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Двадесет и пет години
надежди, двадесет и пет го-
дини очаквания на светло-
то и желано бъдеще или
двадесет и пет години в лъ-
жи? Въпроси, на които все
още искаме да дадем  точен
и ясен отговор.

Всички минахме и оста-
ряхме във времето под мо-
тото на различни лозунги:

 „ 45 години стигат”, „
Ние можем”, „ За нов мо-
рал в политиката” и много
други, които ни вдъхваха
винаги глътка надежда и
вяра, че като нация можем
да успеем! Както казват: „
Блаженни са вярващите!”
Но, едно голямо УВИ!

И аз като всеки един чо-
век се опитвам да си отго-
воря, за това как влязохме
в това бездънно блато, и за-
що все още не можем да си
покажем поне главите на
повърхността! Неудовлет-
вореността от случващото
се, от всичко ставащо око-
ло нас, ме кара да потърся
поне за себе си някакви от-
говори за реалностите, ко-
ито ежедневно ни потис-
кат! И намерих своя отго-
вор след като се запознах
със съдържанието на прос-
лувутия  Проект „ Ран-Ът”,
изготвен през далечната
вече 1990 година от екип
от 22-ма специалисти от
Фондацията на национална-
та камара на САЩ, начело
с Ричард Ран и Роналд Ът.
Към тях се присъединява и
екип от 29 български спе-
циалисти.

Какво ни „ завещава”
той? Проектът!!!

1. Определя посоката на
промените.

В увода на проекта е ка-
зано: “България е избрала
пътя към демократичния
капитализъм и е направила
редица важни стъпки в та-
зи насока, но има да се вър-
шат още много и много не-
ща. Признавайки този
факт, новото правителство
на България се обърна за
съдействие към Фондация-
та на националната камара”

2. Това е най-амбициоз-
ното начинание, което ня-
коя страна е правила.

В програмата “Ран и Ът”
е записано: “Предизвика-
телството на приватизаци-
ята, пред която е изправе-
на България, е героично по
своите размери и ако тази
приватизация бъде осъще-
ствена, ще представлява
без съмнение най-амбици-
озното начинание, което
някоя страна е правила.

Докато успешните при-
ватизационни програми в
други страни включваха не
повече от две дузини пъл-
ни приватизации за един
период от няколко години,
България трябва да прива-
тизира хиляди предприя-
тия за кратък период от
време...” Вижда се: В 1990
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г. управляващите са дали
съгласие България да бъде
превърната в опитна миш-
ка, за да се провери дали
може да понесе “най-амби-
циозното начинание, което
някоя страна е правила.” В
страните от ЕС държавна-
та собственост се запазва в
границите от 35% (Фран-
ция), до 65% (в скандинавс-
ките страни)./Нека не се чу-
дим на социалната политика
в скандинавските страни и
високия им жизнен стандарт.
Днес сме свидетели, че и дър-
жавата САЩ вече се намес-
ва в икономиката/.

3. Истината за привати-
зацията.

“Приватизацията е пре-
ди всичко и най-вече поли-
тически процес с икономи-
чески последици и пренеб-
регването на този прост
постулат често е било и
най-важната причина за
провала на една програма
за приватизация.” Тези ре-
дове зачеркват изписаните
върху тонове хартия, че
приватизацията е икономи-
чески акт. Тези редове да-
ват яснота на мъглявите по-
нятия “структурни рефор-
ми”, “преструктуриране
на икономиката” и пр. Ис-
тинското им съдържание е
- чрез приватизация част-
ни лица да присвоят “дър-
жавните средства и предп-
риятия”. Който успее, ще
получи реалната политиче-
ска и икономическа власт.

4. Уточнени са инстру-
ментите за осъществяване
на приватизацията.

Всеобща приватизация:
“България трябва бързо
да приеме всеобхватна
програма за приватизира-
не на своите повече от 2200
държавни предприятия, на
земеделските стопанства и
на хилядите малки обекти
от сферата на търговията
и на услугите...” Такава
100-процентна приватиза-
ция не е осъществявана в
нито една друга държава
на планетата!

Използване на всички
средства, включително и
принудата: “Във възмож-
но най-висока степен да се
положат усилия да бъде
принуден парламентът или
неговата специална коми-
сия да постигне съгласие по
съдържанието на една под-
робна, дългосрочна прива-
тизационна програма, коя-
то да обхваща възможно
най-много предприятия.
След което да бъде устано-
вен някакъв процедурен
механизъм, който да напра-
ви трудно (но не невъзмо-
жно) изменението на общия
план в процеса на действи-
ето му. Ако не се възприе-
ме такъв подход, България
лесно може да изпадне в по-
ложение, при което плано-
вете за всяко отделно пре-
дприятие ще стават обект
на обсъждане в парламен-
та”. Тази рецепта продъл-
жава със съвети как най-ва-
жният за обществото въп-
рос за приватизацията да
се изземе от парламента и
да се остави в ръцете на чи-
новниците от агенции, ми-
нистерства, общински и
управителни съвети.

5. Обявени са “процеду-
рите”.

“Процедурни” са наре-
чени най-важните привати-
зационни въпроси, засяга-
щи и държавата, и всеки
гражданин. Първият от тях
е озаглавен: “Заблудата за
стратегическия сектор”.
Това са предприятията от
енергетиката, телекомуни-
кациите, транспорта и екс-
плоатацията на природни-
те ресурси. Много разви-
ващи се страни “по стран-
на логика” ограничавали
приватизационните си про-
грами само в рамките на
предприятията, определе-
ни като нестратегически.
“Изключение направили
само Ямайка и Арженти-
на... България би трябва-
ло просто да прояви съща-
та смелост, като включи в
приватизационната си про-
грама колкото може пове-
че предприятия и онези,
които се смятат за страте-
гически, би трябвало да
бъдат първи в списъка.”
Всъщност “странна логи-
ка” е прокарана в проекта
“Ран и Ът”. В 1990 година
България е била на 20-о мя-
сто в света по производст-
во на електроенергия и на
човек от населението е има-
ла 3 пъти по-голям енерго-
добив от Аржентин а!
Ямайка изобщо не е в кла-
сацията по този показател.

Като “процедурен” е по-
днесен и въпросът за изпо-
лзване при приватизация-
та на “мръсни пари”. “По-
добни ограничения биха
имали смразяващ ефект
върху приватизацията, съ-
здавайки неправилно подо-
зрение към всички инвес-
титори и принуждавайки
много от тях да се въздър-
жат от участие в привати-
зационната програма пора-
ди опасения, че никой няма
да повярва на обясненията
им. Като се има предвид
потискането на частната
инициатива в България в
миналото, много иначе че-
стни хора може да са във-
лечени в незаконни дейст-
вия просто защото това е
бил единствен начин да си
осигурят материално бла-
гополучие в едно общест-
во, което се опитваше да
направи всички еднакво
бедни. Въпреки това този
въпрос си остава делика-
тен и нищо от това, което
бе казано по-горе, не би
трябвало да се тълкува ка-
то оправдание за незакон-
ните начини за забогатява-
не. По-скоро с горните ду-
ми се препоръчва разслед-
ването и съдебното пресле-
дване на незаконните дейс-
твия да бъдат изцяло отде-
лени от процеса на прива-
тизация. Приватизацион-
ният процес е достатъчно
сложен и труден, за да се
обременява допълнително
с цели, свързани със спаз-
ването на законите”. Този
дълъг цитат от програмата
“Ран и Ът” добре показва
защо е безплоден дългого-
дишният шум за “мръсни-
те пари”. Оказва се:

“Мръсни” са парите до
1989 г. и те не са другаде, а
у “иначе честни хора”, въ-
влечени в незаконни дейс-
твия, просто защото това е
бил единствен начин за
осигуряване на материал-

но благополучие; Прива-
тизацията не трябва да се
обременява с цели, свър-
зани със спазването на за-
коните.

6. Паричната реформа,
банковата система, данъч-
ната политика.

“България би могла да
реши изцяло да се откаже
от контрол и емисия на со-
бствени пари и да премине
към използването на пари-
чни единици на други дър-
жави или на емисиите на ча-
стни банки”.

 “Някои малки държави
винаги са го правили. Най-
често я използват страни-
те, които са били част от ко-
лониални империи като
британската или френска-
та. Щатският долар напри-
мер се използва в редица
страни като Либерия и Па-
нама”.

“В дългосрочен план да-
нъчната система на Бълга-
рия трябва да включва да-
нък върху добавената
стойност (ДДС), вероятно
моделиран по подобие на
данъците в Европейската
общност и подоходен да-
нък (или данъци) на частни
лица и предприятия”.

7. За промени в Консти-
туцията и други основни
държавни документи.

В действителност прое-
ктът “Ран и Ът” направо
предлага “Модел за Конс-
титуция на Народна репу-
блика България”.

според предложителите
е: “Моделът има за основа
най-вече конституцията на
САЩ и някои щати на Съ-
юза. В много случаи аме-
риканските клаузи са про-
менени или са добавени но-
ви, а в други - просто са
сложени заглавия за по-ле-
сно ориентиране”. “Защи-
та единствено на негатив-
ните права... Конституци-
ята на САЩ не признава
позитивни права на жили-
ще, образование, медицин-
ско обслужване, чиста
околна среда, достатъчно
добър стандарт на живот
или на периоди за почивка
и отдих”. “Юридическата
философия на реформите,
представени в настоящата
глава, изключва държава-
та от участие в практичес-
ката икономика на Бълга-
рия”.

“В една свободна пазар-
на икономика държавата
няма място в стопанската
дейност”.

8. Социалното дело.
Това е разделът в прое-

кта “Ран и Ът”, който най-
пълно разкрива неговата
политика към острите въп-
роси на милионите бълга-
ри. Още във въвеждащото
резюме се казва: “Непос-
редствената задача на ре-
формата на социалното де-
ло в България е да позво-
ли на страната да осъщест-
ви прехода към пазарна
икономика в условията на
дълбока икономическа
криза. През този период
не може и да се мисли за
запазване на досегашното
жизнено равнище. То неми-
нуемо ще спадне, каквито
и мерки да се вземат. Ос-
новната задача на българс-
кото правителство в соци-
алната област е да осигури

на всички българи доста-
тъчно храна, покрив над
главата и елементарно ме-
дицинско обслужване, но
така, че това да не попречи
на осъществяването на ико-
номическите реформи”.
По-нататък в проекта сле-
дват ред важни открове-
ния: “Икономическата кри-
за в България, подробно
описана в този доклад, има
мрачни последици върху
системата за социално оси-
гуряване. Предвиждания-
та за безработицата са, че
през 1991г. тя ще обхване
между 200 000 души (спо-
ред ЦРУ) и 470 000 (спо-
ред Световната банка).

9. Селско стопанство.
1 март 1991 г. да бъде

крайният срок, до който
цялата селскостопанска со-
бственост (земя, структу-
ри, добитък, оборудване)
да е в частни ръце.

Вижда се коренът на по-
следвалата трагедия - не-
говото унищожаване дове-
де до ликвидация на 40 хи-
ляди трактора, 10 хиляди
комбайна, хиляди селскос-
топански сгради, съоръже-
ния за напояване на 10 ми-
лиона декара земя, поголо-
вна загуба на животни: 1
млн.говеда, 2,5 милиона
свине, 5,5 милиона овце,
рязко намаляване на селс-
костопанските добиви, и по
същество откри пътя за
проблемното изхранване
на българския народ, пре-
връщайки този проблем
във важен, ако не и в гла-
вен инструмент за негово-
то манипулиране.

Какво се случи?
1. 100 % приватизация с

умишлени фалити на пре-
дприятия. Колко предпри-
ятия от тези 2000 работят
днес? 100 % приватизация
на търговията (всичките 13
000 обекта в 2-годишен
срок, по график, включ-
ващ 2000 обекта на триме-
сечие! Със скоростта на
светлината! Две трети от
предприятията не работят.
Голямата част от тях са
обявени в ликвидация. Ос-
новната част от приватизи-
раните обекти преминаха в
стадий на вторична раз-
продажба. Изобретена бе
приватизационна форма
“продажба с опрощаване
на дълговете”, с което ста-
ва двойно ограбване на
гражданите. Замря обнови-
телният процес.

Туристическите комплек-
си и селища бяха обсипани с
милиони тонове бетон, безми-
лостно бяха унищожени хи-
ляди декари от зелената при-
рода и то с тези „ мръсни”

пари.
2. В банковия сектор се

създаде пълен хаос. Унищо-
жени бяха стабилни банки!
Изникнаха и умряха още в
пелените си стотици банки-
фантоми! В кратковремен-
ния си живот те ограбиха
милиони граждани и стоти-
ци хиляди новосъздадени
частни фирми! От това бе-
зумие останаха само стоти-
ци банкови офиси с безсми-
слен лукс и милиарди дъл-
гове, обогатили неколкосто-
тин кредитни милионери.

3. Стихийна инфлация на
лева над 1000 пъти! Огра-
бване на средства от насе-

лението в размер над 10
млрд.щ.долара! Нахлува-
не на чужди стоки и изгон-
ване на нашите производи-
тели от собствените ни па-
зари! Невиждан разцвет на
спекулата и корупцията.

4. Безработните са бли-
зо 1000000 души! Образо-
вателната система е в ко-
лапс! Медицинското обс-
лужване рухна! Кофите за
отпадъци станаха елемент
на социалната сфера! Жи-
лищното строителство ста-
на висша привилегия на 5%
нови милионери! Смалява-
не на нацията с 1 000 000
млади емигранти и непоз-
нат отрицателен прираст
над -10 % на 1000!

Каквито и конс-
татации, анализи и заклю-
чения да правим ще бъдат
напълно безсмислени и из-
лишни, ако те не ни послу-
жат за основа на провеж-
дането на политика в про-
тивовес на тази, която се
провеждаше до сега. Знам,
че това е трудно, но за как-
во са ни тогава мечтите и
желанията да живеем един
по – добър живот.

Върхушката във всяка
партия се сдоби с имоти, па-
ри и власт – политическа и
икономическа. Използва по
най – добър за себе си на-
чин, заложените  умишле-
но в проекта възможности
за безнаказано ограбване
на държавната собственост
и преминаването и в техни
ръце. Вече е ясно, че пар-
тиите изчерпаха своите
възможности и ресурс, за
да изведат държавата ни от
ширещия се колапс във
всяка област на обществе-
ния и политическия ни жи-
вот. Може би идва време-
то на гражданските сдру-
жения, които смятам, че
могат да се противопоста-
вят на предателската и за-
робващата политика, про-
веждана от досегашните
правителства.

Защо наричам тази по-
литика предателска?

Отговорът на този въп-
рос ни дава списъка на 29 –
та български участници в
Проекта „ Ран-Ът”:Голяма
част от тези имена са ни из-
вестни като основни участ-
ници в различни кабинети
на държавното управление,
било то като съветници, ми-
нистри, премиер – минист-
ри и то не в едно или две
правителства. Едните бяха
представители на БСП,
другите на СДС. И това, ако
не е заговор срещу собст-
вения народ? Как да го на-
рече човек? Всички са зна-
ели какво ни очаква, а ме-
диите ги издигаха до небе-
сата, сравняваха ги с бого-
вете и продължават и днес!
Защо ли?

Философията на прехо-
да може би е заложена още
в началото на “Студената
война” – 1947 г., когато

Алън Фостър Дълес – пър-
вият шеф на ЦРУ - заявя-
ва:

“Ние ще хвърлим всич-
кото злато на САЩ, цялата
сила на САЩ за измамване
и оглупяване на хората от
социалистическия свят.
Незабелязано ще подме-
ним човешките ценности с
фалшиви. КАК? Ще наме-
рим единомишленици в те-
зи страни и Русия. Ще раз-
гърнем грандиозна по ма-
щаби разложителна рабо-
та, ще изтръгнем социална-
та същност на литература-
та, ще насърчаваме автори,
които втълпяват в човека
култ към секса, насилието,
садизма, предателството -
тоест безнравствеността.
Нужни са писания, осмива-
щи естествеността и почте-
ността като архаични отжи-
велици. Простащината, на-
глостта, лъжата и измама-
та, пиянството и наркома-
нията, животинския страх
сред хората, безсрамието,
доносничеството и още
много пороци заложени в
човека трябва да се разд-
вижат. Така ще разклаща-
ме поколение след поколе-
ние, ще предизвикваме
ерозия и развращаване на
младежта. Ще създадем чо-
век с консумативна психи-
ка на елементарен потреби-
тел. Всичко това ще извър-
шим под девиза: ЗАЩИТА
ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И
ГРАЖДАНСКИТЕ МУ
СВОБОДИ”.

Пророчески, зловещо,
правдоподобно и съответс-
ващо на действителността
звучат думите му от гледна
точка на днешния ден! Мо-
жеше ли ЦРУ да успее, ако
политиците ни не бяха та-
кива, каквито ги познаваме?

През 1992 год. Държав-
ният секретар на САЩ –
Джеймс Бейкър заявява
пред техния конгрес:

 “Ние изразходвахме
тридесет хиляди милярда
долара, за да победим в
студената война срещу
СССР и неговите сателити,
за да предизвикаме матери-
ален и духовен срив”.

Стойността на една ус-
пяла кауза на САЩ се из-
мерва от тях в колосални
суми щатски долари, но за
сметка на многото прежде-
временно прекъснати жи-
воти на хора, притиснати от
глад, отлабнал имунет, по-
стоянен стрес, както и мо-
дерното удоволствие – на-
ркотиците.

Колкото и минорно да е
впечатлението от нашата
действителност, за по – го-
лямата част от нас, нека все
пак да си пожелаем по –
скоро да попаднем в нов
проект, но този път  под за-
главие „ Анти Ран-Ът”. Да-
но се намерят и подходящи-
те политици, истински бъл-
гари, за да го реализират !

   Павлин Павлов

Павлин ПАВЛОВ


