месец. Секретарите на РК на БКП 
реагираха остро по този въпрос и с генералния директор др. 
Комаров и парторга на ЦК на БКП др. Емилия Живкова беше 
уточнено, че съществува необходимост за произвеждане на 
допълнителна продукция в ДИП "Арома”, и че това ще стане не 
чрез завишаване на държавния и насрещен план, а чрез 
преизпълнение на приетия насрещен план. За целта беше 
направен и приет график, който трябва да кажем, че се изпълнява 
успешно. За месец октомври бе дадена продукция над насрещния 
план в размер на 200 хиляди лева, за месец ноември същеотвува 
реална възможност да ое даде над насрещния план в размер на 
300 хиляди лева.  

Във връзка с направените до сега завишения на 
плановете бе проведена среща при първия секретар на Партията, 
със заместник генералния директор др. Миладин Колев. Той не 
пожела да разбере, че с този акт е извършил сериозно нарушение 
и не прие становището на РК на БКП.  

Разговори се проведоха с генералния директор на 
ДСО "Фармахим” др. Комаров, с парторга на ЦК на БКП др. 
Емилия Живкова, но въпреки всичко, въпроса не се решава.  
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Във връзка със всичко това предлагам бюрото на РК 
на БКП да 

Р Е Ш И :  
1.За нарушение на партийните решения в областта на 
разработването и изпълнението на насрещните планове, и за 
нарушение на принципите на новия икономически механизъм 
наказва с "мъмрене” члена на ППО /първична партийна 
организация/ при ДСО "Фармахим" др. Миладин Колев - първи 
заместник генерален директор. 
2.Бюрото на РК на БКП възлага на члена на ППО при ДСО 
"Фармахим" генералния директор др. Комаров да отмени 
неправилно издадената заповед от заместник генералния 
директор др. Миладин Колев. 
3.Задължава УПК /Управлението на Партийния Комитет/ при 
ДСО "Фармахим" да разгледа случая на партийно събрание и 
направи необходимите изводи, и набележи необходимите мерки 
за правилното приложение на новия икономически механизъм. 

 
С Е К Р Е Т А Р :  

 
София, 1 декември 1972 годин  /инж. Стефан Златев/ 
 
  
Б Е Л Е Ж К А  на ръка от Миладин Колев след подписа на 
инж. Стефан Златев  

Р А З Г Л Е Д А Н А ,  
тази записка, в бюрото на РК /Коларовски/ на БКП и въпреки 
искането на Ст. Златев и Първия Секретар на РК на БКП 
Червенковски за наказание, бюрото отхвърли като безпочвено 
това искане и го приключи. Присъотвуваха Комаров, Стойков 
/парт. секретар/ и май Аврамов, секретар на партийния комитет. 

ДСО - Държавно Стопанско Обединение  
ДИП - Държавно индустриално Предприятие  
МТС - Материално-Технически Съоръжения  
АПК - Аграрно-Промишлен Комплекс  
ИТР - Инжинерно-Технически Работници  
ДМС - Допълнително Материално Стимулиране 
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ЗАПИСКИ НА МИЛАДИН КОЛЕВ  НА ЗАКРИТОТО  
ПАРТИЙНО СЪБРАНИЕ НА БКП за 50-то постановление 

/ЦЕНИ И ЗАПЛАТИ / на Министерския съвет на 27ноември 
1979 година 

ПАРТИЙНИЯТ СЕКРЕТАР П. ПЕНЧЕВ – откри 
събранието и каза, че другарите   трябва да се изкажат какво 
мислят по постановлението, да зададат въпроси, на които той ще 
отговори или друг един, ще си отговорим, а където не можем, ще 
ги отнесем в районния комитет /и въобще всички въпроси/. Той 
каза, че сам не е наясно по много въпроси, никой не е пожелал от 
района да дойде, сам инструкторът /бивш генерал/ Желев е казал, 
че не е инструктиран по този въпрос. Партийният секретар каза, 
че когато му е възложено да проведе това събрание /всички 
секретари били заедно/, само им е дадено поръчение без 
инструктаж. 

Предложи се, да се избере протоколчик, но той каза, че 
сам ще бъде протоколчик.  

КИРЯЧЕК /78 год., работничка, с малко образование/ 
Въпреки скъпотията, която ни налегна, ние ще помагаме на 
партията. Империалистите ни принуждават да се въоръжаваме и 
пр. Тези които имаха вили, коли, апартаменти, сега не могат да са 
доволни. Но ние, които нямахме нищо преди, а сега живеем 
добре, сме свикнали и ще приживеем и на тази скъпотия. Но как 
може само с 10 лева на малка пенсия. И големите и малки 
пенсии все с 10 лева. Пак повтарям, мир да има, от глад няма да 
умрем. Но големи разхищения се правят отгоре. Именно отгоре и 
то от най-отгоре се харчат пари без сметка. Народът навсякъде 
говори за Л.Ж. /Людмила Живкова/, принцесата дето разхищава 
толкова пари. И тези големи заплати в малка България, защо от 
Ц.К. /Централия Комитет на БКП/ не дойдат да чуят какво 
говорят хората, а аз с простата глава трябва да агитирам 
/разяснавам/.  
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ПИРОНКОВ – Постановлението е правилно, цените 
трябва да се вдигнат, обаче защо на всички пенсионери 
еднакво да е увеличението. За ниските пенсии трябва да е по-
голямо, а за високите да не ое дава. 

ЙОРДАНОВ – Адмирирам изказването на Кирячек. 
Питам, защо 10 лева да се дава на децата над 16 години, а не на 
техните родители ? Големи разхищения във всички посоки. В 
страната има нед 500 научни институти, може би по-вече 
отколкото във Съветския Съюз и каква е ползата ? Влизам в един 
на Академия на Науките, цял един етаж в жилищна ограда, 8 
стаи, там на лице няколко души, 17 в командировка, а другите до 
80, никакви не ое вестяват. Защо са тези разхищения на хора, 
високи заплати, командировки, делегации, посланичества по цял 
свят ? Търговският в Авганистан /или Етиопия/ ми разправя /той 
вече почина/: идват цели делегации за търговски преговори и 
подписване на контракти, а не можем от там да купим и кило 
паяжина. Питам, защо пращаме на служба грамотни хора, а след 
това делегации вършат тяхната работа ? Тук социалистическа 
страна ли сме, на какво прилича всичко това ? Ето ми партийната 
книжка, вярвайте ми, това трябва да се кажа. Каквото трябва, за 
да пазим партията, ние го правим, но какво да правим с народа ? 
Ние трябва да го задоволяваме. Защо не излезе Министър-
Председателят пред народа и да каже: “Зле сме, дайте да си 
помогнем“, но тъй изведнъж /това поскъпване/... Ние търпим, 
защото разбираме някои работи, но народът не търпи.   

ДАКОВ – Пак има в "Държавен веотник“ нови цени. В 
миналото предварително се уведомяваха партийните членове 
какво се готви, а сега никой нищо не казва и как ще убеждаваме, 
когато самите ние нищо не знаем.  

ПАРТИЙНИЯТ CEKPETAP: Давайте точни въпроси, а 
не общи приказки за разхищения, увеличени цени. В Района на 
ЦК ще ни се смеят, никой от тези приказки там не се интересува 
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и лесно ще ни отговорят, че по цял свят цените се увеличават и 
у нас също, че еди кое си не е рентабилно и трябва да се увеличи 
цената. Трудно ще убедим хората, ако не конкретизираме 
въпросите и техните отговори.  

КРУШОВЕНСКИ – Партийните членове да 
разясняват. Е добре, все твърдим, че произвеждаме все по-
вече, добивите оа много по-големи от миналото, а тъкмо за 
нашите традиционни български продукти - мляко, яйца, месо, 
оирене, масло, олио, хляб и други, защо трябва да увеличаваме 
цените при голямата техника и рентабилност, която казваме, 
че имаме ? 
Защо след 35-годишно строителство на соцализма трябва да 
затягаме коланите? Аз не съм специалист по селските въпроси, 
имам добра пенсия, но ние имаме чувството, че те виждат, че са 
сбъркали, а искат от нас да им викаме "осана”, за да добият кураж 
да продължават.  

По-рано /преди 9 септември 1944 г./ се обнародваше 
бюджета на държавата, знаеше се министри и цар какво 
получават, а сега нищо не знаем. Вярно е за разхищенията.  

Аз бях директор на концертната дирекция. Не виждам 
обема на работата й да е пораснал много. Може би качеството да 
е отишло напред. Но все пак тогава имаше 2-ма импресария, а 
сега осемдесет, да не говорим за стотиците новоназначени 
чиновници, неизвестно за какво. Защо нашата система е такава, 
че позволява да се вършат всякакви безобразия, че и такива като 
на Спас Русинов, за което даже гласност не дадоха, а изкарват по 
телевизията най-често дребни мошеници.  

АРСОВ – Съгласен съм с постановлението, но не така да 
се пускат недогледани, неподготвени, без предварително 
обсъждане. Например, какво стана с лимитите за електроенергия 
и нафта. Десятки хиляди хора си губиха времето с тях и след 
един месец се отмениха. Къде им беше ума ? Всичко това 
показва, че има хора, които не са на мястото си. Търсим пари за 
държавата от повишени цени, а харчим милиони без сметка за 
командировки, делегации, приеми.  

Навремето другаря Георги Димитров говореше за най-
ниската и най-високата заплата 1:5, Ленин се задоволяваше с 
300 рубли, а сего не е нито 1:10, дори 1:50. Ще ни кажат, че 1:5 е 
между работник и директор. Но над директор още колко 
високи заплати и доходи има, нямат брой. 
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ГАНКА ЦЕНОВА – Другарят секретар потъпква волята 
на събранието. Ние искахме да има протоколчик на събранието. 
Защо той не се съгласява ? От Района /на БКП/ ли са наредили 
така ?  

ПАРТИЙНИЯТ СЕКРЕТАР – От района – да няма 
протоколчик. И не ми ли вярвате, че аз не по-лошо от 
протоколчик ще направя протокол на въпросите ?  

ГАНКА ЦЕНОВА Не става дума само за въпросите, а 
за изказванията. На събранието на Юлския пленум, когато 
всичко записвахме, аз казах, дано всичко да не отиде в коша. И 
то тъкмо така стана. А сега даже и протокол не искат. И за 
какво приказваме тук ? Навремето бях млад репортер и сама от 
БТА /Българска Телеграфна Агенция/ водех кореспонденцията 
от заседанията на Великото Народно Събрание и то като имаше 
опозиция и ставаха страшни работи. А сега 4 души правят тази 
работа в едно Народно събрание, в което депутатите на вършат 
нищо друго овен да вдигат ръце. Е, може ли така да се разхищава 
и то навсякъде. Аз имам пенсия, с която и при сегашното 
състояние ще живея. Аз съм добър финансов организатор и ще се 
справя, но нашата държава не е добър финансов организатор. И 
трябва да кажа, с цената на моята партийна книжка, че ние 
не сме във състояние да отговаряме пред хората, защо става 
всичко това.  

ПЕНКОВ – без да се изказва много пряко във защита, 
споменавайки аргументите в текста на постановлението, които го 
предизвикаха, той отбелязва някои, според него, неправилни 
твърдения - на Йорданов, че „нашата младеж била пропаднала“ и 
пр. Той наблегна, че събранието показва нещо много съществено 
- идеологическата работа сред самите нас е много изостанала и 
трябва да ое вземат мерки /вероятно имаше предвид, че само на 
това се дължат духа и изказванията на събранието/   

ПАРТИЙНИЯТ СЕКРЕТАР – в заключение отговори на 
някои въпроси и изказвания и отбеляза :"Не се надявам нещо по-
вече да получим от района /на БКП/ по въпросите, които поставя 
събранието, тъй като там за всичко имат готови отговори и им е 
лесно да кажат, че нещо не е рентабилно и трябва да ое увеличи, 
че работника взема 100 лева, а директорът - 500 лева и 
съотношението на Георги Димитров е запазено и пр." 

 
Събранието започна в 18 часа и свърши в 20 часа и 20мин 
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ВНЕЗАПНО ОТЗОВАВАНЕ 
 БЕЗ ОБЯСНЕНИЯ, НА МИЛАДИН КОЛЕВ, ПЪРВИ 
ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ ВЪВ ВАШИНГТОН 

 
ИЛИ КАК МИЛАДИН КОЛЕВ СЕ Е БОРИЛ ЗА 

СОЦИАЛИЗЪМ НЕПРЕКЪСНАТО И ВЪВ ВСИЧКИ 
ПОСОКИ, ЗА ДА СТРОИ! 

 
 

До 
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От МИЛАДИН КОЛЕВ – търговски представител във 
Вашингтон,  Съединените Щати 

 
ДРУГАРЮ МИНИСТЪР,  

 
Прочетох внимателно писмото на българския пълномощен 

министър във Вашингтон от 25.1.1962 година до Вас. Там се 
казва, че то е продължение на друг негов доклад от 9.1.1962 
година. Аз не знам как точно др. Вутов е използувал куриерската 
поща, шифрованите телеграми и всички други възможни средства 
за да натрупа купища от писания срущу мен, но като изхождам от 
това писмо, с което сега се запознах, мога да кажа определено, че 
той действително без всякакво чувство за мярка е продължил да 
се заплита в едно невероятно изопъчаване на действителната ми 
работа като търговски представител. 

Аз отхвърлям без всякакви резерви всички тези обвинения 
в горното писмо като от край до край невярни и обръщащи с 
краката нагоре действителното положение в Търговското 
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представителство. Очевидно, пълномощният министър е 
прекалено разглезен и досега безнаказано е сполучвал да се 
саморазправя със всички, които е намислил да унищожи щом 
така лекомислено се залови и с мен, на основата на пълно 
изопачаване на фактите и дезинформиране на органите у нас по 
отношение на моята деятелност като търговски представител. Аз 
ще се спра на фактите:  

 
1.За сътрудничеството между легацията и търговското 

представителство.  
Пълномощният министър е бивал редовно информиран и 

държан съвсем от близко в течение на проблемите, задачите и 
мероприятията на Търговското представителство. Отначало това 
ставаше чрез мен, а след това той поиска да присъствува на 
производствените съвещания на Търговското представителство, 
по-късно наложи тези съвещания да бъдат контролирани не само 
от него, но и от неговите служители. Освен това, от началото на 
1961 година той въведе и практиката да вика служителите на 
Търговското представителство при себе си, за съдържание на 
разговорите им с които, аз нямам точна представа. Затова и не 
съществува нито един протокол на партийната организация или 
на партийното бюро и нито един доклад или писмо на 
пълномощния министър, в които да има оплакване, че 
търговският представител не информира или не държи 
доетатъчна връзка с пълномощния министър.  

Напротив, аз считам, че в малко легации търговският 
представител е отделил толкова много време и внимание по 
ограмотяване на шефа на легацията по въпросите на търговията, 
икономиката и индустрията.  

Тъй като др. Петър Вутов никога не е учавствувал 
самостоятелно в каквато и да било организационна работа, а още 
повече в такава по създаване ресурси на държавата, той въпреки 
всичките мои усилия неможа да разбере дори елементарни неща 
от методите на работата на Търговското представителство, а още 
по-малко да схване икономическата страна на търговските 
въпроси със САЩ. Затова др. Вутов се зае да “сътрудничи“ на 
Търговското представителство по незначителни канцеларски 
въпроси, както сам той изтъква във своето писмо, вместо 
действително да помага, но по въпроси, с които заслужава да се 
залови един посланик. Например, пълномощният министър, като 
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човек който се намира в Щатите /САЩ/ от 7-8 години, трябваше 
да схване поне най-простото нещо, а именно, защо всички страни 
от нашия лагер се стремят да установят седалищата на своята 
търговска работа в Ню Йорк.  

Съветският Съюз е там още от 1925 година с "Амторг”. 
Румънското търговско представителство, което се основа след 
нашето, направо започна да работи в Ню Йорк. Полското 
търговско представителство има две бюра по вноса и износа, 
всяко с по 10 души в Ню Йорк, едно бюро в Чикаго и малка 
кантора в Ню Орлеанс. Към същото положение се стремят чехите 
и унгарците.  

Ние имахме реална възможност да получим бюро в Ню 
Йорк още през 1960 година при администрацията на Айзенхауер, 
за което аз уведомих София своевременно. По това време др. 
Вутов беше в отпуск в София и знаеше добре от мен, че не бива 
да изпускаме случая, а трябва да се действува бързо 
едновременно въс София и Вашингтон. Др. Вутов обаче и до сега 
не можа да обясни как така се получи, че в постановлението на 
Министерския съвет и ЦК на БКП за работата в САЩ, което 
излезе през лятото на 1960 година и както той казва, е изработено 
въз основа на неговите предложения и личново му участие на 
място, не се споменава нищо за Търговското представителство, а 
се говори за откриване на консулски поделения на легацията в 
разни части на САЩ.  

Др. Вутов получи по-късно ясна представа, че неговата 
съпротива срещу пренасяне работата на Търговското 
представителство в Ню Йорк е вредна за нашата външна търговия 
и услужва само на неговата амбиция да командва непосредствено 
над по-голям брой персонал. Той по-късно видя също така, че е 
на неправилни позиции по въпроса къде в настоящия момент 
трябва да се постави ударението в усилията на Търговското 
представителство по създаване на база от връзки. Служащ си със 
закостенели бюрократично-канцеларски методи, самия той 
ограничен в тесния кръг на връзка само с дипломатически лица 
от легациите и без корени в американската общественост, той не 
схващаше, че за Търговското представителство първостепенно 
значение при настоящата обстановка има преди всичко работата с 
голям брой търговски, индустриални, банкерски и други фирми. 
Обърканата идеология на др.Вутов стигна до там, постоянно да 
изтъква като първостепенен фактор за успехите на нашата 
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търговия канцелариите на Министерството на търговията на 
САЩ и с това да се обосновава защо Търговското 
Нредставителство трябва да стои във Вашингтон, където са 
чиновниците, а не да бъде в Ню Йорк, където са господарите. 
Структурата на строя на САЩ обаче, не е такава каквато 
нашият пълномощен министър си въобразява и решаващо 
ръководно значение в тази страна има капитала, а не 
неговите наемни лица в учрежденията. Те също са ни 
необходими, но по-напред трябва да имаме хора от фирми, от 
бизнеса на своя страна. 

Безпомощен и без авторитет се оказа др. Вутов и по време 
на финансовите преговори. Неразбирайки политическата 
обстановка, той си въобразяваше, че преговорите ще минат леко 
и ако той тъй устрои работата, че се яви фактически ръководител 
на тези преговори, резултатът ще бъде негов актив. Затова, 
лекомислено елиминирайки правителствената комисия, той 
действуваше като главна фигура от свое име пред американската 
страна. В лични разговори с отделни упълномощени американски 
лица, той се показа такъв комбинатор, че провали авторитета на 
българската комисия, като опълномощен правителствен орган, а 
и с противоречивите си шифровани телеграми създаваше немалко 
дезинформация в София. На едно от заседанията на комисията, 
след като тя три седмици не беше правила срещи, за сметка на 
комбинациите на пълномощния министър, аз предложих и това се 
възприе от членовете на комисията, да се сложи край на това 
ненормално положение и комисията да влезе отново във своята 
роля. Но вече беше загубено ценно време и пропуснати 
възможности. Аз смятам, че председателят на тази комисия др. 
Асен Георгиев може да осветли тези въпроси по-подробно.  

Цялото положение въобще на Легацията сред 
американската общественост, освен горните факти, също не 
даваха някаква възможност на легацията да помага на 
търговската група. Слабата активност на легационния състав, 
начело с неговия жеф, сред американската общественост по 
линията на печата и културата, рязкото свиване на нейната 
инициативност след побоищата над български легационни 
служители, а и голямото уронване на авторитета й след този 
факт, всичко това не може да се преценява като някаква база, от 
която легацията можеше да съдействува на работата на 
търговията. През третото тримесичие на 1961 година активността 
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на легацията толкова беше спаднала, че както това се отразява в 
доклада на партийното бюро за третото тримесичие, всички 
задачи били свършени много добре, въпреки че над 50% от 
дипломатическият състав беше в отпуски в България. Всеки може 
да си представи какъв е бил обема и значимостта на извършеното.  

При тази обстановка, естествено, пълномощният 
министър виждаше своята задача главно в намесата в 
непосредствената работа на търговския представител, като 
стигна дори до там да иска друго разпределение на работата 
вътре в Търговското представителство, да дава шифровани 
телеграми до София как да се продава сирене, без да ме 
уведомява, да дава шифровани телеграми до София как да се 
продава розово масло, без да ме уведомява, да дава шифровани 
телеграми до София за състоянието на фирми, без да ме 
уведомява и пр.  

По този начин др. Вутов постепенно провеждаше 
своето лекомислено намерение да превърне търговското 
представителство в едно бюрократично-канцеларско поделение 
на легацията. С това той фактически предприе поход за 
отстраняване на ръководството над представителството от страна 
на Министерство на външната търговия и неговите централи и за 
подчиняването му на неговите амбиции за власт. Затова др. 
Вутов, вместо да приобщи усилията си към моите, се заплете в 
безпринципна борба за налагане на своите погрешни представи 
по чисто конкретни въпроси на търговската политика на 
Министерството на външната търговия по вноса и износа, 
връзките с деловите среди, организацията на  продажбите, че 
дори и по разпределение на работата вътре в Търговското 
представителство.  

Естествено, никой търговски представител, колкото и 
сговорчив да е по характер, не може да отстъпи, когато се правят 
вредни опити да се накърнят основните принципи, на които се 
изгражда работата на търговските представителства и се цели 
отнемане инициативата на търговския представител, и 
подчиняване специалиста на незнающия.  

Но др. Вутов е много далеч да разбере тези прости истини. 
Откъснат от живота на България вече от много години, от 
творчеството и инициативата на трудещите се и на малките и 
големи ръководители в нашата страна, замотан в семейните си 
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междуособици и побоища, под парата на които почва всеки 
работен ден, той е загубил всяка ориетировка за правилно 
отношение към иници- ативата на хората, с които е поставен да 
работи съвместно. Духът на нашата страна след Априлския 
пленум /1956 г./ му е само на езика, но не и в мозъка, затова той 
не разбира и такива елементарни неща като какво решаващо 
значение има за нас да се води работата на основата на 
инициативата – специализацията, компетентно, с разум и 
настойчивост.  

2.Не е вярно, че търговията на България със САЩ и 
преди всичко нашият износ през 1960 и 1961 години е на същото 
или дори по-ниско ниво от предишните години.  

В периода 1945-1950 години нашата търговия е вървяла на 
принципа на най-облагодетелствуваната нация. При все това 
нашите продажби, не са надвишавали годишно няколко стотин 
хиляди долара. Само в 1947 година България е продала около 
1600 тона тютюн без дискриминационни мита и в резултат на 
това българският износ е стигнал до около 2.5 млн. долара по 
българските официални данни.  

След 1950 година нашият износ за Съединените щати се 
възпрепятствува от изключително високи ограничителни мита, а 
нашия внос от тази страна се възпира чрез сложна система от 
ембаргови разрешителни.  

При това положение нашият износ след 1950 година за 
Щатите е бил години наред без значение. През този период дори 
розово маело е изнасяно годишно от 30 до 50 кг. Нашият износ 
започва да се увеличава от 1958 година, когато стига 644 хил. 
долара. В 1959 година нашият износ е 867 хил.долара, в 1960 
година 1.784 хил.долара и в 1961 година – 1165 хил.долара. 
Спадането в 1961 година спрямо 1960 год. не е показателно, 
защото през 1960 година е продадено чрез САЩ за Япония 
слънчогледово семе за около 700 хил.долара, което е еднократна 
сделка при наличието вече на търговски отношения с Япония. 
Освен това, поради липса на лук в България, не се осъществиха 
сделки за около 300 хил.долара. Така че, ако нашата търговска 
активност беше през 1961 година на същото равнище както в 
1960 година, продажбите щяха да бъдат около 700 хил.долара, а 
не 1165 хил.долара. Това се дължи на обстоятелството, че от 
всички други стоки, с които разполагахме бяха изнесени в 1961 
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година по-големи количества от 1960 година, а също че 
номенклатурата беше разширена и с нови видове стоки, изнесени 
за САЩ за първи път. Продажбите на розово масло също вече се 
повишават. От употребените около 300-360 кг., през 1961 година 
не по-малко от 170 кг. е било българско розово масло, получено 
във САЩ директно, индиректно и от налични остатъци. 

 Фактите показват, но и взетите мерки подкрепят това 
становище, че през 1962 година ще имаме коренно увеличаване 
на преките доставки.  

Търговското представителство /в САЩ/ се учреди за първи 
път след войната през месец юни 1960 година /от Миладин Колев 
заб. Мария К./. Моята работа в Щатите е траяла само година и 
половина - до края на 1961 година. В този период Търговското 
представителство и лично аз положихме големи усилия да 
създадем трайни връзки с големи фирми, които да бъдат във 
състояние постоянно да купуват основни наши стоки и във 
значителни количества. Така се уреди въпроса за продажбата на 
червения пипер, стъкло, порцелан, млечни продукти /началото 
беше сложено преди нас/, дървени изделия, вече се изясниха 
начините за стабилизиране и увеличаване продажбите на розово 
масло, билки и др. Появихме се на пазара с нови стоки от 
хранителен и химически произход или са в ход преговори за 
такива наши износни сделки.  

Значителна част от времето си употребих, за да установя 
какви са законите и начините за търгуване с такъв голям пазар, 
какъвто са САЩ. За тази цел ползувах още от първия ден богагия 
опит на другите социалистически търговски представителства, 
които ми оказаха голяма помощ. С тяхно съдействие аз усвоих 
всички необходими познания за първоначалния етап на работата 
в два-три месеца, които иначе трябваше да бъдат усвоявани за 
повече от година време. Беше извършена системна 
организационна работа и в други направления - картотекиране на 
близо 400 фирми, занимаващи се в различни области на вноса и 
износа, създадохме постоянни връзки чрез посещения и 
кореспонденция с учереждения, научни институти, браншови 
съюзи, търговски камери и с хората в тях в Ню Йорк, Чикаго, 
Детройт, Балтимор, Филаделфия, 
Ричмонд, Далас, Грюневил, Вашингтон, Каламазу, Калифорния, 
Мичиган и на редица други места.   
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В годишните и тримесечни отчети направеното от 
търговското представителство личи подробно. Пълномощният 
министър също знае за извършеното, защото аз през цялото време 
съм държал най-близка връзка с него, даже повече от 
предвиденото по законите на нашата страна. Той знаеше, че аз 
работя главно е един стоковед, Спас Георгиев, който се 
занимаваше с въпросите на 4 централи, а аз на 8. Той знаеше, че 
другият стоковед Виктор Станков не е във състояние да помага 
на търговската работа, освен отчасти по Балкантурист. Сам 
пълномощният министър, неговият съветник Кирил Щерев и 
аташето по печата Р. Николов са ме съветвали много пъти 
настойчиво да поискам отзоваването на др. Виктор Станков, за да 
бъде той заместен от човек годен за работа. Др. Вутов знаеше, че 
в търговското представителство въпросите се решаваха след 
обсъждане. Но във същото време търговският представител, като 
човек който поема в края на крайщата цялата отговорност, имаше 
главния дял от инициативата, оформяването и провеждането на 
цялата работа и в нейните подробности. Затова нищо вярно няма 
в неговите писания за липса на колективност в работата на 
търговското, за индивидуализъм и губернаторство. Това за пръв 
път сега чувам.  

 
3.По вноса от САЩ – Не е вярно, че този въпрос не е 

стоял пред вниманието на търговския представител /Миладин 
Колев/ и това пълномощният министър /Петър Вутов/ знае много 
добре, но пише тъкмо обратното. Мои лични са предложенията 
до Министерството на външната търговия за комбинация с 
български тютюн – американски стоки. И това съм направил още 
в първите няколко месеца след основаването на търговското 
представителство. Известно е, че поради дискриминационни 
мита, ако продадем във САЩ тютюн например за 1 милион 
долара, ние ще вземем по-малко 300 хиляди долара, отколкото в 
други капиталистически страни. В тази връзка, аз съм предложил 
в редица писма и доклади разни комбинации. Една е, 
американски стоки срещу наш тютюн, например текстилни 
машини, машини за тютюнева и цигарена индустрия, строителни 
машини, селско-стопански машини и др. С мое писмо от 
8.IV.1961 година аз се обърнах към централите с подробни 
конкретни предложения за такава сделка. При мен идваха по 
този повод тютюневи фирми, а от своя страна през август 
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посетих Тенеси именно по този случай. Въпросът е в движение и 
Булгартабак вече има предложения до тютюнева фирма "Остни". 
Освен това аз съм предлагал и други комбинации - американска 
"виржиния" срещу български ориенталски тютюн, съща така 
продажба на български тютюн с помощта на американски фирми 
за такива етрани, където пряко не продаваме и пр. Въпросът за 
тютюна аз лично съм движил и това пълномощният министър 
знае, защото съм го запознал със всички мои начинания и в тази 
област. Но това което той пише във своето писмо показва 
действително докъде заслепението на един човек може да стигне 
!  

4.Никаква демобилизация и "стигане до таван" няма 
нито в моите писменни, нито в усните ми изложения и 
провеждане на работата. 

Аз не съм съгласен, заради "чистата търговия", 
както има "чисто изкуство да разпиляваме ресурсите на 
България, за да пълним джобовете на американските 
богаташи.  

Аз съм твърдял и твърдя обаче,че в САЩ можем 
успешно и полезно да изнасяме и при сегашните 
дискриминационни мита. Наш търговски дълг е да търсим 
постоянно стоките, които могат да получат прилична цена на 
този пазар и особенно такива, с пласирането на които на други 
пазари сме затруднени; за създаване солидна организация на 
продажбите, за да използуваме по този начин рационално силите 
и времето си, да се занимаваме със въвеждането на нови стоки и 
да се борим за по-добри цени. Аз тъкмо това съм говорил, че 
случайни продажби нищо не решават. Така съм възпитавал 
хората около себе си, това съм говорил и на партийни събрания. 
Всичко обаче е обърнато наопаки за да се получи лош ефект. В 
такъв случай, нека се вземат моите годишни и тримесечни 
доклади до Министерството и писмата ми. Тези документи се 
намират в по-голямата си част и в отдела на ЦК и при заместник-
председателя на Министерския съвет др. Ж. Живков.  

Още на 23 юни 1960 година, в доклад до Министъра аз 
пиша, че борбата срещу американската дискриминация в 
търговията трябва да се води със всички сили, но докато тя се 
премахне, ние не трябва да спускаме ръце, а обратно да знаем, че 
има възможности да проникваме през порите на американските 
ограничения и да увеличаваме нашия износ за Щатите в интерес 
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на нашата страна. Тъкмо това аз съм правил и съм нареждал да се 
прави от състава на Търговското представителство, дори когато 
двамата мои помощници са намирали моите нареждания за 
неосъществими, а именно че ще продадем напр. тютюн, че ще 
продадем сушени сливи в САЩ, които са най-големите 
производители и експортьори на такава стока и пр. Нещо повече.  

В края на месец август и сетне към средата на месец 
септември 1961 станаха две последователни производствени 
еъвещания на Търговското представителство в присъствие на др. 
Вутов и други легационни служители, като съветниците Хр. 
Татев и Кирил Щерев, консула Димитър Хаджиев, селското 
аташе Тоско Ванчев. Никой от присъствуващите не направи 
никаква критика за отбелязване и нямаше и помен от възбудата, 
която по-късно обхвана писанията и държането на др. Вутов и 
някои от неговите помощници. Че това е било така, показват и 
изказванията на партийния секретар на заседанието на 
партийното бюро в началото на месец ноември, отбелязани в 
стенографирания протокол, от което заседание могат да се 
направят много верни заключения. Напротив, дори и тогава, 
пълномощния министър дори ме очуди с прекалените си хвалби 
по отношение на моята работа и моята личност. Но на тези 
съвещания стана ясно, че ако някой има упадъчни настроения, то 
те са именно в легационния състав: като изразител на тях стана 
др. Кирил Щерев.   

Аз трябваше твърдо да оборя с факти и цифри неговите 
твърдения, че при тежките условия на дискриминационни 
мита нямало за сега условия за търговия със Щатите, че главното 
внимание на търговската група трябвало да се пренесе от 
търговията към събиране на научна и техническа документация. 

Това са фактите. Но изглежда др. Вутов има голям 
стаж в изопачаване на фактите. Той научава от мен тъкмо онова, 
което аз смятам, че е неправилно, но вече като изопъчава 
истината, казва че аз защищавам неправилната позиция. От мен 
той научи, че главното в моя стил е не да гоня отделната 
случайна сделка, а да търся солидно организационно решение на 
масови и постоянни сделки за всяка стока. В своите писания 
обаче, той казва тъкмо обратното и пет пари не дава за истината.  

Естествено, аз съм казвал на дипломатическите 
работници от легацията, че и те не трябва да стоят със скръстени 
ръце, а да правят всичко, което зависи от тях, за борба с 
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дискриминационните мита, защото тези мита са голяма бариера. 
Извесно е например, че Чехия от години стои на износ 12 
милиона, а през 1961 година падна, по данни на чехския 
представител в началото на месец януари 1962 година - на около 
10 милиона.  

 
5. За връзките. В първите две точки аз изложих, как 

стои този въпрос.  
Нима не се търси отговорност у нас за такива приказки, 

като тези на пълномощния министър, че търговският 
представител не разполагал със връзки и не полагал изобщо 
усилия за създаването им. Когато ние пристигнахме, никой от нас 
не познаваше нито един американец и ние носехме адресите само 
на тридесетина фирми. Търговското представителство и аз лично 
само за година създадохме сред американската общественост 
повече връзки отколкото има др. Вутов и неговите 
дипломатически сътрудници в американската среда, въпреки че 
др. Вутов е във САЩ вече 7-8 години. С пълномощния министър 
работих през цялото време в близко сътрудничество, но през 
цялото време той не ме запозна ни на приеми във Вашингтон, ни 
в Ню Йорк с нито един единствен бизнесмен – търговец, 
индустриалец или банкер. Цялата негова дейност е преминавала и 
преминава по приемите и легациите, понякога два или три на ден, 
все с едни и същи хора - дипломати от различните страни. И 
наистина само човек, който има пълна увереност, че на него 
всичко е позволено, може при такова положение да обръща 
нещата както намери за изгодно.  

Въпреки, че английския език за мен беше нов, аз успях 
още в първите 6 месеца да усвоя необходимия минимум за да 
водя самостоятелно преговори и да посещавам места, които ме 
интересуват. В Ню Йорк аз разгледах няколко химически завода, 
с които сме във връзка като този на Норда, на Интернейшънъл 
флейвърс, на Фаберже, в Детройт – автомобилните заводи на 
Форд, в Ричмонд – фармацевтичния завод и цигарения завод, в 
Тенеси – заводи за първична обработка на тютюна, научен 
институт по тютюна, електроцентрали, строителство на язовири, 
химически заводи за петролна химия в Тексас и Луизияна, 
фабрики за производства на подправки в Чикаго и Каламазу, 
съоръжения и организацията на работата в пристанищата на 
Хюстон, Ню Орлеанс, организация и строителство на няколко 
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курортни места край океана, посетих дребни и едри фирми за 
тютюн, памук, животновъдство, производство на ябълки и 
тяхното зимно съхранение, фабрики за птици.  

За всички тези посещения, в една или друга степен, във 
своите доклади и писма аз съм давал информация.  

Естествено, че със стабилизиране на търговската 
работа ще стане възможно по-широко да се правят посещения на 
индустрията. При това, през първото полугодие на 1961 година 
Търговското представителство разполагаше на тримесечие с 
командировачни средства за по 3 до 5 дни в месещ, които се 
изхарчваха само за отивания до Ню Йорк във връзка с 
рекламации.  

Когато през втората половина на 1961 година 
търговското представителство получи достатъчно средства за 
командировка, пълномощният министър сметна, че негово и на 
неговите служители е правото да преценяват командировките на 
Търговското представителство, да се месят кои командировки са 
оправдани и кои не, кой трябва да пътува и за колко време и пр. 
Израз на това фактическо положение са изказванията на др. 
Вутов на партийното събрание от месец октомври и на 
партийното събрание от месец ноември. Окуражен от 
пълномощния министър, селското аташе, др. Тоско Ванчев дори 
разправяше за неоправдани командировки от моя страна, като 
тази до Далас, столицата на Тексас. Тази командировка беше 
планирана месеци преди това заедно с пълномощния министър 
във връзка с участие на нашата страна на панайра в този град. 
Същият този другар Ванчев, завръщайки се от 25 дневна 
командировка в Калифорния /другия край на Щатите/, бил преди 
това други двайсет дни в Тексас заедно с Кирил Щерев да му 
превежда, има кураж да говори за неоправдани командировки. За 
година и половина няколко легационни служители на няколко 
пъти бяха командировани до Чикаго, до Западния бряг, до Тексас 
и други далечни райони. Сам пълномощният министър предприе 
през лятото една двайсетхилядна километрова обиколка на САЩ 
със семейството си, която почти цялата мина като командировка. 
Когато обаче, един човек от Търговското представителство отиде 
в Тексас, за да даде след това контра- предложения на доклада на 
легационните служители и пълномощния министър, че не бива да 
участвуваме на панира в Далас и по такъв начин да не харчим 
30.000 или 40.000 долара на вятъра, а също така и да научи нещо 
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за новата химия на петрола в тези райони, командировката му 
беше обект на празни приказки на две партийни събрания.  

 
6.За техническата информация и новости. 
 В своето писмо др. Вутов пише точно обратното на 

истината. Аз не знам подробно какво легацията от своя страна е 
направила по този въпрос. Говореше се, че те са изпратили 
информация по няколко въпроса. В търговското 
представителство въпросите на техническата информация и 
новости бяха предмет на голяма грижа. Действително, в първата 
година моето внимание трябваше да се съсредоточи по най-
наболели въпроси на производството, свързано с износа - 
производство на доматено пюре, сокове, сушени зеленчуци, 
етерни масла, ментовата култура, амбалаж за консерви, някои 
нови антибиотици, нови видове сирена, обработка и съхранение 
на тютюна, производство на месни консерви, строителство на 
евтини удобни хотели, устройство на културни места и много 
други въпроси. Аз сам съм химик и съм издавал книги по 
технологията на растително-масленната индустрия, по въпроси 
на консервната и хранителна индустрия и естествено моята 
близост към тези въпроси ме е карала да организирам в 
Търговското представителство събиране на научна и техническа 
документация на първо време в тази област.  

За тази изпратена документация търговското 
представителство е получавало окуражителни писма от 
Булгарплодекспорт, Хранекспорт, Химимпорт, Булгартабак. 
Когато сега тук във София говорих с другарите Панайот 
Даскалов, Кръстю Вълков, Чултарски и др., те отново 
потвърдиха, че документацията е била полезна и нужна за тях.  

 
7.Разни въпроси.  
Не е вярно, че Търговското представителство не знаело, 

че има и други фирми в САЩ, които купуват сирене. Та нали от 
тези фирми търговското е черпило допълнителни ценови, 
статистически и други информации не един път. Сам търговският 
представител е дал във своите доклади предложение пазарят в 
Канада за сиренето да се отдели от пазаря на САЩ.  

Още по необмислено е твърдението на др. Вутов, че 
продажбата на грамофонни плочи не била гледана от търговския 
представител от позицията на нашите културни и търговски 
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интереси. Достатъчно е обаче да се прегледа преписката в 
"Разноизнос“, за да се види, че търговският представител 
настоява именно за това, че в интерес на България е да продаваме 
музика, да звучи българска музика във САЩ, пък ако ще на 
първо време да не сме във състояние да продаваме плочи, а 
магнетофонни ленти. Същото пиша във своите доклади и до 
Министерството.  

Наистина др. Вутов е загубил всякакво чувство за 
мярка.  В заслепението си той не е помислил, че неговите "факти“ 
подлежат на проверка и за последиците, които го чакат след тази 
проверка.  

Ако трябва да се говори за губернатор, то именно др. 
Вутов е такъв, защото има всичката власт и широк състав от 
служители, на брой само към легацията – 14, извън военните и 
търговците. И той действително от много години се е превърнал в 
самозабравил се губернатор. Той държи своите служители в 
постоянен страх, като на всеуслушание им дава да разберат, че 
само от него зависи дали един служител ще стои повече от две 
години в чужбина. Известно е, че ако се прилага постановлението 
за престой в чужбина 2-3 години, това постановление ще изиграе 
целебна роля по отношение нравите на задграничния персонал, за 
издигане на неговото самочувствие и човешко достойнство. Но 
изопачено по този начин, това постановление става средство за 
деморализиране.  

Ако има някой в легацията, който ругае системно, като 
метод в работата и от позицията на губернатор, това е именно 
пълномощния министър. Той не вярва във способностите на 
никого от своите сътрудници и се перчи, че всичко сам трябвало 
да върши, защото нито съветника му Хр. Татев нещо разбирал, 
нито аташето по печата Райко Николов можел да му разработи 
някакъв въпрос по печата. От неговия кабинет зачервени и 
насълзени са излизали и партийния секретар Димитър Хаджиев и 
касиер-домакина на легацията, който не е изпълнил например 
някое от 60-тях поръчения на Вутов по устройството на 
жилището му, пък и други служители, ругани като слуги. 

При тази обстановка още в началото на месец 
септември 1961 година аз поисках с писмо до Министерството на 
външната търговия да бъда повикан на доклад, тъй като вече бяха 
се натрупали много служебни въпроси, заслужаващи такъв един 
личен доклад. Аз не получих отговор.  
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Сега научавам, че ми е било отговорено, че ще бъда 
повикан във София в началото на годината. Интересно е да се 
знае каква роля е изиграло това неполучено от мен съобщение за 
ускоряване акцията, ръководена от др. Вутов срещу мен и кой във 
Вашингтон е скрил от мен това съобщение.  

В началото на месец октомври аз уведомих в Ню Йорк 
др. М. Тарабанов за нещата, които др. Вутов е предприел срещу 
мен и поисках, ако той намира това по своите възможности, да 
съдействува за оглаждане на недоразуменията, като съвместно 
всички разгледаме въпросите. Др. М. Тарабанов до края на 
годината, когато си замина във София, не направи нищо по моето 
предложение. 

  
8.За отношенията между партийната организация и 

търговския представител.   
Аз съм бил през цялото време активен член на 

партийната организация, като точно съм изпълнявал всяка 
възложена ми работа и редовно съм посещавал събранията. 
Никакви недоразумения съм нямал с нея и с партийното бюро до 
почването на кампанията от страна на пълномощния министър в 
края на 1961 година срещу мен. Никакви съществени 
недоразумения не съм имал и с отделните партийни членове от 
легацията или Търговското представителство. Другарите Ников, 
Николов и Щерев от легационния състав говорят, че съм ги 
нагрубил през юни или юли месец на I960 година. По този въпрос 
те нищо не казаха на отчетно-изборното събрание в края на 1960 
година. През цялата 1961 година те бяха в нормални другарски 
отношения с мен в ежедневния живот и службата.  

Формалният повод за откриване на кампанията срещу 
мен от пълномощния министър беше следния: В началото на 
месец октомври, в проекта на отчета на партийния секретар за 
работата на партийната организация през третото тримесечие се 
характеризира дейността на легацията като отлична и работата на 
Търговското представителство като пълна с недостатъци. И това 
се пишеше след като на две последователни съвещания на 
Търговското представителство с пълномощния министър и 
неговите помощници през септември, работата на Търговското 
представителство беше характеризирана с положителни черти. 
При това положение аз реагирах както срещу изопъчаване нещата 
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в Търговското представителство, така и срещу възхвалите за 
успехи на легацията.  

Смешни са наистина хвалбите за успехи, когато лятото 
целия състав на легацията беше в отпуска във София или из 
Щатите. Партийният секретар обаче нямаше смелостта 
чистосърдечно да признае, че обемът на легационната работа 
действително е организиран на такова ниво, че 2-3 
дипломатически работници са достатъчно, вместо наличния 
фантастично раздут щат.  

Като беше, обаче, използуван случая, че аз си 
позволявам да покритикувам своеволните легационни началства, 
аз бях подложен на безпрецедентна гонидба от средата на месец 
октомври 1961 г. До това време няма нито един факт, в нито един 
партиен протокол, аз да съм критикуван или да има някакво 
недоволство от мен. От тоя момент всичко беше обърнато е 
краката нагоре. Фактическата страна на моята критика се сложи 
под миндера, а се заловиха със формата на моята критика. 
Прочие, бях викан пред партийното бюро, сетне на събрание на 
6-ти ноември 1961 година бяха прочетени моите стенографирани 
изказвания пред партийното бюро. Тези мои изказвания дават 
ясна представа за нещата. Засегнатите в тези изказвания 
другарите Вутов, Ванчев, Николов не можаха да сложат мярка на 
думите си. За съжаление от това събрание няма истински 
протокол, за да се види кой какво действително е приказвал. 
Протоколът се прави след събранието - в продължение на 20 дни, 
като се ходи от човек на човек да си пише изказванията, да ги 
лустросва, да ги систематизира както намери за добре.  

След редица изказвания аз говорих няколко минути на 
този 6-ти ноември 1961 година. Казаното от мен почти не е 
отразено в протокола. Аз естествено не можах да сляза до това 
нищожно състояние, на което бяха цитираните по-горе. И сега 
смятам, че това е било правилно. На територията на САЩ 
легационните служители трябва да имат мярка в котерийните 
борби.  

Аз не разобличих големите слабости на пълномощния 
министър, защото счетох, че той е пратеник на Правителството и 
Партията и аз не бива да сривам и последните остатъци на 
авторитета му пред неговите служители.  

На събранието на 6 ноември партийната организация, 
колкото и да е контролирана от легационния шеф, не възприе 
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никакви партийни санкции срещу мен. Причината беше, че 
всички обвинения бяха несъстоятелни и това знаеха всички. Аз 
излязох с предложение към партийното събрание да стане някой, 
ако вярва в това, което се говори и да формулира предложение за 
моето наказание. Никой не направи това. Как тогава може да се 
разправя, че партийната организация била изцяло против 
търговския представител, че той бил против всички нейни 
членове и пр. и пр.  

На това събрание се случи и друг факт, неокачествим 
по своята безпрецедентност в нашата партия. Беше направено 
предложение моята другарка /Недялка Каралиева-Колева/ да бъде 
извадена от бюрото, защото била на моя страна. При двайсет и 
шест партийни членове, „за“ бяха десет. След като тя и аз 
гласувахме да бъде извадена, събраха се 12 гласа, т.е. пак 
недостатъчно и при повторното гласуване. Въпреки това бе 
обявено, че тя е извадена от бюрото. 20 дни след като бяха 
изработени и изпратени протоколите от събранието във София, 
партийният секретар я вика и й заявява:“Пардон, ти пак си член 
на бюрото. Не сме догледали, че за изваждането са били под 50 
на сто“.  

Вярно ли е, че цялата партийна организация и при този 
факт, била срещу мен ? И как се гледа на такъв факт ?  

На годишното отчетно събрание, въпреки най-голямото 
мое старание, не успях да присъствувам. Служебна работа в края 
на годината ме задържа цяла седмица в Ню Йорк, особено във 
връзка с объркване пратките на розово масло. В деня на 
партийното събрание все пак аз пристигнах вечерта с 5 часа 
закъснение. Аз не можех да си представя, че на годишното 
събрание цялата работа пак ще се насочи към търговския 
представител, че легацията отново ще избегне да се занимава със 
своите слабости, както това беше на събранието само преди 25 
дни. На предното събрание единствената тема на неговите 11 
часа беше пак Търговското представителство.   

Така това ново събрание се превърна на нещо повече от 
годишно отчетно. Очевидно, аз не съм оценил цялата създадена 
обстановка, иначе въпреки умората си от каране кола 450 клм., за 
един следобед Ню Йорк - Вашингтон, пак бих отишел на края на 
събранието и с остатъка от нервната си енергия бих взел участие. 
Протоколът на това събрание не ми е известен, тъй като 
партийният секретар отказва да ми даде да го прочета.  
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Др. Милко Тарабанов е казал във София, че по време на 
самото събрание аз съм бил канен да отида, но не съм се отзовал. 
Това не е вярно. Съобщението е било прието от детето ми /на 12 
год./ по телефона, когато аз бях на вечеря в ресторанта. Детето ми 
го предаде сутринта.  

При това състояние въобще на нещата по партийна и 
служебна линия в легацията във Вашингтон, аз не мога да приема 
моето отзоваване за правилно. То не отговаря на фактическите 
интереси на работата, начинател на която във САЩ се падна да 
бъда аз.  

Аз смятам, че е правилно да се върна на моята служба 
във Вашингтон. Когато ми се изпрати заместник, моето 
отзоваване ще стане съгласно дипломатическите норми, 
спазването на които само може да укрепи доверието на чуждите 
среди, в които работим, към нашата страна. 
 
8 март 1962 година.  /Миладин КОЛЕВ/ 
 
 Край на доклада на Миладин КОЛЕВ 
 до Георги КУМБИЛИЕВ  
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НЯКОЛКО БЕЛЕЖКИ ЗА ЖИВОТА В БЪЛГАРИЯ КЪМ 
1980 - 1981 год. от Миладин КОЛЕВ   

1."Всичко тече, всичко се развива", но защо не към по хубаво. 
Младите казват – на вас е било леко, борили сте се за еди какво 
си, а ние сега какво да правим, за какво да се борим – 
началнически места няма за всички, всички не могат да печелят 
пари и така се търкаля живота: "ден да мине, план да се 
изпълнява" /поговорката е: „ден да мине, друг да дойде“/, "всеки 
ден едно и също". 

 2. Проблема /или дилема/. От една страна пропагандата и 
върхушката /привилегированите/ са предоволни – всичко е 
идеално, главната им грижа е да не се главозамайвали от 
успехите. От друга страна трудещите се, които са създали тези 
успехи намират, че живота трябва да се спасява от упадъка, 
изразен в икономическата област и духовната чрез апатията, 
недисциплинираността, подкупността, мързела, 
шуробадженечеството, двуличието, ножицата между цени и 
заплати, производителността на труда.  

3. Думи и дела /в папката „Работническо Дело" изрязка от 
21.12.1979 г./ Производителността на труда – увеличение от 3 до 
5 пъти. 
А фактите: за 1980 г.– 5,4% а за 1981 г.– 5,2% , т.е. спадане на 
производителността.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВЪРХУ ПРОЕКТА, КОЙТО 
СИСТЕМАТА ИСКА ДА ВЪВЕДЕ 

Теории за създаване на перпетум мобиле 
/непрекъснато движение/ – „помпят“ се ниските надници, за 
да се получи висока производителност и модерно 
производство. Резултатът може да е САМО разруха. 

4. Голямото гостоприемство българско: 

а/ само с държавни средства за чужденци, от лична сметка   

в/ към равни или по-големи началници.  

с/ гостувания по покана от чужбина – "какво са ти 
направили /с какво са ти помогнали/, че им ходите на гости."   
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5. Изкуството – операта с нейната натруфеност е била 
"реалистичен" театър за определена група хора – те така са 
живеели, движили се, мислили и пр. и пр. Сега няма такава група, 
а операта се прави, отгоре на всичко, "масова“ - кой ще я разбере 
? Средство за приближаване до масите е да остане само пеенето 
/музиката/, поне декорите да се отстранят, та да остане по малко 
условното, формализма.  

6. Всичко което е труд трябва да се избиколи при всяка 
възможност. Милицията – умрял някой, може би отровен –да се 
погребе без разследване и т.н.  

/Или как се мъчат да направят от България 
капиталистическа държава, като продължават да твърдят, че 
правят социализъм, забележка от Мария К./ 

 
Режисьрска бележка от 1995 година 

за филма "ТАТКО" от Мария  Колева 
 

Характерното в текста на Миладин Колев е, че 
всичко е точно - години, дати, часове, случките са описани със 
същата точност. Това позволява някои сцени да се изиграят със 
същата точност и снети от близко с разбиране и точност, могат да 
изглеждат не като играни от актьори, а като заснети на времет 

 
 

 
До 

МИЛАДИН ДИМИТРОВ КОЛЕВ  
ул. "Парчевич" № 22-А 

СОФИЯ 
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Другарю Колев, 

Драго ми е да Ви поздравя най-сърдечно по случай 
награждаването Ви с орден "Георги Димитров" и във връзка с 
Вашата 70-годишнина. 

Най-високият български орден, с който сте 
награден, е заслужено признание за Вас – активния младежки 
деятел, комуниста, влял силите на своята младост в борбата 
против фашизма и капитализма и дал достоен принос за 
изграждането на новия социалистически строй в скъпата ни 
татковина – Народна република България. 

Желая Ви здраве, щастие и успехи. 

Честито ! 

3 септември 1985 г 

 

 

/Т.Живков/ 
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ПРИ НЕДЯЛКА КАРАЛИЕВА 
на улица Парчевич № 22А, 14 март 1995 

синхронен звук и картина на 16мм., подготовка за филма 
„ТАТКО“ продължение на филма „Състояние на вечно щастие“ 
 

НЕДЯЛКА КАРАЛИЕВА: Ако, Миладин Колев беше жив, 
той щеше най-много да се радва на книгите, които издадох.  

Мария КОЛЕВА: Кои са те ?  
НЕДЯЛКА КАРАЛИЕВА: Още когато беше жив, може би 

две, три седмици преди да свърши неговия живот, той ме запита: 
ами „В клетка”, първия том от пиесите ти, ще излезе ли ? Аз не 
бях сигурна. Четиринайсет години чака този том първи от моите 
пиеси да излезе. А те са пиеси, които аз пишех, той беше тогава 
все още в художествения ми съвет, обсъждахме, познаваше ги 
основно. Някои са играни. И не можах да му отговоря точно и до 
сега ми тежи, защото в края на цялата тази история се намеси 
Андрей Бунджулов, първият секретар на Комсомола. Той каза: 
пиесите ще излязат. И те излязоха наскоро след смъртта на 
Миладин /31 януари 1989 г./.  

Мария КОЛЕВА: А другите книги ?  
НЕДЯЛКА КАРАЛИЕВА: Другите книги... След това аз 

започнах да подготвям втория том от пиесите си. Това са 
"Еретиците". Под заглавието “Еретиците“ излезе втория том. И тя 
е една пиеса, която цял живот съм носила във себе си. От 
ученическите си години до петдесет годишна възраст, когато я 
написах. Всички бяха във възторг от нея, включително моя 
художествен съвет, в който влизаха професор Любен Тенев, 
професор Стефан Каракостов, Ана Иванова, Весела Груева, все 
големи театроведи. Но не можеше да се играе, защото Борил, 
главният ми герой приличал по нещо на най-големия човек у нас. 
И пиесата остана неиграна в театъра, но мина по националното 
радио "Христо Ботев" като радио-пиеса на 1 юни 1979 година. И 
аз издадах тоя втори том.  

Мария КОЛЕВА: С какво, майко ? С парите от картината ?  
НЕДЯЛКА КАРАЛИЕВА: Когато, живеехме младоженци 

тука /1939 г./, на тавана живееше големият художник Стоян 
Венев. Той имаше две момиченца. И те в такава мизирия 
живееха, че когато направи първата си изложба и отидохме 
двамата да я видим, никъде нямаше отдолу бялата книжка, на 
която е написано „откупена". И ние решихме да дадем по една 
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заплата и да си я отгладуваме, и купихме картината му, много 
интересна – "Владайска кръчма". И с парите от тая картина, аз я 
продадох и си издадох тоя том, а също така си издадох и 
журналистическите спомени от периода 1944–1958 година под 
името "Журналистката – записки из българската душевност“. Тая 
книга е книга на моята младост, а съответно и на нашата младост 
със татко ти.  

Сега когато я чета си мисля : как ме е търпял той ? И как 
моите деца са ме търпяли. /Как сме я търпяли ли ? Ами че ние 
бяхме горди с нея. Забележка от Мария К./ С такъв ентусиазъм, 
с такава самоотверженост съм посетила 100 града и към 1000 
села в България. Защото съм вярвала напълно, в това което 
учехме народа си преди 9-ти септември 1944 година — ние 
казвахме, че ще построим едно справедливо общество. А 
освен това, имахме за пример и Съветския Съюз, защото така ни 
възпитаваха. Но освен това, моя баща беше голям поклонник на 
френската култура и той ме възпита в тия "Свобода, братство и 
равенство”. И аз фактически се борех за свободата, братството и 
равенството на нашия народ.  

А след 9-ти септември 1944 година, само за десетина 
години всичко се обърна сякаш с главата надолу. Хората по села 
и градове, от върховете, ръководящите, ръководителите, 
започнаха да си строят къщи, сайвани, коли да купуват, 
бригадите от ТКЗС-тата работеха за тях. Една несправедливост, 
едно безредие в живота настъпваше и построяването на 
социализма не се виждаше.  

И аз обикалях страната. Бях завеждащ отдел „Писма на 
читателите" във вестник "Работническо дело" /официален орган 
на БКП/ и фейлетонист заедно с Георги Бицин, на вестника. И 
двамата ние се борехме за правдата, за народната правда. Но той, 
като завеждащ отдел "Фейлетони“ пътуваше по-малко, а аз 
пътувах по-често. И съм обиколила от Добруджа на север до 
Смолян долу, южните Родопи, и навсякъде Балкана, всичките 
градове, не всичките села, но градовете всичките и към 1000 села 
съм посетила, все търсейки тази правда.   

И трябва да ти кажа, че до 1956 година, въпреки че тогава 
се установяваше тоталитарната власт в нас, защото всички които 
дойдоха от Съюза я установяваха, все пак можеха да се пишат 
фейлетони, в които да се засегнат ръководящи хора. След 
Априлския пленум 1956 година на БКП това стана почти 
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невъзможно. И понеже написах фейлетон за секретаря на 
Окръжния комитет на БКП в Русе, уволниха ме.  

Мария КОЛЕВА: Я се усмихни, бе майко. Толкова хубаво 
беше на времето.  

НЕДЯЛКА КАРАЛИЕВА: Ами, беше. А това е и моето 
златно фейлетоно време /от 29 до 43 годишна възраст/. Нашето с 
Бицин златно фейлетоно време. Когато и пишехме и пътувахме.  

И ни мъчеха по летучките. И ме наказваха. Имам 11 
партийни наказания. И за едно не мога да ви кажа причините, 
защо са ме наказали. Някой път прочета в "Димитровска дело", на 
"Работническо Дело" многотиражката : Недялка Каралиева 
наказана с мъмрене. Питам партийния секретар: за какво сте ме 
наказали ? Той: „А, ние ЩЕ снемем наказанието“. А то един 
сценарий. Да получа повечко партийни наказания, та когато 
решат да ме уволнят, да стане уволнението по-лесно. 

Но разбира се, в тая книга не са включени моите 
фейлетони. Когато Енчо Стайков го снеха 1956 година от 
Политбюро на БКП, той ме срещна на улицата и каза: "Каралиева, 
пазиш ли си фейлетоните?" Викам: “ Някои пазя.“ "Я събери една 
книга фейлетони и ги занеси в издателство "Отечествен Фронт”, 
ще ти ги издадат, затова защото те са откъс от нашето време и ще 
се четат както...", той спомена едно голямо име, неудобно ми е да 
го кажа. А това е книга за пътуванията ми из България. За срещите 
ми с много селяни, селянки, граждани, партийни отговорни 
органи, за срещите ми  със Секретарията на партията, самите 
върхове на Секретариата на партията, сцени из живота на 
главните редактори и ходих чак до тия жени, които ни 
пишеха, че нямат метли, в Неделино! И аз отидох до турската 
граница да търся село Неделино и как се върнах жива, който 
прочете книгата ще разбере. 

Мария КОЛЕВА: Добре. 
НЕДЯЛКА КАРАЛИЕВА: Но аз пак смятам и казвам, че 

Миладин би се радвал най-много на тая книга, на „Еретиците“. 
Защото тай казваше така: остава това което е написано. А пък аз 
по душа съм си театрал. За мен беше важно пиесата ми да отиде 
на сцената. И когато ми отнеха сцената в 1974 година, аз се 
разболях, получих стрес на сърдцето и т.н. Но книгите, сега 
почвам да ги издавам, излизат, а той няма да ги види. 

КРАЙ на разговора с НЕДЯЛКА КАРАЛИЕВА 
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КАК БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ БЯХА СПАСЕНИ - 
свидетелстване от участничката във събитията, Недялка  

Каралиева, журналистка и писателка /1915-2000/ 
В 26 минутен филм, заснет на 17 юли 2000 год. 

 
НЕДЯЛКА КАРАЛИЕВА: Заради големите събития, които 

станаха през последните години и които вълнуваха народа ни и 
лично мене, България ще я има ли, ще съществува ли, заради 
събитията от 1989 година насам, години наред изпусках един 
въпрос, все минаваше покрай мене, смятах, че това което се 
приказва не е вярно, но не се спирах на него. Докато нещо голямо 
стана – участието на Жельо Желев, председател на републиката 
на един международен конгрес. Там споменавали държавите, 
които са спасили евреи и България, която единственна в тая 
форма ги спаси не я споменали! Това вече ме развълнува и аз се 
замислих. От този момент започнаха да споменават често името 
на Пешев, председател на народното Събрание през 1942-1943 
година. Това име ми беше много познато, близко и от къде?  
Сетих се че аз съм му писала писма. А това беше 1942,43 година, 
когато се готвеха да изнесат евреите. Ние живеехме в краен 
квартал, аз имах малка дъщеря, съпругът ми отиваше рано на 
работа. Аз, нощем преди да си легна написвах писма на трима 
души : на царя, на Пешев и на Богдан Филов, Първия 
министър./В първата част от свидетелсването, която не съм 
използувала, Недялка Каралиева уточнява, че всеки път тя е 
променяла почерка си./ Пишех по по нареждане на 
комсомолското ръководство, на РМС-са, /Работнически 
Младежки Съюз/, което всъщност беше ръководството на 
нелегалната Комунистическа партия.  И тогава Йорданка 
Николова Чанкова, секретар на нелегалната комунистическа 
партия, идваше да спи в нас и казваше, че всички сме длъжни да 
пишем. Не само ремсистите, земеделците също пишеха и другите, 
всички младежи от университета, всички които искаха да бъдат 
спасени нашите евреи пишеха.   

В тия писма ето какво аз пишех например. На царя пишех, 
че не бива да се стига дотам да се изнасят българските евреи 
защото винаги българския народ е живял в много добри 
отношения с тях. Ние с турците живеем много добре, когато те са 
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клали, и унищожавали, и изнудвали, цели полкове с българи са 
изколвали. Пък си заживяхме. А евреите,с тях винаги сме се 
разбирали, и въобще, те много отдавна са дошли и са станали 
като част от нацията, от народа. Нe бива да се стига до там, дори 
ако човек е предан на немците, защото вие пуснахте немците в 
България, той пак трябва да защищава своя народ.  А пък на 
Богдан Филов, /той е изключителен учен, ако искаш после ще 
кажа по-вече за него/ съм писала, че той като учен, като човек, 
който познава духовността на българския народ, като човек който 
знае че ние най-много следваме каквото Левски ни е учил, той 
най-малко трябва да разреши изнасянето на част от българския 
народ за да бъде хвърлен в камерите. А на Пешев, някак си по-
студено пишех, спомням си, два три реда, че като председател на 
Народното Събрание, ако може да успее да убеди народните 
представители да не се изнасят евреите от България то, това най-
лесно ще бъде като решение... Така. И на на тримата в писмата 
пишех едно и също, казвах... По това време българските 
партизани ги избиваха безмилостно, до крак ги избиваха, режеха 
им главите и играеха хоро около главите им... спри снимките ! 
/Н.К. си поема дъх/  

 На всичките обаче пишех това което и нашата партийна 
младежка организащия казваше :"Вие много добре знаете, че ние 
нямаме друг начин да ги защитим освен чрез саможертва. Ако 
вие напълните влакове с български евреи, ние ще налягаме пред 
влаковете, ще налягаме на дълги, много дълги редици, от гара до 
гара и тогава ако можете, минавайте върху шестнайсет до двайсет 
годишни младежи, мачкайте ги и изнасяйте евреите. И това ние 
ще го направиме. Защото каквото ние кажеме, ние го правиме.“ И 
съм ходила в пощата и съм питала...  

Мария КОЛЕВА: Какаво работеше тогава ?  
НЕДЯЛКА КАРАЛИЕВА: Бях нещатен журналист в 

"Заря". И съм ходила... така бай Кръстьо Станчев /главния 
редактор, голям журналист/ ме е учил, че всеки човек трябва, 
щом ще е журналист, всичко да знае, основно да разчепква 
проблемите, да види до дъно какво е. И съм питала какви  писма 
получават в пощата. Един път, спомням си че, попитах царя 
получава ли писма, всички се озърнаха и аз млъкнах. Обаче за 
Филов и за Пешев казваха, че получават писмата си със чували и 
някой път не могат да приемат всичките чували. Това са нашите 
писма до тях. Затвори да ти кажа какво искам да кажа.  
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Мария КОЛЕВА: Кажи го бе !  
НЕДЯЛКА КАРАЛИЕВА: Лично, моето семейство 

живееше в една  пететажна кооперация, където на трите етажа 
живееха евреи, ние живеехме там, две, три български семейства, 
другите бяха еврейски, когато почнаха до изселват евреите. 
Защото преди да заговорят да ги депортират, те ги изселиха от 
София. Тогава, нашият съсед дойде, Нисим се казваше, работеше 
в някаква кланница и в големия глад донасяше опашки от крави, 
волове, обелени опашки и с тях ядяхме месо. Така ни даваше, 
купували ли сме си, давал ли ни е, не знам. Живеехме си добре с 
това семейство. Нещо така да  си гостуваме, да сме приятели, 
различна култура имахме, в смисъл че, те бяха работници и по-
рядко ce виждахме с тях, но добри съседи ! И тогава дойдоха те и 
казаха:   

– Бай Марине, би ли се съгласил да спиш в нашия 
апартамент, че като дойдат полицаите да не го ограбят и да не ни 
го вземат ?   

Пък моят баща никога не е спал в чуждо легло. Той и в 
къщи никога не можеше да замени леглото си с някакво друго 
легло... Но нa тяx каза:  

– Колкото мога, добре.  
Те дадоха ключовете и да кажеме след десетина дена 

дойдоха, чукат на вратата ни полицаи. Те чукаха вечер, да 
изнасят богатствата и имотите на евреите, изнасяха ги след 10 
часа. Тати както е по риза /нощница/ взе една възглавница, излезе 
навънка и каза: 

– Какво искате ? 
 – Ами този апартамент е затворен ! – казват полицаите. 
 – Аз съм го затворил. Ей ме, по нощница съм, нося си 

възглавницата, отивам да спя там.  
Отвори апартамента, влезе вътре и държи вратата 

притворена ! Те блъскат. И влязоха вътре.   
Той каза: 
 – Какво искате? Аз съм бил народен учител много години. 

На тия хора, близки приятели, съм обещал да им запазя 
имуществото до когато си дойдат. Имат три деца, няма да тръгнат 
като просяци! И аз това ще го направя. Ей на, минете тогаз през 
трупа ми, ето хващам се тука за вратата и правете каквото щете.   

И те си отидоха. И така на два-три пъти идваха и той един 
път ce случи там, друг път се случи в нас, казва им: 
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 – Аз си идвам тука да се нахраня при семейство ми, но 
живея там.  

И наистина, когато хората си дойдоха тати им предаде 
апартамента абсолютно запазен и непродаден. 

Та народът помагаше и по този начин, като вземаше 
самите семейства под закрила и им помагаше.  

И стана някак си така, ние почувтвахме, че няма да изселят 
българските евреи. Обаче из един път чухме, а всичко се чуваше, 
никаква тайна нямаше, защото много комсомолци, много 
комунисти имаше при железничарите, те бяха организация лява, 
комунистическа, и научихме че минават, транспортират 
македонски и беломорски евреи за газовите камери. Тогава ние 
не получихме нареждане да лягаме пред влаковете с тях, защото 
тия земи се владееха от немците. И там нашата власт... вярно, че 
привидно бяха дали Македония на България, но само привидно. 
Обаче тя си беше...  

Мария КОЛЕВА: Административно,беше немска. 
НЕДЯЛКА КАРАЛИЕВА: Тя си беше част от 

Югославската държава. Югославяните бяха много големи 
партизани и водеха жестока борба срещу немците, те бяха 
присъединили дефакто Македония към Югославия и там имаше 
режим на немци. И въпреки че българите бяха там и ужким бяха 
обявили, че са дали Македония на България, фактически на 
нашата администрацията не се подчиняваха, там слушаха 
немците.  

Мария КОЛЕВА: Татко пише в записките си и спомените 
си, че полицейската администрацаия е била немска.  

НЕДЯЛКА КАРАЛИЕВА: Не знам, аз казвам това което 
помня. И ние, българите, имахме полицаи там, но никой не ги е 
слушал.   

И влаковете минават. И какво да измислиме ние, почнахме 
да събираме храни. И отивахме на гарите и.... това вече са ми го 
разказвали мои близки, аз с детето не можех да отида. Отиват на 
гарите... пък все ми се струва, че на Софийската гара един път 
давах хляб и месо... Евреите намираха начин да отковат някоя 
дъска, те бяха затворени във заковани вагони, горките. Не само че 
прозорците им затворени, но и заковани дори, да не избягат.  

Мария КОЛЕВА: Ама нямало е през България влакове...  
НЕДЯЛКА КАРАЛИЕВА: Как да няма. Имаше.  
Мария КОЛЕВА: От къде са минавали ? 
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НЕДЯЛКА КАРАЛИЕВА: От Македония за Румъния. 
Изнасят ги в камерите, в Полша.  

Мария КОЛЕВА: В затворени влакове които пресичат 
България ли ?   

НЕДЯЛКА КАРАЛИЕВА: Да, минават. Аз чух за два  
влака. После са минали през някъде другаде, през Гърция, не 
знам през къде са ги карали след тая история, когато евреите 
разбиват дъските и хората им пъхат вътре каквото има за ядене, 
пък глад си беше и тогава. Пъхат вътре всичко за ядене, пъхат, 
пъхат, А те искали да ги закарат там вече гладни, там дето ще ги 
водят. И след това казаха, че понеже в България има  опастност 
да станат бунтове срещу тези влакове, ще ги превозват от друго 
място. И от къде са ги превозвали, незнам. Та и това, това 
изживяхме.  

Въпреки че немците управляваха Македония, Родопите  и 
т.н., тъй като ние имаме там малко войска, имахме 
администрация някаква, все таки се чуствувахме някак виновни, 
че не можахме да ги спасиме. Но немците много здраво държаха 
там, в Макадония. Дори аз мога да разкажа тоя случай, ще го 
махниш ако не ти е нужно.   

Когато бягат вече немците, гонят ги, защото нашите 
войници, откак ни обявиха агресори югославските партизани, че 
сме заграбили Югославия, че сме си взели Македония, се 
обърнаха срещу немците. Уж българските войски бяха с немците, 
нали царят беше с немците, и войските бяха пратени в Македония 
като верни хора на царя. То каква войска, ама... Из един път тя се 
обърна срещу немците да ги гони.   

И във Охрид е имало такъв случай, значи колко  
силни са били немците. В Охрид в затвора е имало може би, не 
помня колко, може би 12-тина български войници, които са се 
проявили срещу немците. И казват немците на македонците така: 
“Ние няма да ги освободиме.“  Македонците се дигат, отиват и им 
казват: „Освободете ги, това са българи.“  А те казват:“Не, ние 
няма да ги освободиме. Ще ги освободиме само срещу злато.“ 
Ама колко злато са поискали ? Бяха килограми много, ама колко 
като тегло за кампенсация, за размяна с войниците, не зная... 
Обаче тогава охридчанките, винаги със сълзи си спомням за този 
случай, описала съм го в книгата, дето излезе сега, охридчанките 
почват и си свалят герданите, пендарите, това са едри турски 
пари от злато, ама едри, носят се три, четири пендари или една 
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пендара голяма. Всичките пендари, обиците си, пръстените си, 
златото на децата, дето са шили кръстчета, други работи, 
всичкото злато, което са могли да намерят. И в кофи ги слагат, 
събират незнам колко кофи злато. Срещу това злато става 
размяната. Немецът държи войника, а пък кофата със златото я 
държат от едната страна немеца от другата страна охридчанката. 
И като и даде  немецът войника, един войник, колко войника там, 
чак тогава охридчанката пуска кофата със златото, която  
немецът държи и прибира веднага.  

До такава степен положението е било крайно. 
Мария КОЛЕВА: Войник за кофа ? 
НЕДЯЛКА КАРАЛИЕВА: Не, не войник за кофа, колко 

войника за една кофа не знам, но с кофи злато е предадено за да 
бъдат освободени 12 или по-вече български войници. Млади 
момчета. И охридчанките са плакали и са казали, че не може тези 
деца да бъдат избити. Те са български деца. Тоя случай го казвам 
за да покажа, че немската администрация, много силна беше там.  

Но на нас винаги ни тежеше това.   
Аз обаче абсолютно не съм съгластна да бъдем  

обвинявани, че не сме спасили македонските и от Беломорска 
Тракия евреи, защото нашата армия е  имала едни 
съвършенио ограничени административни фунции.. 
Примерно, да пази пощата, понеже партизаните нападаха пощите 
и за пари и за да ги спрат да работят. Затова български войници 
пазят пощата. Български войници пазят големеца там, немеца да 
спи. Такива едни особенни функции са имали. И не съм никак 
съгласна с това обвинение.  

А пък за това дето сега стана въпрос, за паметните плочи, 
които са поставени от Израел в памет на царя и  
на Пешев, като единствено отговорни за спасяването на 
българските евреи, това го правиме вследствие на малката 
култура на сегашните властници /2000 г./ и не знам на кого.  

Ние царе нямаме. Това можеш да не го записваш. Ние царе 
нямаме. Имаме един пръстен на Калоян /български цар от 12 век/, 
намери го Людмила Живкова, даде го в Пловдивския музей, 
ходихме да го гледаме, треперим като го гледаме, от пръста на 
Калоян изваден преди 8 века. Откраднаха го. Крадци го 
откраднаха. Продадоха го във Виена. Във Виена има 40 
магазинчета с български старинни работи, където ги продават, 
казват хората. И когато са заровили цар Борис II през 1943 г.в 
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Рилския манастир, неговия гроб трябваше да си остане. Аз не 
знам, но простотията надви и извадили трупа му, пренесли го във 
Враня и сега не се знае  къде е тоз гроб. А ние щяхме да си имаме 
гроба на последния български цар, какво лошо има в това. Та не 
съм съгластна да се махнат и паметните плочи на цар Борис II и 
на Пешев в Израел. Царят, колкото малко и да е помогнал, във 
всеки случай той можеше да каже, той беше всевластен !, 
можеше да каже така:“Не! Ще ги събереме /евреите/ !“ Ние ще 
вдигнеме бунт, ще стане такова чудо в България, кръв ще се лее, 
но той можеше да го каже. А все таки, той успя да каже на 
немците, че той не може да направи това, че не може срещу този 
народ да излезе така! Освен това, другата плоча там, за Пешев, 
ами че какво повече, 40 души, депутати от Народното Събрание 
събрал. Ами че на онова време да се подпишеш на такъв 
документ не беше лесно. Ние си бяхме доволни, че той е 
направил това нещо. Днес всеки паметник е в опасност. Не могат 
да разберат нашите, ето станаха за посмешище заради мавзолея. 
Това беше една хубава сграда, ще си остане историческа, да си 
стои построена.   

Мария КОЛЕВА: Мавзолея на Георги Димитров ? 
НЕДЯЛКА КАРАЛИЕВА: ДА. Тъй и за плочите. Ще си 

останат тези плочи. Пък както казва председателят на Шалом-
България и друг един голям ръководител еврейски, ще се направи 
и плоча за благодарност към българския народ. Само към 
българския народ, за спасяване на евреите. Ще се прибави тази 
плоча. И ще  стоят и трите плочи. Как може, паметници 
направени, исторически, да бъдат рушени. Това което ми е 
направило силно впечатление във Франция беше че съм виждала 
паметници на най-големи убийци царе, на  католици-езуити, 
никой нищо не пипа! Ами в Русия ? Революция, незнам какво, 
незнам що, паметника на Иван Грозний не пипна никой. Всички 
гробници са там. Избиха последната династия, да, виновни са за 
това, но всички гробници, цялата история руска съществува без 
да я пипне някой. А ние, които имаме най-много исторически 
ценности в ядрата си, всичко унищожаваме. Трагедия.  

Мария КОЛЕВА: Сега исках само да ми кажеш... 
НЕДЯЛКА КАРАЛИЕВА: Като живеехме на края на 

София, на улица Крайще, това е квартал Иван Вазов, тя сега пак 
се нарича Крайще, бяха и сменили името с някакво ново, там на 
мястото на старата къща има сега голяма кооперация. Там 
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заседаваше Централния Комитет на РМС поняконга в нас. Какво 
работех тогава ли ? Ами, тогава си гледах Марията.  

Мария КОЛЕВА: Колко съм била голяма ? 
НЕДЯЛКА КАРАЛИЕВА: На две години ли беше, на 

колко... на година и половина, две. Работех като нещатен 
журналист във вестник "Заря“. Там работех от студенка, от 1938 
година. И това работех и сега. Получавах  само 600 лева заплата 
като хонорар. 

Мария КОЛЕВА: Как, се казваш ?  
НЕДЯЛКА КАРАЛИЕВА: Казвам се Недялка Каралиева. 

Съпруга ми се казва Миладин Колев.  
Мария КОЛЕВА: Била със затворила апарата, повтори...  
НЕДЯЛКА КАРАЛИЕВА: Защо ти разказвам всичко това?  

Защото то трябва да бъде научено не само от новите поколения 
българи, но то трябва да бъде разбрано във Европа. Всъщност 
Европа доста го разбра. То трябва да бъде разбрано. И ние в 
известна степен дължиме уважението на някои хора именно и 
затова: да се знае че България не предаде за претопяване нито 
един евреин, нито едно дете. Българския народ помага на тоя 
измъчен тогава народ да преживее тая страшна трагедия. То беше 
страшно, когато полицията влиза в апартамента, те са облечени, 
вземат си куфарчетата и ги изнасят, по някой път с камиона, по 
някой път те отиваха сами на гарата. И ще им кажат само, 
бележка ще им дадат: „ В Разградско, еди къде си, в това село ще 
отидете." Така беше, когато ги изселваха, да. То е една трагедия. 
И нашия народ, българския народ помогна, ние ги чувствувахме 
като български народ, помогна на свойте хора да преживеят тая 
голяма трагедия. Защото не е само изселването. 
17 юли 2000 година 
Недялка КАРАЛИЕВА 
Този филм от 26 мин. е в колекцията „Да живееш днес“ на 
издателство „Арматан“ и в Националната биллиотека „Франсуа 
Митеран“. 
 

 
 
СЪДЪРЖАНИЕ  

Заглавие: 
Миладин Колев – за миналото преди и след Втората световна 
война за да се действа днес, тук и навсякяде. 
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ЧАСТ I 
1.Как се създават последователно единен, народен и Отечествен 
фронт в периода 1930–1944 г. като гимазист,  
студент и научен работник в Софийския уневерситет. 
ЧАСТ II 
В 1995 г. Станко Тодоров и Соня Бакиш, Елена Гаврилова, 
Георги Чанков, Чавдар Кюранов, Петър Дертлиев, Иван Колев и 
Недялка Каралиева разказват на Мария кой е Миладин Колев и 
кои са те, понякога с изненадващи подробности. /запис на звук, 
заснет филм и снимки, направени от Мария Колева за филма 
„Татко“, продължение на филма „Състояние на вечно щастие“/ 
1.Импровизирана среща съсъ Станко Тодоров и Соня Бакиш в 
тях, 4 март 1995 г. 
2.При Елена Гаврилова, 5 март 1995 г. 
3. Професор Чавдар Кюранов, 14 март 1995 г. 
4.При Георги Чанков, 14 март 1995 г. 
5.Петър Дертлиев, 16 март 1995 г. в бюрото му. 
6.Иван Колев, 20 август 1994 г. 
ЧАСТ III 
Няколко докладни записки и бележки от Миладин Колев в 
борбата му за построяване на социализма в областта на 
индустрията, икономиката и търговията, с цел човекът и 
творческото му виждане да са в центъра, както по времето на 
съпротивата. 
1.Разговор с Недялка Каралиева, майка ми, през 1995 година по 
повод виждането на Миладин Колев /баща ми/ по някои важни 
въпроси. 
2. Докладна записка от Миладин Колев, зам. министър на Химия 
и Металургия до Министъра на Химия и Металургия Георги 
Повлов, от 29 май 1971 г. по повод изслушване на жалбите е 
предложенията на работници и служители от завод „Химик“, 
Разград. 
3 Протокол от др. Бл. Минчева, технолог на завод „Разград“, 
съставен на 29 м,й 1971 г. в присъствие на М. Колев по същите 
въпроси и със същите учасници. 
4.Структура на министерство на Химия и Металургия, както би 
искал М. Колев тя да бъде. 
5. Докладна записка от инж. Стефан Златев – секретар на 
Коларовския РК на БКП с искане до партийното бюро да бъде 
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наказан по партийна линия М. Колев понеже не следва без 
никакви изменения спуснатите за изпълнение планове в 
обединенията които управлява – 1 декември 1972 г. 
6. Разгледано, горното искане не е гласувано от никой партиен 
член – записка на ръка от М. Колев  върху докладна запискса на 
Ст. Златев. 
7. Записки на М. Колев на 27 ноември 1979 г. на закритото 
партийно събрание на БКП  във връзка с 50-то постановление 
/цени и заплати/ на Министерския съвет. 
8. Доклад от М. Колев – търговски представител във Вашингтон 
до министъра на Външната търговия Георги Кумбилиев – 8 март 
1962 г. 
9. Няколко бележки за живота в България към 1980 –1981 год. от 
М. Колев. 
Режисьорска бележка от 1995 година за филма „Татко“ от Мария 
Колева 
10. Поздравително писмо от Тодор Живков до Миладин Колев по 
случай награждаването му с ордена „Георги Димитров“ и 70-
годишнината му – 3 септември 1985 г. 
11. При Недялка Каралиева, на улиця Парчевич №22 а на 14 м,рт 
1995 г. 
12. Как българските евреи бяха спасени – свидетелстване от 
участничката в събитията, Недялка Каралиева, журналистка и 
писателка /1915-2000/ в 26 минутен филм, заснет на !: юли 2000 
год. 
13. Съдържание  
Книга подтотвена за печат от Мария Колева 
Снимки на документите и медалите: Моника Гарабедиан. 



МИЛАДИН КОЛЕВ , роден на 20 август 1915 година в град Разград , почина в София на 31 
януари 1989 г. в България. 

„Той милеше не изобщо за това да се индустриализира страната, да се променят нещата, а 
мислеше за една национална физиономия на българската икономика.“ Ч. Кюранов 

„Имного често се сблъскваше с тия хора, които налагаха решенията. Защото той беше 
нестандартен човек, с нестандартно мислене. Там където другите виждаха решение, той 
виждаше въпрос. И се стемеше да намери отговора.Не се задоволяваше с въпроса.“ Чавдар 
Кюранов 

„У него нямаше разхождение, нямаше разлика между думиту му и поведението му. Кристално 
честен човек.“ Елена Гаврилова 

„Миналото има значение когато живи го експлоатират като могат.“ Миладин Колев 

КНИГА В ТРИ ЧАСТИ 

ЧАСТ I 

КАК СЕ СЪЗДАВАТ последователно единен, народен и Отечествен Фронт в периода 1930-
1944г. като гимназист, студент и научен работник в Софийския университет 

ЧАСТII 

В 1995 ГОДИНА Станко ТОДОРОВ и Соня БАКИШ, Елена ГАВРИЛОВА, Георги ЧАНКОВ, Чавдар 
КЮРАНОВ, Петър ДЕРТЛИЕВ, Иван КОЛЕВ и Недялка КАРАЛИЕВА РАЗКАЗВАТ НА Мария КОЙ Е 
Миладин КОЛЕВ и КОИ СА ТЕ, понякога с изненадващи подробности./Звукозапис, заснет филм 
и снимки, направени от Мария Колева за филма „ТАТКО“, продължение на филма  „Състояние 
на вечно щастие“. 

ЧАСТIII 

НЯКОЛКО ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ И БЕЛЕЖКИ от Миладин Колев в борбата му за построяване 
на социализма в областта на индустрията, икономиката и търговията с цел човекът 
итворческот му виждане да са в центъра, катко по времето на съпротивата. 

/Пълното съдържание в края на книгата/ 



 1 

Voilà une partie des médailles reçues de Miladin Kolev entre 1944 
et 1986. 

On peut faire une étude de l’évolution de l’idée communiste à 
partir des matériaux utilisés pour fabriquer les médailles, car il les a 
reçu toutes. La première, en 1945, était en bois et la joie de M.  Kolev 
était sans limites, la dernière était en or, mais il n’y avait plus de la 
joie en 1985, l’économie s’écroulait. Il restait l’énorme estime pour 
Georges Dimitrov qui était sur la médaille. Maria K. 
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Miladin Kolev à I8 ans, au lycée à Vratsa dans la classe terminale,  
en 1934   
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	СТАНКО ТОДОРОВ : Да, вярно е това, вярно е това. И аз съм останал с най-добри впечатления от  Миладин Колев, като много сърдечен, порядъчен  човек и добър професионалист. Той беше по професия химик,  активен участник в изграждането на нова България и ...
	Мария КОЛЕВА : Да, спомняте  ли  си  нещо конкретно, което много ви е  учудило в практиката му, защото той умееше да съчетава теорията с практиката.  Казваше нещо и после го правеше .
	СТАНКО ТОДОРООВ : Точно в това беше неговата сила.



