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Вече 12 години тече
тази омраза по всички
медии. Сега, независи-
мо по какъв повод, се
спомене само името на
Иван Костов като бивш
министър-председател,
в отговор ще се чуят
злостни думи по негов
адрес. Наричан е какъв
ли не – зъл, циганин, ко-
мунист, най-богатият,
окрал цяла България,
цялото черноморско
крайбрежие, продал
държавата. Същите тези
комунистически изча-
дия, които през 1969 г. с
решение на народното
събрание искаха да по-
дарят страната ни като
16-та република на то-

гавашния Съветски съ-
юз, говорят сега тези из-
мислици за Иван Костов.

Помня, бях извикан в
запас в Толбухин. Бяха
дошли политически
офицери от София. Съ-
браха ни в една голяма
зала няколко стотин вой-
ници, за да ни увещават
и питат – искаме ли да
станем 16-та република
на СССР, колко хубаво
щяло да бъде, децата ни
можело да учат там
и.т.н. Само един запас-
няк от Добрич, учител,
се осмели да извика, че
да го чуят всички: „Не!”.
След това повече не го
видяхме. А сега комуни-
стите от върхушката от-
ричат да са се натиска-
ли за СССР. Обяснимо е
те да мразят Иван Кос-
тов. Неговото правител-
ство, когато беше на
власт допусна един го-
лям пропуск – не из-
върши лустрация на
всички, участвали в би-
вшата ДС.Това ще рече
тези хора да нямат пра-

во 10 години да участ-
ват в политически пар-
тии, в ръководни държа-
вни органи, да бъдат ре-
дактори на вестници.
Представете си, ако то-
ва се беше случило, ня-
маше да го има ни Ах-
мед Доган, ни Георги
Първанов, ни Тошевци,
нито едно ченге в Пар-
ламента. Страната щеше
да може да се развива
нормално по правил-
ния път.  При повторен
мандат на Иван Костов
това неминуемо щеше
да стане. Именно за то-
ва ДС хвърли всички си-
ли, подпомагана от Мо-
сква никога Иван Костов
да не може отново да
бъде на власт. Знаете ка-
кво направиха – докара-
ха Симеон Кобурга и
всичко се обърна с кра-
ката нагоре. Бившите
ченгета си поделиха вла-
стта – Доган милионер,
Гоцето два пъти прези-
дент, олигарсите на власт.

Но какво да кажем за
обикновените хора? За-

що така лесно бяха об-
работени и нахъсени да
мразят Иван Костов? И
като попивателна хар-
тия приеха всички лъжи
и измишльотини, без да
се замислят. Той никога
не ги е лъгал. Би тряб-
вало да мразят тези, ко-
ито след него лъжеха
най-нагло народа. Нека
припомня: 800-те дни
на Царя, за биволиците
на Доган от Индия, за
социалния президент
Гоце, за оправяне живо-
та на населението от Бат
Бойко. Защо ги слушате
– всички те са от едно
котило, вземат властта да
се облажат и забогатеят,
а Симеон за имоти.

Дори нелюбящите
Иван Костов политици
признават, че неговото
управление е най-успе-
шно. Правителството
му наследи от Виденов
най-банкрутиралата
държава: един долар за
3000 лв., 300 % инфла-
ция, изолация на стра-
ната ни от Европа от гра-

жданската война в Юго-
славия. Виденов остави
хората със заплати от 7
долара, а пенсиите бяха
два пъти по-ниски. В
края на мандата на ОДС
средната заплата беше
вече 250 лв., пенсиите 94
лв. Тъй като това беше
единственото демокра-
тично правителство, за-
почнало с подготвена
програма, то предвиж-
даше при втори мандат
да достигне средна пен-
сия до 160 лв. и заплати
420 лв. Говорим за края
на 2005 г. – кое прави-
телство е достигнало та-
къв бърз растеж на до-
ходите? Ако бяха го на-
правили и другите, то
сега средните пенсии
трябваше да са поне 500
лв., а заплатите – 1000
лв. Няма съмнение, че
още тогава България
получи своето място в
обединена Европа. Бъл-
гарите още тогава пъту-
ваха като европейците.
Естонският премиер в
обръщение към Иван

Костов каза, че Бълга-
рия е икономическото
чудо на Балканите и ре-
формите трябва да про-
дължат. Уви, ДС и ком-
пания не искаха да про-
дължат реформите . Ето
само някои най-значи-
ми постижения от това
време: оздравяване на
банковата система, бъл-
гарският лев стана ста-
билна валута, повиша-
ване на кредитния рей-
тинг, намаляване на
преките данъци и оси-
гурителни вноски, земя-
та бе върната на собст-
вениците, въведе се оп-
ростено и насърчител-
но данъчно облагане на
малките и средни фир-
ми, достигани вече на
70 % на частния сектор
в брутната добавена
стойност. Реалният ико-
номически растеж е 5
%, България е първата
страна с кредит по СА-
ПАРД, осигурени са 13
заплата и пенсия за Ко-
леда, вдовиците или
вдовците получават

20% от пенсията на по-
чиналия и .т.н.

Нито едно правителст-
во след това не може да се
похвали с такива постиже-
ния. Вместо да има при-
емственост и да се поучат,
следващите управници
повтарят като изтъркана
грамофонна плоча пусна-
тите в пространството глу-
пости като „Кремиковци
за 1 долар”, „Авиокомпа-
ния „Балкан”, „Лукоил”,
хотели и.т.н. Който говори
по този начин, просто иг-
рае по свирката на КГБ и
Москва и не мисли за на-
шите национални интере-
си. Стига сме се лутали
като умопобъркани. Не
ни трябват нови и нови
партии. Откъде излезе Ку-
нева, тя също има голяма
вина за спиране на рефор-
мите, участвала в следва-
щите правителства на ми-
ропомазаните. Няма кой
друг да ни вдигне на кра-
ка, за да заживеем най-по-
сле по-добре, защото
който може, го може.

Иван МАЛЕВ

Î, Äîáðóäæàíñêè êðàé!

Решихме да посетим
град Шабла по покана на
Клуба на учителите –
пенсионери в града. На 22
юни в 8.00 ч. потеглихме
на път. Денят обещаваше
да бъде горещ за сезона.
Това не ни изплаши, за-
щото очаквахме един раз-
личен, интересен ден.

Слънцето грееше сил-
но и пред нас се ширна
в целия си блясък при-
морска Добруджа. От
едната страна на пътя се
люшкаха едрите пожъл-
тяващи житни класове,
разцъфтяващите слън-
чогледи до края на хори-
зонта, а от другата стра-
на голф игрищата и ту-
ристическите селища.

Неусетно пристигнах-
ме в град Шабла. Сърде-
чно ни посрещна предсе-
дателят на клуба Атанас-
ка Банчева и всички учи-
тели. Срещата беше въл-
нуваща. Обменихме опит
и посетихме Музея за
развитие на образовани-
ето в Общината, матери-

алната база на пенсионе-
рите и гордостта на града
– „Зелен образователен
център – Шабла”.  Прое-
ктът и изграждането на
центъра е дело на Общи-
ната с партньори по про-
екта Норвежката община
Сондреленд, консултант-
ска компания „Дикон
груп” и БДЗП. Стойност-
та на проекта е 535 000 ев-
ро. Разположен е в старо-
то училище. Сградата и
прилежащия и парк са об-
новени и адаптирани към
новите нужди за приро-
дозащитна и туристичес-
ка дейност. Центърът е
многофункционален и
разполага със зали за ек-
спозиции, конференции,
интернет зала със систе-
ма за онлайн наблюдения
на влажните зони, а в дво-
ра има изкуствено езеро
и алпинеум за редки ви-
дове растения.

От временната експо-
зиция се запознахме с
уникати от разкопките на
Дуранкулашкото езеро, а

от 30-минутния филм  - с
обитаващите птици. Бях-
ме впечатлени. Домаки-
ните ни поканиха на кок-
тейл в красивия парк.
Сърдечно се сбогувахме
и продължихме пътя си.

Да разгледаме всичко в
този край ни трябваха
дни. Помогна ни г-ца Ка-
линка Тодорова, възпита-
ничка на СОУ „Хр.Ботев”
Балчик, сега инженер
Горско стопанство и ди-
ректор на Държавно ло-
вно стопанство Балчик,
която ни даде маршрут и
водач – Стефан Гавраи-
лов. Запознахме се с ин-
тересни обекти. Разгледа-
хме защитените зони, Ду-
ранкулашкото  и Шаблен-
ското езеро, най-значи-
мите влажни зони в Бъл-
гария, с рядката флора и
фауна, и най-вече с пти-
чия свят. Тук се пазят 70
вида птици, записани в
Червената книга на Бъл-
гария. Пази се видрата и
др. животни. Бяхме впе-
чатлени от създаденото от

човека, съобразено с
природните дадености и
културата на Добруджа.

Посетихме първата
Кедрова къща „Добру-
джански двор”, постро-
ена по разказите на
Й.Йовков – резиденция
на МС.Бяхме поканени
да разгледаме и отдъх-
нем в Ловния комплекс
„Шабла”, построен на
шабленските пясъци, в
същия естетичен стил и
удобно подреден. После-
дният ни обект беше най-
новият модерен комп-
лекс „Калиакрия” до
с.Топола. Има 3 големи
козметични центъра, ре-
сторант с тераса, от коя-
то се открива чудесна
гледка, чак до Зл.Пясъци.
Не усетихме жегата.
Прибрахме се с отлични
впечатления и благодар-
ност към ОбС към г-ца
Тодорова и нашата орга-
низаторка Иванка Ива-
нова за подарения ни
прекрасен ден.

Керанка ГЕНЧЕВА
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Експозицията включ-
ва селекция на 80 живо-
писни картини, като
следва хронологичният
принцип на представя-
не на шедьоври на запа-
дноевропейско изкуст-
во от ХV до ХХ век, дос-
тойни образци от сък-
ровищницата на свето-
вното изкуство.

Живописните творби
са събирани ов продъл-
жение на десетилетия и
несъмнено представля-
ват образци с висока
музейна художествена

стойност, такива, какви-
то рядко могат да се ви-
дят в българските частни
и обществени колекции.

Изложбата представя
произведения на: Диерик
Бутц (1415), Лукас Кранах
(1472), Рафаело Санти
(1483), Тициан (1485), Гу-
идо Рени (1575), Рубенс
(1577), Франсиско де Сур-
баран (1598), Антъни Ван
Дайк (1599), Соломон Ван
Рьойсдал (1602), Ян Бот
(1615), Карло Долчи
(1616), Вилем Калф (1619),
Айзък Ван Остаде (1619),

Алберт Кейп (1620), Пау-
лус Потер (1625), Якоб
Ван Рьойсдал (1628), Ан-
тоан Вато (1684), Франсоа
Буше (1703), Джошуа Рей-
нолдс (1723), Жан-Батист
Грьоз (1725), Томас Гейн-
збъро (1727), Антони Ра-
фаел Менгс (1728), Жан
Доменик Енгр (1780), Кан-
дит Блейз (1795), Камий
Писаро (1830), Едгар Дега
(1834) и много други.
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