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ПЕРИСКОП ЗА ОТМИНАЛАТА 2015 ГОДИНА
АРХ. ХРИСТО ГЕНЧЕВ
2015 година бе и раздяла с много политически привидности. Илюзорни се оказаха
доктрините на Мултикултурализма и на т.нар. Политическата коректност. Вместо
успокояване на европейските общества те разрешиха в тях да се обособят гнезда на
бъдещи конфликти. Вече ни управляват поколенията, израсли без личен опит, даже и
само спомен от Голямата война 1939-1945 г. Поради това те днес с лекота използват
войната като политическо средство. Макар и да е старомодно, силовите демонстрации
станаха пак част от живота ни: паради, маневри, показуха (рус.),...След войната в Залива
на Буш-старши сега сякаш демонтираме втората цивилизационна бариера по пътя към
войната.
Очертават се две основни геополитически поведения: на мачо-политиците и
съответно тази на Меркел. Модерната е неконфронтационната, защото днес трудно
можеш да ожесточиш едни хора срещу други. Всеки потенциално познава всекиго
другиго, където и да е по света. Тази плътност на прякото общуване дължим на
небивалия доскоро обем на достъпна информация. Знанието прави свободата въпрос на
личен, често импровизиран и поради това - изненадващ избор. Оказа се, че сърдечните
(например: руско-турски) приятелства стават от днес за утре вражди, а враждуващите
доскоро- утрешни приятели, даже съюзници (например: Оланд-Путин). Трайните, едва ли
не вечни истини стават предмет на бърза преоценка под натиска на конкретни и често
локални обстоятелства.
Липсата на прегради пред знанието направи възможно доскоро затворени и
самодостатъчни общества да се съпоставят с други. От трите световни цивилизации:
Европоцентрична, Далекоизточна и Ориенталска сравнението-състезанието по
ефективност-резултатност не издържа последната. Свидетели сме на ширещата се
Фрустрация на Ориенталскатата. Поради самодоволство, ленност и мачизъм-мачотеизъм
запада една цивилизация, била преди хиляда години център на света. Ставащото в
Близкия Изток са отчаяни опит за нейн мачо-„реванш“→ гърчовете на тероризма.
Неговото преекспониране обаче служи другаде за постигане на вътрешнополитически
цели.
Не може обаче да не се радваме, че Коледата 2015 г. е седемдесетата поредна,
празнувана във времена без война.
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ЗА 2016 г.
Илия Налбантов
Започваме 2016 година с надежда, надежда за по-добро настояще, близко и подалечно бъдеще. Редица анализатори определят годината като решаваща именно за
бъдещето, защото през 2016 г. ще се очертаят най-ясно границите между силите, търсещи
развитие за обществото, и силите на статуквото. За средностатистическия българин ще
бъде много трудно да прави преценките, защото е и ще бъде подложен на внимателно
медийно обгрижване, при което желаното от него ще му се представя за действителност,
а необходимото му ще бъде анатемосвано.
От гледната точка на сигурността и отбраната тази констатация е валидна и за
средностатистическия военослужещ с някои специфични детайли. От една страна ще
бъдат изтъквани личните му качества на знаещ, можеш и преодоляващ всякакви
предизвикателства в името на дълга пред обществото, а от друга страна ще се дават само
обещания за неговото всестранно осигуряване и ще му се отнемат компенсационни
права, пак в името на този дълг. Това на пропагандно-битово равнище може е да работи,
но когато става въпрос за отбраната като система, критериите са доста точни. Това са
критериите за способностите, които отбранителната система на страната трябва да
притежава, за да може да отговори на изискванията на чл. 3 от Вашингтонския договор.
Въпросите, на които следва да има отговор, са много, но поради развитата
способност в публичното пространство да се показва само положителното в публичните
политики, а отрицателното да се замита под килима, ще съсредоточим нашето внимание
върху въпроса адекватни ли са българските Стратегия за национална сигурност и
Националната отбранителна стратегия на предизвикателствата пред сигурността? На
фона на събитията в разширения Черноморски регион и Близкия изток през 2014 и
особено през 2015 г., които коренно промениха и променят света, в който живеем, не
намерихме задоволителен отговор на този въпрос нито в изказванията на официалните
лица, нито в специализираните издания. Т.е. логиката: реална оценка на средата за
сигурност - адекватна стратегия за сигурност – адекватно финансиране на целите на тази
стратегия не се прилага в процеса на публичните политики. Това е повече
обезпокоително от гледната точка, че България е външна граница на Европейския съюз и
НАТО и необходимостта от изграждането и поддържането на адекватни граждански и
военни способности. Състоянието на неопределеност е особено обезпокоително и от
гледната точка на поддържането на живеца в българското общество да устоява на
предизвикателствата на времето, по известен с термина пасионарност.
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За поддържането на това състояние се изисква отделяне на значителен публичен
ресурс. В началото на 2016 г. страната ни се намира в омагьосания кръг на
противоречивостта. От една страна са налице нарастващи рискове с тенденция да се
превърнат в реални заплахи, а от друга липсват адекватните политически цели за
предотвратяването на тези рискове. Отсъствието на адекватни цели естествено води след
себе си липсата на адекватно организиран публичен ресурс. Тези обобщени констатации
са валидни за част от страните, изграждащи или възстановяващи демократичната
организация на своите общества. По тази причина в настоящия брой представяме един
анализ на програмата за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили
на Република България и един анализ за опита на Украйна при реформирането на своята
система за сигурност и отбрана. Намираме сходства в двете гледни точки. Сходства,
показващи част от механизмите за забавяне или отлагане на неотложните реформи. Тези
механизми или част от тях работят във всички посттоталитарни общества, включително и
в тези, които са вече членове на Евроатлантическата общност.
За младите поколения, които не познават реалните въздействия на тоталитарните
общества върху свободата на хората и нямат представа по какъв начин са се налагали
управленските системи на тотални ограничения и потисничество, предлагаме едно
изследване върху гладомора и депортацията на бесарабските българи по време на режима
на Сталин в СССР. От тези свидетелства на времето можем да придобием реална
представа за начините, по които е бил наложен от 1944 до 1962 г. този механизъм на
управление и в България. Четейки тези свидетелства на времето, могат да се разпознаят
остатъчни практики и в демократична България, за преодоляването на които ще се
изисква много интелект и реална жертвоготовност. Дали тези две изисквания ще се
проявят в българското обществото ни предстои да видим. Нашата трибуна е отворена за
изяви и на двете.
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ПРОГРАМА 2020, „АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА 2020“ И ТЯХНАТА
АЛТЕРНАТИВА
д-р Георги Цветков1
Както вътрешната, така и външната политическа обстановка е напрегната.
Отложеното през годините решение за извършване на превъоръжаване доведе до
практически технически колапс на армията, в условия на влошаваща се за сигурност.
Инвестиционният ресурс за 2016-2018 г. покрива едва 20-25% от необходимото за
извършване на една умерено амбициозна програма за развитие (по-скромна от Програма
2020). Средствата за 2016 г. покриват едва 5-7% от необходимия за 6-8 години
инвестиционен ресурс. Въпреки това, както показва опитът от 2004-2012г., това е
достатъчна основа за започване на цялостна програма, която да предопредели
отбранителната инвестиционна политика на България за следващото десетилетие.
Необходимото условие е да се осигури политическа подкрепа и да се вземат
категорични решения за изграждане на съвременна бойна организация, която да може
да оперира като интегрална част от съюзните въоръжени сили.
Въведение - настояща политика и програмни намерения относно развитието на
способностите
Програмата за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на
Република България 2020 (Програма 2020) е продукт на Прегледа извършен в рамките на
Министерство на отбраната през 2014-2015г. По същество тя представлява доразвитие на
Бялата книга от 2010г. и последвалите План за развитие на Въоръжените сили и
Инвестиционен план-програма на МО. Програма 2020 не може да бъде анализирана
самостоятелно, без връзка с решенията на Министерския съвет по управление на
държавните разходи (Проектобюджет`2016 и Прогнозата за 2016-2018). Практиката в
България показва, че Правителството и Парламентът по едно и също време могат да
вземат решения, които не са обвързани – факт е, че Балата книга от 2010 беше приета от
Народното събрание, но нито то, нито Министерският съвет се почувстваха обвързани
със заложената в документа ресурсна рамка от 1,5-2% от БВП. Ако искаме да си дадем
отговор на въпроса как ще изглеждат Въоръжените сили през 2020, трябва да вземем за
основа имагинерната „Актуализирана програма 2020“ – несъществуващ документ,
основаващ се едновременно на решенията заложени в Програма 2020 и бюджетната
прогнозата 2016-2018.
По същество Програма 2020 се явява доразвитие на Бялата книга от 2010 г. и
последвалите я планове, но отразява нараснали амбиции и очакване за по-голям
финансов ресурс. Трябва да се подчертае, че задачите пред Въоръжените сили през 2010
не са по-различни от днешните. Конфликтите в Украйна и Близкия изток не променят
средата за сигурност - те не са предявили нови изисквания към Въоръжените сили.
1

Асистент в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“, Факултет „Национална сигурност и отбрана“, катедра
„Мениджмънт на сигурността и отбраната“ на ВА „Г.С.Раковски“.
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Бялата книга и последвалите я План за развитие и Инвестиционен план-програма
разчитаха на финансиране от 1,5% от БВП и бяха поставили за цел до 2020г. да се
реализират четири основни инвестиционни проекта на обща стойност от около 2 млрд.
лева – нов многоцелеви самолет, батальонна бойна група, модернизация на трите
новопридобити фрегати „Wielingen“ и дооборудване на поне част 15-те нови хеликоптера
(12 AS 532 Cougar и 3 AS565Panther). Инвестиционната програма е относително скромна,
но реалистична (стига ангажиментът за 1,5% от БВП да беше спазен). Тя обаче страдаше
от два хронични проблема – предлагаше структура, която към 2020 все така в основната
си част щеше да е във Варшавския договор (с няколко натовски кръпки) и
недофинансирана – поради липса на достатъчно средства за „съпътстващи“
инвестиционни и текущи разходи – от бойна подготовка да доставка на резервни части и
консумативи.
Програма 2020 е по-оптимистична относно равнището на финансиране (главно под
давление на Президента и поетите по време на служебното правителство от Министър
Шаламанов ангажименти по време на срещата на НАТО в Уелс). Този оптимизъм е
странен, тъй като мечтаните 2% от БВП за отбрана ще (ако) бъдат достигнати едва към
2024г. При запазване на структурата, 4-те проекта от Бялата книга се запазват, но
Батальонната бойна група става в множествено число (без да се прецизира за колко групи
става въпрос) и се добавя проект за придобиване на два многоцелеви модулни кораба
(корвети).
Общата численост на Въоръжените сили практически не се променя – около 37
хиляди души, от които около 29 хиляди военнослужещи (по Бялата книга) и отделно
около 3 хиляди резервисти. В структурата не се предвиждат особени промени, освен
създаването на трети „Бригаден щаб“, който поема контрола върху двата отделни
механизирани батальона и вероятно се предвижда да се развърне в бригада при
непосредствена опасност от въвличане в регионален конфликт.
А какво предлага „Актуализираната програма 2020“?
Годишните капиталови разходи по проектобюджета на МО за 2016г. са 54 млн. лева.
Ако останат на тези или на малко по-високи равнища, то до 2020 включително ще се
генерират около 300 млн. лева. Отделно за периода 2016-2018г. по Централния бюджет
се отделят 491,4 млн. лв., разпределени по години, както следва:
- 251,4 млн. лв. за замяна на МиГ-29 с нов тип изтребител (I-ви етап), от които 80,0
млн. лв. за 2016 г., 65,0 млн. лв. за 2017 г. и 106,4 млн. лв. за 2018г.
- 240,0 млн. лв. за придобиване на многофункционални модулни патрулни кораби за
Военноморските сили или по 80,0 млн. лв. за всяка година.
Ако тази тенденция (в отделен “инвестиционен фонд“ в Централния бюджет)
продължи, то до 2020 тази сума би могла да достигне 700 млн. лв. или общо 1 млрд. за
отбранителни инвестиционни разходи. Сумата разбира се не е незначителна. На първо
място обаче трябва да се отговори на въпроса, как ще изглеждат въоръжените ни сили
през 2020 и какви способности биха имали.
1. Въоръжените сили през 2020 г. – анализ на съществуващите намерения
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1.1. Въздушният компонент
Проектът за придобиване на ескадрила нов основен боен самолет не може да се
осъществи . Само неговата стойност е за над 1 млрд. лева. Вариантът е МО да придобие
по-малко от необходимите апарати, да придобие такива „втора ръка“ или да разчита на
сериозно финансиране от съюзниците (или трите заедно). Споменаваната бройка от 8
употребявани F-16 е възможно решение, но дори и то трудно би се вместило в сумата от
до 450-500 млн. лева. Трябва да сме наясно, че 8 самолета в известна степен гарантират
боеспособността на до 6 от тях по едно и също време. Въпрос, на който липсва отговор е,
дали и кога до 2020 ще бъдат изведени от въоръжение МиГ-29 и Су-25. Извеждането им
ще наложи структурни реформи и по-специално – съкращение на структури и личен
състав. Последното едновременно е възможен източник на свободен финансов ресурс, но
поставя въпроси относно някои специфични способностите на въоръжените сили –
например как и дали ще има способности за непосредствена авиационна (огнева)
поддръжка. Изтеглянето на ударните самолети Су-25 и ударни хеликоптери Ми-24 без
планове за тяхната замяна оставя въпросът без отговор. Ясно е, че многоцелевият
самолет в случая не е решение. Неговите задачи по въздушна поддръжка са разлини от
тези на щурмови самолет или щурмови хеликоптер. Дооборудването на хеликоптерите
„Кугар“ би могло да е частичен вариант, но той не е нито евтин, нито изрично споменат в
отбранителната инвестиционна програма.
Наземнобазираната противовъздушна отбрана – система за наблюдение на
въздушното пространство и противовъздушните зенитно-ракетни комплекси – е
включена само в частта си наблюдение – без обаче да се посочи за сметка на какво
финансиране ще стане придобиването на съвременни радарни системи и центрове за
управление. Зенитно-ракетните комплекси, които са съветски и с изтичащ ресурс, не са
споменати – дали и докога ще бъдат поддържани и как това ще се отрази на структурата
на силите.
1.2. Морският компонент
Плановете относно развитието на морският компонент представляват изненада, тъй
като амбицията тук е значително увеличена. Вече не става въпрос за модернизация на
фрегатите Wielingen, а за строителството на поне два нови модулни патрулни кораба
(корвети). Логиката на ВМС е ясна – те искат да заменят изтегляните от въоръжение
съветски корвети със съвременен кораб. Не става ясно обаче, дали и откъде ще бъде
финансирана модернизацията на фрегатите Wielingen. Ако не бъдат модернизирани и
ракетното им въоръжение не се подмени, тяхната боеспособност ще е силно ограничена.
Поддържането им едва ли може да се обоснове със спорадично участие в операции на
НАТО и ЕС по контрол на корабоплаването (т.е. небойни операции).
Профилът на българските ВМС въобще се нуждае от преразглеждане. С нуждите на
НАТО не може да се оправдае придобиването и поддържането на кораби, предназначени
за действие извън Черно море. Нека не забравяме, че наши съюзници в НАТО са всички
„морски държави“ – а индиректно - дори такива като Австралия и Япония. По отношение
на способности за действие в открити морски пространства е трудно да се повярва, че
България би могла да има особен принос и че такъв е искан. Има само една хипотеза,
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която изисква поддържане на съдове различни от ракетни катери, кораби за минна война
и подводници, т.е. кораби предназначени за крайбрежни или затворени морски
пространства. Това е съюзна операция по установяване на контрол върху Черно море,
активно въздействие върху Севастопол и Новоросийск и/или връзка с Кавказ (Грузия).
Тази хипотеза очевидно не може да се реализира извън съюзна операция и съответно –
България би могла и би трябвало да потърси допълнително съюзно финансиране.
Друг съществен проблем е този за предвидената цена – 240 млн. лева за два кораба
изглежда силно занижена . Макар да е предвидено построяването на съдовете в България,
няма съмнение, че ще се използват и множество чуждестранни доставчици на
оборудване.
Т.е. въпреки предвидените 240 млн. лв. за нови кораби, остава сериозният въпрос
дали и до колко към 2020 г. България ще разполага с боеспособни кораби –
модернизацията на фрегатите не е осигурена, а строителството на новите кораби е с
свързано с неясноти.
1.3. Сухопътният компонент
Сухопътният компонент е най-голямата неизвестна. Амбицията на България е да има
6 батальонни бойни групи – на основата на двете механизирани бригади. Към момента в
Българската армия няма нито една модерна бойна бронирана машина. Поради тази
причина, едва ли може сериозно да се разчита, че и 6-те групи (т.е. двете бригади) могат
да бъдат „механизирани“ (т.е. средна или тежка пехота според натовската класификация).
В добрия случай, до 2020 биха могли да бъдат превъоръжени 3 от тях (една бригада, поточно 61-ва (Карлово)). Втора механизирана бригада (Стара Загора), която преди 2010 г.
се наричаше „Лекопехотна“, може в добрия случай да бъде превъоръжена едва след 2020
г. Алтернативният вариант е да бъде оборудвана като лека пехота – т.е. „моторизирана“,
за сметка на автомобилен транспорт, но с достатъчно съвременни такива транспортни
средства Българската армия не разполага.
Останалата част от сухопътния компонент – инженерни, логистични, артилерийски
и др. части изглежда просто остават извън всякакви планове.
Превъоръжаването на 61-ва механизирана бригада е проект сравним или дори
надминаващ по сложност и цена този за основния боен самолет. Ако се включи и
индивидуалното оборудване и други поддържащи системи, става въпрос за около 4-4,5
хиляди души, 250-300 бронирани машини и над 1,5 млрд. лева .
В „Актуализираната Програма 2020“ обаче не се съдържа подобен проект. За сметка
на това е започната процедура за доставка на 13 броя „Бойни бронирани машини“ до
2020. Тази поръчка буди недоумение. На първо място – името на поръчката е
подвеждащо, защото формулираните изисквания предполагат не бойни бронирани
машини, а по-скоро Бронирани охранителни машини - Armored Security Vehicle. Като се
има предвид, че България вече разполага със 7 такива от 2009г. - M1117 Guardian,
вероятно се цели към 2020г. да разполагаме с общо 20 броя. Споменатите машини са
изключително съвременни, но са с различно предназначение – в цитираните тежка и
средна (например Stryker) бригадни групи има по 6 броя М1117 – във взвода „Военна
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полиция“. Това не е машина, предназначена за изпълнение на конвенционални бойни
задачи и не е основателно да се смята, че нейното придобиване е част от проекта
„Батальонни бойни групи“.
Идеите тези машини да бъдат произведени в България или на тяхна основа да бъдат
разработени нови образци са доста смели. Платформата е предназначена главно за
военно-полицейски операции. Те станаха актуални във връзка с експедиционните
операции след 2001 и придобиват нов смисъл във връзка с настоящото положение в
Европа. Но главното предназначение на армията е противопоставянето на друга армия.
Цялата серия колесни бронирани бойни машини (6х6 и 8х8) наводнила Европа и голяма
част на света след края на 90-те е именно израз на тенденцията за „олекотяване“ на
армиите. Но тези машини запазват капацитет за действие срещу конвенционален
противник. При М1117 такива способности почти липсват. Следователно, едва ли може
да се разчита такова производство да има пазарен успех. Българската сделка в този си
формат е твърде незначителна, за да доведе до установяването на производствени линии.
Поръчка за 600 машини за две бригади при други обстоятелства би променила картината
, но М1117 просто не е в състояние да изпълни ролята на основна бронирана
бойна/транспортна машина на средна пехотната бригада. Перспективите за продажби
навън се стесняват не само от ограничения профил на М1117, но и от факта, че България
е твърде закъсняла. Към момента в Европа новото поколение колесни (6х6 и 8х8) бойни
бронирани машини се представлява от 5 основни „фамилии“ - VBCI (Франция),
Freccia(Италия), Boxer (Германия), Patria (Финландия, Швеция, Полша , Словения,
Хърватска) и Pirahna . Т.е. твърде неразумно е да смята, че може да се постави началото
на шеста „фамилия“.
Крайният ефект върху Сухопътния компонент би бил…спорен. Към 2020г. в
Българската армия отново не би имало нито една съвременна Бойна бронирана машина –
съответно нито една бойна част, която би била наречена „механизирана“ (средна
пехотна) не би могла да има способности дори близки на съюзните еквиваленти.
„Флотът“ на бронираните машини – танкове, верижни БМП, колесни и верижни БТР,
самоходни гаубици, отново би се състоял от образци произведени в СССР или НРБ. По„модерни“ биха били Силите за специални операции (доколкото при тях инвестициите са
основно в индивидуално оборудване и подготовка) и „лекопехотните“ (моторизирани)
батальони на 2-ра бригада, доколкото наличната съвременна автомобилна и специална
техника „Мерцедес“ е достатъчназа окомплектоването им . Разбира се, макар чисто
организационно да не е от „Армията“, а от „Въоръжените сили“ – т.е. от организация
пряко подчинена на Министъра на отбраната, ротата „Военна полиция“, която би могла
да бъде оборудвана с 20 съвременни М1117 също трябва да се включи към Сухопътния
компонент, но с отчитане на факта, че тя в никакъв случай не би могла да бъде наречена
„средна пехотна“.
С други думи към 2020г. сухопътният компонент би могъл да участва в
провеждането на нискоинтензивни бойни действия, в основната си част срещу
паравоенен противник – както в експедиционни операции, така и в такива в рамките или
в близост до националната територия – сили за специални операции, лека пехота, военна
полиция. Остава въпросът – какъв тип операции и срещу какъв противник биха могли да
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провеждат „конвенционалните“ сили от сухопътния компонент – механизирани, танкови,
артилерийски и др. Очевидно това не биха могли да бъдат високоинтензивни
експедиционни операции или такива по чл.5 от Вашингтонския договор. Остават само
такива срещу противник с количествени и качествени параметри близки или по-малки от
тези на Сърбия – сценарий, който не изглежда достоверен. Разбира се, възможни са
операции по т.нар. „Трета мисия“ и по-специално – защита на населението при бедствия,
аварии и катастрофи. Това обаче не може да е мисията, която да е основа за изграждането
на въоръжените сили – там танкове, БМП и артилерия няма да са необходими.
1.4. Управление на ресурсите
Още един елемент в „Актуализираната Програма 2020“ заслужава внимание –
управлението на инвестиционните разходи. Взето е решение част от разходите да са по
бюджета на МО – по 50-60 милиона лева годишно за първите три години (вероятно тази
тенденция ще се запази или увеличи леко до 2020г.). Основните инвестиционни разходи
са целеви – от централния бюджет. Това се оправдава с необходимостта от по-голяма
прозрачност и отчетност .
Този мотив обаче е несъстоятелен. Министерство на отбраната притежава една от
най-добре работещите системи за управление на финансовите ресурси – т.нар. ИСУРО
или СППБ . Основата на системата – т.нар. „Програми“ позволяват детайлно планиране
на дейностите по придобиването или поддържането на способностите и съответно –
управлението на необходимите за целта ресурси.
Разделянето на инвестиционния ресурс на две части крие риска от липса на
действително интегрирана програма/програми за придобиване на нови способности.
Реализацията на инвестиционните проекти, без интегрирането им с другите елементи на
способността (по DOTMLPFI ) предразполага към повтаряне на вече допуснати грешки –
изразходване на значителен ресурс и придобиване на материални средства (оборудване),
което не е част от цялостна програма.
Друг риск, който е свързан с подобен начин на управление на инвестициите е
обвързването на разходите с конкретната икономическа конюнктура – с други думи
очакването, че тези разходи могат да бъдат свободно намалявани или увеличавани в
процеса на изготвяне или изпълнение на държавния бюджет. Инвестиционните програми
са многогодишни. Влошаване на икономическите показатели в рамките на календарната
година не означава, че инвестиционните разходи за отбрана могат лесно да бъдат
насочвани в други сфери – най-малкото, защото дейностите и доставките се извършват
въз основа на многогодишни договори. Обратното – увеличаване на инвестиционните
разходи в рамките на бюджетната година или на финалната фаза на подготовка на
проектобюджета (четвърто тримесечие) отваря широко вратата за неефективно
управление на финансовия ресурс – прибързани решения, а понякога и откровени
злоупотреби.
2. Алтернативна програма
Възможно ли е при сегашните обстоятелства да започне програма за създаване на
модерна бойна сила?
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Общото впечатление, което настоящата отбранителна политика на страната оставя, е
за наличие на желание за промяна, но липса на ясна посока. На най-високо държавно
равнище изглежда лепсва воля и разбиране за необходимостта от цялостна програма за
развитие, която в перспектива до 2025 да доведе до превръщането на Българската армия в
интегрална част от НАТО и до окончателно скъсване с Организацията на Варшавския
договор. Такава програма без съмнение би изисквала бързо връщане на равнището на
разходите за отбрана на 1,5 млрд. лв. годишно (над 1,5% от БВП) и достигане на 2% през
2020 и поддържането му поне до 2025.
Ако говорим за алтернатива на настоящата отбранителна политика, вариантите
трябва да се побират в рамките на до 1,5% от БВП за отбрана до 2020г. и евентуално
постепенно увеличаване по-късно. В противен случай влизаме в сферата на пожеланията,
а не на възможните политики.
Необходимо е ясно определяне на очакваните бъдещи конфликти и строго
придържане към техните изисквания при структурирането на въоръжените сили.
Следователно структурирането на Въоръжените сили трябва да е ясно обвързано с
очакваните програми за превъоръжаване. Ако някоя способност не може да се осигури с
програма за превъоръжаване – то тя трябва да се изостави или поддържа с минимален
разход на човешки и финансов ресурс.
2.1. За какви конфликти се подготвяме?
Необходимо е да си дадем ясна сметка за очакваните/вероятните бъдещи конфликти.
Трябва да имаме трезва преценка, далеч от емоционални представи. Могат да бъдат
допуснати следните възможни конфликти.
Конвенционален конфликт – Този конфликт остава все още малко вероятен. Негова
вероятна вариация е участие в поддържането на баланс между НАТО и Русия и
евентуално – разполагането на наши сили на територията на съюзна държава като
„демонстрация на решителност“ в рамките на чл.5 от Вашингтонския договор. Така или
иначе – основният пакет сили – механизирана (средна пехотна) бригада – трябва да се
изгради и поддържа. Друга по-вероятна вариация, която може да достигне до
действителен сблъсък е охраната (отбраната) на въздушното и морското пространство на
страната. Различни провокации от руска страна са не само възможни, но и вероятни.
В 10-годишен хоризонт е все пак възможно средата за сигурност да се измени и да
доведе до участие в конвенционален конфликт в рамките на пакта. България има твърде
ограничени възможности да участва в конвенционален конфликт сама срещу модерно
въоръжен противник. Ако такъв конфликт се наложи, страната може да се
противопостави чрез неконвенционални средства, вкл. поддържането на подготвен
резерв – подобно на Финландия .
Експедиционни операции – Тези конфликти са все още едни от най-вероятните.
Характерът им може да бъде различен – от краткотрайни интервенции с висока
интензивност до продължителни стабилизационни операции или такива по поддържане
на мира. Страната трябва да е в състояние да представи ограничен контингент от до
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батальонна бойна група – 800-1000 души. Това ограничение обаче е условно –
обстоятелствата могат да наложат и 1500 – 2000 души.
Продължителните операции изискват т. нар. ротационен коефициент от поне 3:1
при продължителни операции. Такъв коефициент е нереалистичен. Реално минимално
необходим е поне 4:1 – не съществува организация, която за продължителен период от
време да натоварва 100% от капацитета си. Освен това, в рамките на продължителна
операция, България ще има задължения да поддържа капацитет за реакция при кризисни
(конфликти ситуации) – на националната територия, в рамките на Силите за бързо
реагиране на ЕС (ERRF) или Силите за отговор на НАТО (NRF). Например при хипотеза
участие в продължителна операция с батальонна група и задействане на NRF в момент на
дежурство на български батальон, по едно и също време ще трябва да бъдат поддържани
два батальона . Реалистичната преценка показва, че за поддържане на до една
батальонна група (800-1000 души) в продължителни експедиционни операции, ние ще се
нуждаем от поне 6-8 в структурата на силите.
Неконвенционален (асиметричен) конфликт – такъв конфликт винаги е бил
възможен на Балканите. Етническото и религиозно многообразие за съжаление е
предпоставка. Променящата се среда засилва възможността за такива конфликти – от
отделни терористични актове, до провокиране на сблъсъци на етническа и/или
религиозна основа. Армията може да бъде ангажирана в широк спектър операции – от
преодоляване на последствията при терористичен атентат, през „кинетични операции“
срещу отделни малки терористични групи или установяване на „окупация“ върху
отделни градове или райони (пример - Париж, Брюксел…) и в най-тежкия случай –
действия срещу паравоенни формирования в рамките или в близост до националната
територия. Ситуацията „въоръжени масови безредици“ (в градски условия) също не
трябва да се изключва.
Приема се, че Въоръжените сили няма да поддържат специални способности за
действие единствено в неконфликти ситуации – бедствия, аварии и др. Ако е необходимо
придобиване и поддържането (например на специфично оборудване за гасене на пожари)
или използването на такива способности (търсене и спасяване, медицинска евакуация и
транспорт и т.н.), то това може да се урежда чрез сключване на договори между
Министерството на отбраната и отговорните министерства. Основната функция на
Въоръжените сили е подготовката и участието във въоръжен конфликт – всички други
задачи са съпътстващи и не трябва да пречат (да отклоняват ресурс) от главната.
2.2. Необходими способности и организация
Структурирането на Въоръжените сили трябва да стане на основата на ясното
профилиране и приоритизиране на необходимите способности. Необходимо е да се
тръгне от действително минималните необходими оперативни изисквания. Те ще са
основата за структурирането на цялата отбранителна организация. Трябва да сме наясно,
че дори елементарна инвестиционна програма, предполагаща цялостното изпълнение на
ограничен брой проекти ще изисква милиарди левове.
В структурата на силите трябва да останат само тези от тях, които са критични и
които могат в перспектива до 2020-2025 да бъдат превъоръжени. Същото се отнася до
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тези, които непосредствено ги осигуряват. Съдбата на останалите трябва да е различна.
Някои – да подлежат на сериозно преосмисляне, съкращение или търсене на външно
финансиране (например ВМА). Други – особено оперативните сили и поддържащи
структури от състава на Сухопътния компонент – да се превърнат в бази за подготовка на
резервисти – с цел запазване на подготвен офицерски и сержантски състав.
Освен посочените основни елементи, могат да съществуват и други по-малки – със
специално предназначение (напр. Системи за командване и управление, разузнаване,
психологически операции, гражданско-военно сътрудничество (CIMIC) и др. - C4ISR)
Основата на Сухопътен компонент трябва да бъдат две пехотни бригади – една
Средна и една Лека. Двете трябва да позволяват формирането на 7 батальонни бойни
групи . От състава на средната (на основата на 61-ва механизирана бригада) ще се
формира бригадната група за участие в конвенционални операции по чл.5 от
Вашингтонския договор . Леката е предназначена главно за асиметрични конфликти. Тя
ще се организира на основата на бригадата ССО – трябва да е в състояние да формира
три специализирани леки батальонни групи (например планинска/ парашутна/
въздушнопреносима) и да поддържа батальон ССО (вкл. морски ССО) с особена
структура. В зависимост от ситуацията, експедиционните операции (както сили за
отговор, така и продължителни операции) ще могат да се осигуряват и от двете бригади.
Водещата концепция при изграждането на основата на Сухопътния компонент е в
максимална степен да бъде използван натрупаният професионализъм и опит и да бъде
запазена „кохерентността“ на формированията. Друг принцип е, че на тактическо
равнище не трябва да се пести. Двете бригади трябва да са наистина и напълно
боеспособни и сравними с най-добрите западни аналози. 61-ва механизирана бригада
може да бъде усилена за сметка 2-ра механизирана и специализираните полкове и
батальони за достигане на напълно окомплектована структура от най-малко 4500 души
(вероятно повече). Бригадата ССО ще стане основата на Леката бригада, отново с
привличане на елементи от 2-ра бригада и специализираните полкове и батальони. Макар
да придобива способност да формира леки пехотни батальонни бойни групи (на основата
на планински, парашутен, въздушнопреносим или друг специализиран лек батальон),
включващи в своя състав други родове от Сухопътния компонент, тя ще е изградена
около специфичната си „култура“, насочена главно към асиметрични/ нетрадиционни/
неконвенционални операции. Задължително в нейния състав трябва да съществува поне
един батальон, който да притежава способности да провежда (участва в) действително
„специални операции“, от чийто състав да могат да се формират целеви групи.
Останалата част от Сухопътния компонент се превръща в центрове за подготовка на
резервисти – танков, артилерийски, инженерен, пехотни и т.н. Част от офицерите,
сержантите и войниците ще попълнят Средната и Леката пехотна бригада. Останалите
офицери и сержанти ще останат на служба в центровете за подготовка на резервисти –
там кадровите войници ще бъдат в минимален брой. За да се предотврати превръщането
на тези центрове в места за „заточение“ или „почивка“, офицерите и сержантите от тях
периодично трябва да заемат длъжности в двете бригади.
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Въздушният компонент ще се състои от два относително обособени елемента.
Първият ще осигурява въздушният суверенитет и ще включва в своя състав системата за
наблюдение на въздушното пространство и ескадрила (общо 14-16) нови основни бойни
самолети . Вторият е за непосредствена поддръжка на Сухопътния компонент и ще
включва дооборудваните (вкл. за непосредствена огнева поддръжка) многоцелевите
хеликоптери AS532 Cougar.
Освен двата основни елемента има и два поддържащи – транспортна и учебна група,
като втората може да изпълнява задачи по непосредствена поддръжка на Сухопътния
компонент.
Морският компонент ще се състои от модернизираните три фрегати Wielingen,
кораби за минна война, група морски хеликоптери и система за наблюдение на морското
пространство.
Въпросът за придобиване на нови подводни и надводни съдове може да се
преразгледа след 2020г.
Силите, подчинени на СКС и структурите на пряко подчинение на Министъра на
отбраната трябва да се преразгледат основно и да отговарят на изискванията на
описаните по-горе конфликти и структури на трите компонента. Разбира се, ще е
необходимо поддържането на капацитет за нарастване на усилията при възможно бъдещо
влошаване на средата за сигурност.
2.3. Човешки ресурс
Българската армия вече действа в условията на липса на човешки ресурс. Поради
тази причина реорганизацията изисква не толкова съкращение, колкото подбор,
преместване и внимателна преценка на длъжностите, които се заемат от цивилни (вкл.
пенсионирани офицери). Офицерския и сержантския състав трябва да бъде запазен в
максимална степен. Ако има освобождаване от служба, то причината ще бъде по-скоро
лично желание или непокриване на стандарти. Факт е, че едновременно са налице спънки
пред кадровото развитие на квалифицирани действащи офицери и сержанти и достатъчно
примери на отклонения от един нормален модел за кадрово развитие.
2.4. Финансов ресурс
Общата стойност на двата „мегапроекта“ (за българските стандарти) възлиза на
около 2,8 млрд. лева. Останалите потенциални 6 проекта са на по-ниска цена, но сумарно
също се нуждаят от значителен ресурс. Общата стойност на инвестиционната програма
вероятно достига поне 3,5 млрд. лева до 2025г. Макар да изглежда огромна, тази сума не
е непосилна. Проектите могат да бъдат подготвени и да започнат да се осъществяват
паралелно към края на 2016г. с общи годишни разходи от около 200 млн. лева. Тази сума
постепенно може да се увеличава както по обективни причини (икономически растеж)
така и поради постепенно увеличаващият се процент за отбрана, който България ще
отделя. Въпреки, че е възможно плащанията да бъдат разтеглени до 2025, основната част
от фактическото придобиване на способностите трябва да е завършила към 2022 г., с
отчитане на значителен напредък към 2020 г. и първи видими резултати (способности)
към 2018.
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Част от освободените в следствие на реорганизацията ресурси също ще влязат в
инвестиционния фонд. Не трябва да се подценява възможността за чуждестранно
(съюзно) съфинансиране на проектите. Някои от тях са пряко, а други - непряко свързани
с потребностите на пакта - например са системата за наблюдение на въздушното
пространство или решително нарасналата способност на двете бригади да участват в
експедиционни операции. Възможно е привличане на финансиране и по програмата за
чуждестранно военно финансиране (FMF) на САЩ, стига българските проекти да са в
приоритетните за САЩ области на способности и избраният изпълнител да е
американски.
Трябва да се има предвид, че значителна част от освободения в следствие на
реорганизацията финансов ресурс няма да може да бъде използван непосредствено в
реализацията на инвестиционните проекти. На първо място – вероятни са разходи
свързани със самата реорганизация, както и с евентуалното напускане на
военнослужещи. На второ място – ще са налице множество на брой съпътстващи помалки проекти – например подобряване или поддържан на налична инфраструктура. На
трето място – ще е необходимо увеличение на възнагражденията, с цел привличане и
задържане на достатъчен като количество и качество човешки ресурс. И накрая, но на
първо място по значение – необходимо е заделянето на достатъчен ресурс за поддържане
на способностите – текущи разходи, без които нормалното логистично осигуряване на
бойната подготовка и готовност е невъзможно – резервни части, горива и др. петролни
продукти, боеприпаси и т.н.
Управлението на финансовия ресурс за инвестиционната програма следва да става
не чрез целеви средства от държавния бюджет, а чрез бюджета за отбрана и по-специално
6-годишните програми. Стига Министерският съвет и Комисията по отбрана да го
желаят, те могат да получат цялата детайлна информация относно начина на
изразходване на ресурсите. Тъй като става въпрос за дългогодишни ангажименти на
държавата, големите договори с изпълнителите на проектите трябва да бъдат
ратифицирани и от Народното събрание – така ще се избегне съмнението за непрозрачен
избор на доставчици.
2.5. Инвестиционни проекти
Инвестиционните проекти трябва строго да следват логиката на очаквания профил
на бъдещите операции и посочената по-горе структура.
Има три основни и четири поддържащи проекта.
1. ОСНОВЕН ПРОЕКТ: Средна пехотна бригада, с възможност за изграждане на 4
батальонни бойни групи . Този проект позволява в най-голяма степен интегриране на
българската индустрия в европейската. Има широка възможност за използване на
подизпълнители и трансфер на технологии, които включват както частни компании, така
и публично-частни тристранни партньорства (държава - чуждестранна компания базирана в България компания). По същество това е най-скъпият и най-сложният за
реализиране проект. Разделен на обособени части, проектът може да започне през 2016г.
и да завърши през 2022г.
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2. ОСНОВЕН ПРОЕКТ: Нов основен боен самолет. Реализацията му може да
започне към 2016г. и да завърши до 2020г. Възможностите за инвестиции в собствената
икономика са свързани главно с последващата експлоатация на оборудването и
съпътстващите елементи на проекта.
3. ОСНОВЕН ПРОЕКТ: Лека пехотна бригада. Този проект не е свързан с
придобиването на основна система въоръжение. Леката пехота изпълнява задачи,
поставящи изисквания върху човека, за сметка на машината. Това обаче не означава, че
тя не се нуждае от съответните инвестиции в съвременно индивидуално оборудване (вкл.
за индивидуална защита) и въоръжение, преносими ракетни системи , артилерийски
системи , системи за разузнаване, наблюдение и целеуказане (ISTAR) и др. Макар този
проект да не може да бъде изпълнен за сметка изцяло на производители, базирани в
България, той дава широки възможности както за използване на собствения
индустриален капацитет, така и за установяване на партньорства със западни компании и
усвояване на нови технологии.
4. Поддържащ проект: Модернизация на 3 фрегати и кораби за минна война. Този
проект, макар и не особено амбициозен, осигурява придобиването на макар и минимална
боеспособност на Флота. Той се основава на концепцията, че в следващия 10-годишен
период, Военноморския компонент трябва да разчита главно на доразвиване на вече
наличните способности.
5. Поддържащ проект: Дооборудване на хеликоптери - 12 AS532Cougar и 3
AS565Panther.
Първите са ключови за поддържане на операциите на леките и специалните сили при
действие срещу асиметричен противник в рамките и в близост до националната
територия и при експедиционни операции. Специфичната способност за непосредствена
огнева поддръжка при предлагания модел на въоръжените сили може да се осъществи
само за сметка на хеликоптерите „Кугар“.
Допълнителна (но не алтернативна) възможност (в зависимост от финансовия
ресурс) е поддържането и модернизирането на хеликоптерите Ми-8 и особено Ми-24 .
Последните са единствените налични хеликоптери специализирани в непосредствена
огнева поддръжка.
3-те морски хеликоптера AS565 Panther са в комплект с модернизацията на
фрегатите и изграждането на вертолетни площадки. Тяхната ключова роля е откриване и
въздействие върху подводни средства на противника.
6. Поддържащ проект: Радари и системи за управление, позволяващи
модернизирането и интегрирането на българската система за ПВО с тази на НАТО. За
реализация на този проект е напълно възможно привличането на съюзно (от НАТО)
финансиране.
7. Поддържащ проект: Автомобилна техника. Въпреки придобиването на ограничен
брой автомобилна и специална техника „Мерцедес“, процесът на снабдяване на армията
със съвременна автомобилна техника не е приключен. Предстои да се вземе решение
дали да се продължи договорът с „Мерцедес“ (което би било по-добро решение относно
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поддръжката) или да се търси нов, по-„бюджетен“ доставчик. Този проект ще бъде на
дневен ред към 2018-2020.
Заключение
България е изправена пред необходимостта да изгради съвременни въоръжени сили.
Средата за сигурност го изисква. Членството ни в НАТО не отменя отговорността ни за
собствената ни отбрана. За момента съществува парадоксалната ситуация, в която от
една страна разчитаме почти изцяло на НАТО, а от друга – категорично отказваме да се
включи ефективно в съюзната система – т.е. да изградим, поддържаме и участваме с
адекватни способности.
Тази задача трябва да се изпълни в условията на ограничен ресурс. Това
ограничение обаче не е оправдание да не предприемем решителни действия за промяна
на настоящото състояние. Илюзия е, че без инвестиции способностите се запазват –
всъщност те деградират – поради морално и технически остаряващата техника. Т.е. не
можем да си позволи да чакаме „по-добри времена“ за да поставим началото.
Решението е в промяна на дългогодишния модел от „по малко за всички“ към „за
малко, но всичко“. Следва да се направи преценка кои от наличните бойни формирования
действително могат да бъдат превъоръжени за достигане на адекватно на западните
стандарти равнище на способностите. Целият инвестиционен ресурс и основната част от
останалия трябва да бъдат насочени в тези малко на брой, критични способности, които
са необходими за участие в най-вероятните бъдещи конфликти. Останалите, поддържани
за „всеки случай“, трябва или да отпаднат или да се съхранят под формата на резерв. Да
се поддържат „технологични“ бойни части (т.е. такива разчитащи на високи технологии –
главно от авиацията и флота), които няма да могат да се превъоръжат в следващите 10
години е абсурд. Поддържащите структури от своя страна трябва да бъдат съобразени с
нуждите на военните формирования, заради които в крайна сметка съществуват.
Предложената идея за инвестиционна програма предлага широки възможности за
привличане на българската индустрия. Това в най-голяма степен се отнася за проектите
за Сухопътния компонент. Индустрията трябва да бъде партньор и действителен
участник в процеса на развитие на Въоръжените сили. Ключов момент при
сътрудничеството са взаимноизгодните отношения – т.е. потребностите на армията да
бъдат удовлетворявани с участието на български (базирани в България) компании.
Водещият елемент обаче остават военните потребности. Не е допустима ситуация, в
която интересите на компаниите доставчици са водещи пред тези на армията.
Фокусът на предложените проекти е изграждането на способности за действие, в
широк спектър операции, заедно със съюзниците ни от НАТО. По този начин бихме
могли да привлечем и съюзно финансиране. Извън всяка логика е основната част от
Въоръжените ни сили да са в по-голяма степен съвместими с руската, отколкото със
западните армии. Най-после трябва да бъде поставено началото на програма, който да
направи България действителна част от НАТО. Не трябва да имаме илюзии – Българската
армия в основната си част (особено по отношение на техниката) е във Варшавския
договор.
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Програмата 2020, заедно с това, което нарекохме „Актуализирана програма 2020“
макар да имат своите недостатъци предоставят добра основа, тъй като демонстрират
желание за промяна и „глътка въздух“ под формата на свободен инвестиционен ресурс.
Това, което трябва да последва е в две посоки.
На първо място – налагането на модел на въоръжените сили, който не съдържа нищо
излишно. Отново трябва да се подчертае – съкращения на офицери и сержанти почти не
се налагат (особено в сухопътния компонент). Коренна реорганизация – също. Ако някой
е „засегнат“ – то това са структури, които не допринасят съществено за боеспособността
на армията.
На второ място – необходимо е започването на 6 от посочените 7 инвестиционни
проекта още през 2016 г. Бюджетът за 2016г. осигурява по-малко от 10% от
необходимата за реализацията на инвестиционните проекти сума, но това е добро начало
за 6-8 годишна програма. До края на 2016г. може да бъде свършена цялата необходима
подготвителна дейност по проектите, вкл. и тяхната подробна разбивка, избор на
доставчик, сключване на договорите и първоначалните вноски. При запазване на
посочения ритъм на финансиране, в края на 2018 ще е възможно да бъдат постигнати
първите резултати – т.е. боеспособни части от армията с адекватни на съвременните
изисквания способности. Към 2020 ще е налице значителен напредък (някои от
съпътстващите проекти ще са напълно или в значителна степен реализирани). В
основната си част проектите ще приключат към 2022, като до 2024 програмата за
превъоръжаване ще е практически приключила.
Практическото реализиране на предложения модел не изисква коренна промяна на
настоящите политически документи. Относно структурата – необходима е частична
реорганизация и подсилване на критичните бойни части – Средна и Лека пехотна бригада
на основата съответно на 61-ва механизирана и бригадата ССО. Някои структури ще
отпаднат, тъй като и без това няма да са обезпечени технически (проекти за
превъоръжаване не са мислими при тези условия). Други, съпътстващи структури, ще
бъдат прегледани, реорганизирани и съкратени като част от оптимизацията на
организационните единици. Тези части от армията, които са необходими за бъдещи
непредвидени обстоятелства, но чието превъоръжаване е невъзможно при тези условия в
10-годишен хоризонт, ще се превърнат в бази за подготовка на резервисти при запазване
на офицерския и сержантския състав на действителна (редовна) служба.
Най-голямото предизвикателство (от политическа гледна точка) е спирането навреме
(т.е. преди още да е започнал) на проекта за строителство на кораби и насочване на
ресурса в останалите, действително критични, направления. Плащанията по проектите
така или иначе ще започнат във втората половина на 2016г., така че е налице достатъчно
време за получаване на подкрепа за необходимата промяна.
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ВОЕННАТА СТРАТЕГИЯ НА УКРАЙНА - РЕЗУЛТАТИ ЗА ЕДНА ГОДИНА
Юрий Бутусов
журналист и военен експерт
През 2015 г. Министерството на отбраната и въоръжените сили на Украйна
преживяха бърз процес на растеж и промяна. За да оценим векторите на развитие е
необходимо да разгледаме приоритетите и основните постижения на годината. Какво
се е променило към по-добро и къде към по-лошо, къде е застоят, къде думите не
съвпадат делата? Това е особено важно след приемането на държавния бюджет за
2016 г., когато разходите за отбрана са се увеличили до рекордните 5% от БВП.
Обществото трябва да види и разбере къде отиват бюджетните средства. Ние ще
направим опит накратко да анализираме какво е направено по основните направления
на развитие на отбранителното ведомство.
ПЛАНИРАНЕ НА ОТБРАНАТА
На 15 октомври 2014 г. при представянето на новия министър на отбраната Степан
Полторак Президентът на Украйна Петро Порошенко постави пред армията ясни задачи:
„Въз основа на настоящата военна и политическа ситуация, поставям задача на
министъра на отбраната - да осигури подготовката на основните документи за планиране
на отбраната. Освен това министерството на отбраната и Генералния щаб са длъжни да се
включат, още сега, при разработването на стратегията за национална сигурност.
Незабавно да се разработят и промените във военната доктрина на (сегашните
обстоятелства ни дават много причини за това) и да започне подготовката на нова
редакция на програмите за развитие на Въоръжените сили на Украйна и Държавната
програма за развитие на въоръжението и военната техника“.
Изтече повече от една година и ние можем да оценим качеството на стратегическото
планиране въз основа на гореспоменатия цитат.
На 26 май 2015 г. с указ на Президента е утвърдена Националната стратегия за
сигурност на Украйна.
Тя определя следните основни цели:
1. Борбата за възстановяване на териториалната цялост в действителните граници на
Украйна;
2. Независимост от Руската федерация в областта на въоръженията;
3. Реформа на структурите на отбраната и сигурността;
4. Интеграцията в ЕС и НАТО
Въз основа на стратегията е разработен и президентски указ от 2 септември 2015 г.
за приемане на нова Военната доктрина на Украйна.
В този документ са определени подробно заплахите и е въведен нов категориален
апарат за точно определяне на целите и задачите.
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1. Русия за първи път е определена за основен враг, който възнамерява с всички
възможни средства да унищожи държавността на Украйна, или да завладее част от
нейната територия.
2. Украйна трябва да се бори за освобождението на окупираните от Русия територии
на Донбас и Крим.
3. Механизмът за сигурност е осъществяване на реформи, укрепване на държавата,
интеграцията в ЕС и НАТО.
Дефинирани са целите и задачите на военното ведомство: реформи по стандартите
на НАТО във всички области - от управлението на армията до и набирането на кадри.
Изграждане по стандартите на НАТО на силите за специални операции, логистиката,
военно-промишлен комплекс, разузнавателната общност, бойната подготовка.
Стратегията за национална
сигурност и военна доктрина може да бъдат
критикувани, но това са първите решения на Украйна по националната сигурност, която
реалистично определя врага и еднозначно поставя посоката за развитие - достигане на
стандартите на НАТО. Приемането на тези решения безусловно е положителен фактор и
основа на програмите за реформи.
Но,тези първи две стъпки не са последвани от приемането на решения относно
практическото прилагане и одобряване на програми за развитие. Министерство на
отбраната и Генералния щаб не са изпълнили заповедта на президента и не са
предложили за утвърждаване нито програма за развитие на въоръжените сили на
Украйна, нито програма за развитие на въоръжението.
Тези документи са от основно значение, тъй като те определят каква ще бъде
структурата на армията и какво ще прави, какви технически средства са на нейно
разположение. Програмата за развитие на въоръжението следва да бъде разработена на
основата на програмата за развитие на въоръжените сили на Украйна. Без наличие на
тези документи е невъзможно да се оцени доколко професионално и грамотно се планира
развитието на армията, доколко оправдани са управленските решения, как трябва да се
осъществят реформите, как ще се развива военната промишленост, какви ще са нейните
приоритети.Най-главното за страната и за данъкоплатците – без наличието на програми
за отбранително планиране е невъзможно точно да се планират бюджетните средства
нито прецизно да се контролира целевия характер на разходите.
През 2015 г. бюджетът за Министерство на отбраната е бил разпределен по
старомодния начин - на принципа на „вярвам- невярвам“. Генералите казаха колко пари
им трябват, Парламентът и правителството отделиха колкото могат, без да имат
представа доколко оправдани или целесъобразни са съответните разходни пера. Една
година мина, по време на която бяха проведени обсъждания и безкрайни съвещания в
работните групи, а програмите за развитие така и не бяха представени за утвърждаване.
Отново, Министерството на отбраната предлага на Кабинета и парламента да се отпуснат
средства (този път за 5% от БВП) за финансиране на редове в бюджета, за които няма
реални програми и ясна обосновка.
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Генералите поставиха ръководството на страната пред факта - че е необходимо да се
дадат повече пари, а къде и защо - това е тайна и никой друг не го засяга. При липсата на
програми за развитие, целенасоченото обсъждане на военния бюджет е невъзможно.
Невъзможно е да се даде цялостна оценка на ефективността на управленческия апарат на
армията, можем да заявим, само факта на неговото набъбване, което води до огромни
допълнителни разходи, и това по никакъв начин не се отразява на нивото на бойна
готовност на войските.
С указ на Президента от 26 май 2015 г. се предвиждаше Министерският съвет до 30
май 2015 г. да завърши дейностите по комплексния преглед на сектора за сигурност и
отбрана на Украйна, да разработи и представи на Съвета по национална сигурност и
отбрана всеобхватни предложения за национална сигурност и за реформа на сектора за
сигурност и отбрана. Според информацията на комисията по национална сигурност и
отбрана на Върховната Рада в съответствие с плана за работа на Парламента следва да
бъдат приети повече от 30 профилирани закони за реформата. Но тези комплексни
предложения ще започната да се превръщат в решения едва през следващата година. В
заключение следва да се отбележи, че липсата на програми за развитие на Въоръжените
сили на практика прави невъзможно всяка реформа и граждански контрол над армията,
контрол върху бюджетните разходи на МО. Програмата за развитие на ВСУ - това сега е
ключов документ, поради неговата липса всякакви системни процеси във ВСУ са
невъзможни. Невъзможни са реформи, не е възможно да се контролира как се
изразходват парите на народа.
Фактът, че този документ не е разработен по време на война и е провалено
изпълнението на президентски указ с 14-месечно забавяне - пряката отговорност носят
министъра на отбраната и началника на Генералния щаб. Отговорността е обща, въпреки
че е очевидно, че Генералният щаб е длъжен да разработи първоначалния проект, и
именно Генералния щаб спира разработката му, за да запази ръчния режим на управление
на армията и да се освободи от всякакъв контрол и отговорност.
IN RAND WE TRUST
Проблемът с липсата на стратегическо решение на ръководството на Генералния
щаб беше очевиден още през 2014 година. Президентът Порошенко реши да подходи към
проблема цялостно. Близките до украинските власти структури наеха един от водещите
американски мозъчни тръстове „Rand Corporation“ да разработи подробна стратегия на
частична реформа във всички сектори на отбраната и сигурността на Украйна. В
Украйна, пристигна група от анализатори в САЩ, а американците поканиха за един от
водещите мениджъри на проекта да бъде Арчил Цинцадзе съпруг на депутата от BPP
Ивана Климпуш-Цинцадзе. Арчил е бил нает от „Ранд“, защото има опит в
разработването и внедряването на военни реформа по американски стандарт.
С подкрепата на президента „Ранд“ изгради връзки с украински анализатори, с
органите на властта, Съвета за национална сигурност и отбрана, структурите на НАТО, и
като резултат, произведе доста логична стратегията за реформи, която в първия етап
пряко засягаше Министерството на отбраната и Въоръжените сили на Украйна.
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Тази стратегия за реформи не е нещо съвсем ново, тя е изградена на същите
принципи, както другите проекти за реформи, които са разработени от мозъчни тръстове
в Украйна. Но „Ранд“ благодарение на доброто взаимодействие с всички центрове на
влияние, постигна подкрепа за проекта за стратегия в структурите на НАТО и в редица
структури и украинските власти. Информационната дейност да направят проекта за
реформи осезаем. Как ли не бе критикуван проекта „Ранд“, какви ли не допълнения и
изменения не се предлагаха, но очевидно, че този план е много по-добър, отколкото
липсата на всякакви конструктивни предложения от Генералния щаб и Министерството
на отбраната. Той е напълно реалистичен, и най-важното – разбираем за нашите западни
съюзници.
Предложените от „Ранд“ реформи за първия етап са в пет области -.
1. Структурата на ръководството на Министерството на отбраната и Генералния
щаб.
2. Разузнавателната общност.
3. Логистиката.
4. Киберсигурността.
5. Военно-техническото сътрудничество
Тези проекти са напълно координирани и подготвени до септември 2015 г.. Те са
предназначени да бъдат изпълнени в рамките на две години - до края на 2017 г.
През цялата 2015 г. западните партньори получаваха успокояващи сигнали от
украинско ръководство, че реформа в армията ще има, те казваха: „Ранд“ работи, нека да
дадем време.
Въпреки, че нищо не е пречело да се разработват и прилагат реформите по
отделните сектори в зависимост от готовността, нашите партньори от НАТО получаваха
уверения, че реформите ще започнат веднага след като всички предложения бъдат
съгласувани.
„Ранд“ предложиха реформата да започне със следните първоначални решения:
1. Министерството на отбраната става демилитаризираната структурата и министъра
гражданско лице.
2. Генералният щаб се извежда от пряката подчиненост на президента и се
подчинява на министъра на отбраната. Президентът загубва правото да дава заповеди на
началника на Генералния щаб и еднолично да го назначава и освобождава. Само чрез
министъра.
3. Премахване на дублирането на функции и размиване на отговорностите между
Генералния щаб и Министерството на отбраната. Всички финансови, административни и
управленски функции и звена на Генералния щаб, кадровата политика и работа с
персонала стават отговорност на Министерството на отбраната.
4. От подчиненост на Министерството на отбраната и Генералния щаб се извеждат
всички непрофилирани активи и имоти и се поставят в разпореждане на кабинета. Т.е
всички поддържащи фирми и структури, строителни и организации за поддръжка,
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жилищно строителство и отдаване под наем на земя и сгради, продажба на военни имоти
- всичко това напълно се иззема от Министерството на отбраната. Армията получава
пари от бюджета само за военни цели, целият административния апарат за
непрофилирани задачи се съкращава.
Разбира се, след представянето на такива конструктивни предложения
политическото ръководство побърза да не приема никакви решения относно сроковете за
реализация на стратегията „Ранд“. Най-болезнен се оказа въпросът за прякото
подчинение на началника на Генералния щаб на Президента. Началника на Генералния
щаб щаба Муженко увери президента, че подчиненана му армия е опора на Порошенко в
случай не само на агресия но и при вътрешнополитически кризи. И президентът се
съгласи с тази теза на Муженко.
Следователно, въпросът за пряката подчиненост на Генералния щаб на президента
Порошенко стана принципиален. Използвайки този мотив, началника на Генералния щаб
по всякакъв начин запазва пълната си автономност от Министерството на отбраната.
Прякото подчинение на Генералния щаб на президента, при липса на граждански
контрол, като същевременно се поддържа дублиране на функции с МО в действителност
направи невъзможно, от страна на Президента, да управлява ефективно армията. Но
уви, феодалните интереси в структурата на украинската власт, както и в миналото
продължат да имат по-голямо значение от логиката и здравия разум. След дълги месеци
на преследване, където всички юркаха „Ранд“ с подготовката на стратегията, изведнъж се
оказа, че бързи решения по проекта няма да има. Както обикновено не се казваше нито
„не“, нито „да“.
Генералният щаб реши да излезе от неудобната ситуация със стандартната
украинска бюрократична маневра - създава множество работни групи за обсъждане на
подходи за прилагане на стратегията. На 15 октомври със заповед на началника на
Генералния щаб Виктор Муженко, голяма група от висши служители на Генералния щаб
е разпределена по секторите на стратегията и беше наредено да организира проучването,
да разработи предложения и т.н. Т.е. както обикновено да се премести дейността в
„дълбокия сандък“ и да се подменят реалните решения чрез съгласувателни процедури.
Ситуацията е още по по-абсурдна, защото стратегията на „Ранд“ бе разработена в
съвместнво с Генералния щаб. Но нямаше никакъв напредък в прилагането на
стратегията „Ранд“ до началото на декември (2015г.).
Ситуацията се променя драстично, след посещението в Украйна с вицепрезидента на
САЩ Джоузеф Байдън.
Според източници на „Зеркало недели“, на първия ден от преговорите в Украйна, 8
декември, по време на срещата с украинския президент Байдън изрази своята
загриженост относно липсата на структурни реформи във въоръжените сили на Украйна
и в сектора на отбрана като цяло. Байдън директно попита за причините за
„забуксуването“ на внедряването на проекта на стратегията „Ранд“, която има доверието
в структурите на НАТО. Американският вицепрезидент каза директно - всички нови
проекти разширяващи сътрудничеството с Украйна във военната сфера, които ще бъдат
финансирани от САЩ, трябва да бъдат реализирани единствено в рамките на стратегията
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на „Ранд“. Ако Украйна не започне да прилага стратегията, не може да разчита на
нарастване на помощта и на системно сътрудничество.
Посещението на Байдън драстично промени подходите за изпълнение на
стратегията. Президентът даде конкретни указания за прилагането на проекта „Ранд“. Но
това трябва да се случи през следващата 2016 г.
В Стратегията ще бъде направена една важна промяна. Параграфът за извеждането
на прякото подчинение на Генералния щаб от Президента, за да бъдат приложен при
завършване на реформите, до края на 2017 г.
Ще почакаме, кога това ще бъде обявено официално. Две години са дълъг срок и в
Украйна такива хоризонти планиране досега не са използвани. Нека да разгледаме
първите стъпки - другите стъпки, които президента неофициално обеща да изпълни.
Очевидно е, че върховния главнокомандващ разглежда възможността да задържи на
длъжността Муженко минимум още две години и само този факт показва, че
вероятността за осъществяването на реформи е доста условна и все още хипотетична.
ПРЕЗИДЕНТ, СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА, ГЕНЕРАЛЕН
ЩАБ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА
В сравнение с 2014 г., в системата за вземане на решения във военната област от
Президента настъпиха промени. Значителна част от правомощията в областта на
военната политика, президента реализира чрез СНСО със секретар Александър
Турчинов, и това превърна СНСО в комуникационен център, който е отговорен за
координацията на силовите структури и вземането на стратегически решения с политико
военен характер.
Нарасна влиянието на парламентарната комисия за сигурност и отбрана върху
решенията на Президента. Най-известните антикорупционни разследвания за горивата и
по въпроса със ценообразуването при обществените поръчки за отбраната, които са в
основата на наказателни дела образувани от главния прокурор, бяха инициирани от
комисията. Бившата прес-секретарка на Порошенко, а сега член на комисията Ирина
Фриз беше включена от Президента в работната група по разработването на
законодателството в областта на Силите за специални операции, както и позицията на
комисията по този въпрос има пряко въздействие върху промените в тази област.
Министърът на отбраната на Степан Полторак засили влиянието си в управлението
на Министерството на отбраната, като получи доверието на Президента в кадровата
политика. Той има правото самостоятелно да назначава кадрите във всички структури на
министерството, в т.ч. отговарящите за финансово - стопанската част. В началото на 2014
г. въпросите по логистиката се наблюдаваха от президентски съветник и помощникминистър на отбраната Юрий Бирюков. В края на годината, след серия от скандали,
свързани с организацията на обществените поръчки и завишените цени при закупуването
на горивата и други консумативи, бяха образувани четири наказателни производства
президента постепенно позволи на Полторак да отстрани Бирюков от оперативното
управление на отделните проекти по доставките, запазвайки му функциите по контрола,
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както и дейността по връзките с обществеността на Президента и ръководството на
Генералния щаб. Сега организацията на търговете и тиловите служби са под прекия
контрол на министъра.
Координацията между Министерството на отбраната и Генералния щаб е все още
трудна. Президентът напълно ограничи Полторак от прякото влияние по управлението на
армията.
Решенията, свързани с управлението на войските и връзките с обществеността,
Президентът взема еднолично съгласно съветите с приоритетна за него значимост от
двама души – Мушенко и Бирюков. Президента обича лично да се ангажира с военни
въпроси, тъй като в този случай, както в областта на финансите, инвестициите,
дипломацията, икономиката, сигурността и редица други правителствени области
Порошенко смята себе си за най-ерудиран и начетен експерт в държавата. Всъщност
Президентът има широки познания и добра памет. Но способността да се има предвид
хиляди малки факти не замества липсата на стратегически поглед. Фаворизирането не
способства за изработването на критична оценка.
Въпреки решаването на много конкретни задачи и наличието на финансиране, не се
извършват структурни реформи, оперативните проблеми не могат да бъдат решени или
се решават с огромни закъснения, няма търсене за критичен анализ на състоянието на
армията - още по-лошо, всяка критика в тази област се възприема на практика болезнено.
Всяка критика на ситуацията в армията се обявява за „пропагандна безпомощност“,
което позволява да не се приемат никакви системни решения и да се запази цялата тази
система за управление и кадрови състав, които са участвали в краха на армията по
времето на Янукович.
Всички тези недостатъци могат да бъдат наречени болести на растежа, които са
неизбежни в революционни времена и нормални за по-голямата част от нашата държавна
система. Но има едно „но“ - втората година сме във война. И липсата на системни
решения има своя специфична цена - това е борбата за боеспособността на армията.
Ценният и незаменими човешки ресурс, опитни воини, които са воювали една
година, и са придобили безценен опит продължат да се пенсионират масово. Липсата на
реформи не позволява да бъде спасен този „златен фонд“.
БОЕСПОСОБНОСТТА НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ
За финансирането на армията се отделят достатъчно средства за провеждането на
структурните реформи. През 2015 г. министерството на отбраната получи около 50
милиарда гривни. Армията усети положителния ефект от използването на тази маса пари.

25

БР. 33, „ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА И РЕФОРМА В СЕКТОРА ЗА СИГУРНОСТ“ - ГОД. 12.

Закупени са 310 хиляди комплекта от лятна памучна униформа, по-качествени
обувки, допълнителни средства за УКВ комуникация, до известна степен са попълнени
загубите на техника от зимната кампанията. Но използването на значителните ресурси
позволи да се решат на отделни задачи и конкретни проблеми. Качествена промяна на
системата не се постигна.
За отсъствието на системни реформи на въоръжените сили не говорят само медиите
но и официалните контролиращи органи. На 18 декември (2015г) министърът на
отбраната издава заповед, в която оценява плана за изпълнение за основните
мероприятия в отбраната за 2015 г. Степан Полторак заявява за неизпълнение на отделни
задачи, възложени на армията, военното и политическото ръководство на държавата и
определени закони на Украйна. Следва да се отбележи, че виждането на Полторак за
положението в армията е по-реалистично от ръководството на Генералния щаб.
Генералния щаб критични доклади за ситуацията в армията не публикува, там се търси
само бодра позитивност и фанфари.
В цитирания документ се казва:
- наличие на системни проблеми във войсковите части, които водят до понижаване
на военната дисциплина и морално психологическия климат;
- нарушаване на правилата за използване на оръжието;
- злоупотреба с алкохол;
- самоволно напускане на военните поделения;
- престъпления, свързани с получаване на неправомерни облаги.
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Всичко това е характерно за много военни колективи. Особено трудна е борбата с
алкохолизма. В близко време ще бъде подготвен нов пакет от административни мерки за
борба с това зло.
В този документ се посочват и други проблеми:
- графикът за доставките на военна техника и ремонта се извършва с нарушения;
- нарушенията за осигуряването с вещево и продоволствено имущество имат
системен характер
- ниско степен на осигуреност с дървен материал;
- недостатъчно медицинско осигуряване.
Във Въоръжените сили са разкрити финансови нарушения в размер на около 7,8
милиарда гривни. В документът се посочва, че наказанията и възстановяването на
загубите са на ненезадоволително ниво.
Ръководството на Министерството на отбраната
изказва своето безпокойство от неизпълнението от
Генералния щаб на плановете за създаването на
Силите за специални операции, и предвидени в
програмата Украйна-НАТО за 2015 г.
До ден днешен не са разследвани фактите за
разхищение на имущества на Министерството на
отбраната, констатирани при преместването на
военно оборудване в базата за съхранение на въоръжение и техника в Артьомовск в края
на миналата година. Почти цялата техника се е оказала ограбена, много ценни
компоненти, които са били съхранявани в Артьомовск са изчезнали.
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Министърът на отбраната иска да разследва фактите за финансови, икономически,
административни нарушения са регистрирани в седем бригади от въоръжените сили на
Украйна. Въпреки че подобни инциденти, свързани с осигуряване на униформи,
организация на храненето, доставка на парично обезпечение са констатирани и в други
съединения.
Фактите, посочени в заповедта на министъра на отбраната са отражение на видимата
част от проблемите на армията. Конкретните недостатъци пряко произтичат от основните
организационни проблеми.
Организационната структура на армията не отговоря на основните заплахи,
характера на бойните задачи в условията на локалния конфликт с ниска интензивност.
Генералният щаб заявява за необходимост от увеличаване на числеността на войските за
да се уплътнят бойните формирования.
Такова заблуждение не позволява да се
промени
структурата.
Съвременната
война не предполага глобални фронтови
операции. Бойните действия се провеждат
около конкретни възли на съпротива и
линии за комуникация от маневрени
бойни групи, наброяващи рота-батальон.
Високото
ниво
на
управление,
разузнаване, комуникации, необходимата
маневреност, както и качеството на
механизираната пехота са решаващите
фактори, които позволяват да нанесат
значителни загуби.
Окомплектоването на армията със случайни хора единствено с цел попълване до
щатния състава и усвояването на бюджета изглежда алогично от военна гледна точка.
Ако целта на армията е да воюва, а не да седи в окопите на опорните пунктове,
ефективността на тази армия трябва да се измерва единствено с боеспособността на
военните съединения. Тогава всички ще се променя автоматично.
Най-важното, във фокуса на реформите е да се поставят интересите на войниците от
първоешелонните части. Именно този войник ще бъде на върха на планирането, именно
неговите потребности и стоящите пред него задачи ще са отправна точка при разчетите
на бюджета за заплащането, осигуровки, снабдяване, поддръжка и бойна подготовка.
Веднага след като цел на армията привличането на доброволци и опитни воини, а не
тъпото и безполезно запълване на щатовете, приоритетно ще се окаже качеството. Това
трябва да бъде смисъла на реформите от които се нуждаят Въоръжените сили на
Украйна.
Провеждането на частичната мобилизация изглежда абсурдно. В контекста на почти
пълна корупция на военните окръжия и липсата на ясен план за набиране на персонал,
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планът за мобилизация се изпълнява за сметка на мотивирани хора или основно от
такива, за които армията е единственото място за устройване на работа.
„Зеркало недели“ неколкократно напомня: армията трябва да се комплектува със
части на три нива за бойна готовност.
Войските с първо ниво на бойна готовност - най-способните съединения, попълнени
с мотивиран личен състав. Те трябва да изпълняват бойни мисии на първа линия и да
получават попълнения и ресурси с предимство.
Войските на второ ниво на бойна готовност са предназначени за ограничени бойни
мисии в зоната на бойните действия, но не и на предната линия.
И накрая войските с трето ниво на бойна готовност в които е допустима да има
немотивирани хора. Тяхната цел - да изпълнява задачи за бойната подготовка извън
зоната на АТО. Там трябва да се възпитават, обучават и подготвят за запълването на
основните сили. Само с този подход е възможна разумна концентрация на ресурси и
квалифициран персонал, както и че редът ще подобри боеспособността на армията, ще
позволи да разчита на боеготовите части, способни да водят маневрени бойни действия.
Не трябва да се възлага на командирите на бойни части задачата за превъзпитание
на алкохолици и наркомани. Бойни единици трябва да водят бойна подготовка и бойни
действия.
За окомплектоването на основния вида въоръжена сила – Сухопътни войски (СВ),
вземащи най-активно участие във военните действия са насочени само до 35% от броя на
мобилизираните. При това степента на материалното осигуряване на СВ е най-ниско в
сравнение с другите видове въоръжени сили изпълняващи аналогични задачи.
Създаването на повече нови военни единици не води до увеличаване на качеството,
тъй като недостигът на личен състав в армия достига 50%. Структурите за управление са
пренатоварени, а бойният състав е недоокомплектован, ресурсите се насочват за
обслужване на управленческия персонал и това прави невъзможно съсредоточаване на
дефицитни ресурси в бойните части от предната фронтова линия.
Вместо да работи за довеждане да пълния щат и да се повишава степента на
боеспособността Генералния щаб продължава да размножава щабове без оглед на факта,
че числеността на личния състав на фронтовата линия остава непроменен. Сформирани
са четири щаба за оперативно командване, четири секторни щаба четири щаба на
видовете въоръжени сили три военно-въздушни командвания.
Като резултат от 268,000 личен състав на Въоръжените сили на Украйна на първа
линия никога не е намират повече от 30 хиляди.
Генералният щаб се готви за голяма хипотетична война с Русия, но нарастването на
знаците на щабове и съединения на картата не е свързано с нарастването на
боеспособността. Напротив, отклоняването на ресурси и липсата на личен състав забавя
военното строителство и води до безцелно изразходване на публичните средства.
Във Въоръжените сили заплата получават 44 хиляди офицери, но на предната линия
взводовете често се командват от сержанти, а некомплекта от младши офицери е стотици.
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Заради огромните мащаби на несвойствената дейност във Въоръжените сили на Украйна
над 50 хиляди души са цивилните служители.
Боеспособността на Въоръжените сили се повишава за сметка на натрупването на
реален боен опит от повечето военнослужещи. Структурните промени, позволяващи да
се превърне армията в модерен ефективен механизъм, не се случват.
Основната причина е запазването на тромавата и неефективна структура за
управление, насочена не към решаването на бойните задачи, а на самоосигуряването и
самосъхранение. Системата не може да произведе реални реформи. Те следва да бъдат
инициирани и приложени отвън. Запазване на кланово-феодалните отношения в
командната верига прави невъзможно провеждането на реформи.
За да може Украйна да изгради армия на победата, се изисква модерен
професионален подход. А професионализмът и съветският феодализъм не могат да
съжителстват.
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КОНТЕКСТИ

ГЛАДОМОРЪТ И ДЕПОРТАЦИЯТА – АДСКИЯТ ОГЪН НА
АНТИСЪВЕТСКАТА И АНТИРУСКАТА ПРОПАГАНДА
ИВАН ДИНЕВ1
ВЪВЕДЕНИЕ
Целта на този реферат е да се изследват обективните причини, довели до трагичното
явление, запазено в нашата бесарабска обществена памет като „Голодовка“ и „Дигането“
(гладомора и депортацията)2. За фактологически материал съм използвал извадки от
протоколите на районния комитет на КПСС и Изпълнителния комитет на Тараклийския
районен съвет от момента на установяването на „съветската“ власт през 1944 г.
Практически разполагаме с една подробна хронология, отразяваща действията, методите
и реакциите на „тоталитарния режим“ до 1962 г., когато Тараклийският район е
ликвидиран.
Относно названието „съветски“ трябва да отбележа, че въпреки отсъствието в СССР
на някаква демокрация, още повече на „съветска власт“ в териториите като Бесарабия,
наскоро присъединени или върнати, ще го използвам без кавички по две причини:
първо - защото е установил се в публичния говор термин, и второто – сегашната
„власт на съветите“ (в Молдова местните органи на изборната власт се казват „Съвети“)
изглежда много по-безпомощна и ненародна, отколкото през времето на
„тоталитаризма“. Същото се отнася и за условното название „Союз Советских
Социалистических Республик“. Според политологията в пределите на „червената
империя“ нямаше нито съюз, нито Съветска власт, нито Социализъм, нито Републики.
Лозунгът „СССР“ го има, но и той се използва не по предназначение и ще го използваме
без кавички, за да не се отклонява вниманието от предмета на настоящият реферат. С
тези редове искам предварително да неутрализирам известните антисъветски аргументи,
че през 1991 г. е имало крах на социализма и СССР, като алтернативно обществено
устройство. Не може да рухне това, което го е нямало.

1

Иван Динев е бесарабски българин, краевед, роден през 1952 г. в Томска област, където е депортирано семейството му през
1948 г. Живее в гр. Тараклия, Република Молдова. Завършил Московския авиационен институт. През 90-те години е
активен член на бесарабско-българското дружество „Кирил и Методий“ и член на републиканския координационен съвет
на социал-демократическата партия на Молдова.
2
Представените от автора свидетелства на времето и цитирания са поставени в курсив. Редакцията прави изключение с
публикуването на този текст, в който част от вижданията и позициите на автора не съвпадат с редакционната политика на
изданието. Аргументираме изключението с важността на свидетелствата на времето, в което се е налагала командноадминистративната система в Бесарабия. Тези свидетелства имат обща идеологическа и методологическа платформа и
оперативна практика, използвани в налагането на режима на съветската власт в страните, попаднали след Втората световна
война в сферата на влияние на СССР. В обществата с неустойчива демокрация се наблюдават живи и активни остатъци от
използваните в онези времена командно-административни практики и тези свидетелства на времето ни помагат да разберем
дълбочината на комплексното им въздействие в полза на „актьорите“ и факторите, утвърждаващи недемократични
принципи и методи на управление с демократична и социална риторика. (б.р.)

31

БР. 33, „ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА И РЕФОРМА В СЕКТОРА ЗА СИГУРНОСТ“ - ГОД. 12.

Най-главният признак в класическото определение за социализма е широко
самоуправление в обществото изцяло и в икономиката в частност като признак на
преодоляването на отчуждения- труд. В СССР такова нямаше.
А какво имаше, не влиза в рамките на настоящия реферат, но за да не бъда
голословен ще отбележа, че общества с ликвидирана частна собственост на средствата за
производство (земя, работилници, мини, кораби) е имало в Египет при управлението на
Птоломеите и всичко в тяхната държава се е развило по същият начин както и в СССР. И
краят е същият.
Понякога в основата на заблудите са недостатъчното познание за предишните епохи
и по тази причина хуманитарното невежество е голяма разрушителна сила. В
информационните войни също използват снаряди и бомби и едната от тях е с названието
„Гладоморът и депортацията в Бесарабия 1946 -1949 г.“
Понеже авторът на този реферат в известна степен, чрез семейната и роднинска
памет, е свидетел на тези събития, то може да сравни писаното и говореното в средствата
за масова информация с тези спомени. Това не е по-малко ценно, отколкото хартиената,
архивна памет.
УСТАНОВЯВАНЕТО НА СЪВЕТСКАТА ВЛАСТ В ТАРАКЛИЯ ПРЕЗ 1944 Г.
Всяко явление си има своя основна причина и за изследваните от нас гладомор и
депортация такива са безусловно: връщането на Молдова в границите на СССР, след като
тя през 1941 г. е окупирана от Румъния, и колективизацията.
За приближаването на Червената Армия в 1944 г. тараклийци се досещаха от
поведението на немските квартиранти и по предвижването на германските войски на
Запад. Започват да заминават отвъд Прут, в Румъния повечето от служещите в
тараклийските учреждения, интелигенцията и по-заможните тараклийци, помнещи
отношението на съветската власт към това съсловие през 1940 – 41 г.
В народната памет този период е останал като време, през което „румънците си
отидоха, а руснаците още не бяха дошли“. Обаче това не продължило дълго.
Ето как описва този момент тараклийският краевед П. Кайряк, който работи, както в
румънската примария (кметство), така и в съветския селсъвет:
„През лятото на 1944 година служих в щаба на румънската част в град
Текуч. През август ми дадоха отпуск и аз си пристигнах в Тараклия на почивка.
Тук се чувстваше приближаването на фронта. Мнозина се приготвяха за
заминаване. На мен също ми предложиха – нали съм работил като писар в
примарията и следователно „за сътрудничество с окупационните власти“ мога
да пострадам, както това се е случило през 1940 г. при установяването на
Съветската власт и през 1941 г. при завръщането на румънската. Нямах никакво
желание да заминавам за Румъния: всичките ми роднини и близки приятели
живееха в Бесарабия, в Тараклия. Голямата част от тараклийци очакваха
приближаването на Червената армия, тъй като по време на окупационния режим
румънските власти бяха наложили по военновременните закони жесток режим на
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управление. Без разрешение на жандармеристите и властите бе невъзможно да
смелиш даже торба зърно. Всичко беше подложено на контрол и угнетяваше
населението, особено малоимотните и бедните.
На 24-25 август по направлението Чадър Лунга – Тараклия – Болгард,
започнаха да преминават пехотни части на Червената армия.
След няколко дни ми съобщиха задължително да се явя при майор Щукин в
зданието на бившата примария.
Там ми обясниха, че в Тараклия се възстановява райизпълкомът3 и ми
предлагат да бъда в него секретар (писар). Не възразих и започнах работа още на
следващия ден. Майор Щукин имаше списък на тараклийските активисти,
привлечени за работа в органите на Съветската власт през 1940 -1941 години. С
тяхна помощ започна формирането на селсъветите и разяснителната работа
сред тараклийското население.“
На 31 август 1944 г. се провежда първото заседание на Тараклийския райизпълком,
което става повратна точка в живота на тараклийци. По този начин с първите
постановления и организационни мероприятия през август 1944 г. се поставят основите
на новото политическо, икономическо и културно устройство на бившата Бесарабия. Ще
разгледам по-подробно прилаганите практики в Тараклия, които представляват интерес,
тъй като са обусловени от такива специфични условия като военното време, външния
(неместен) управленски кадрови състав, комунистическата идеология, социалноикономическата изостаналост на Бесарабия. Другата причина, която ни заставя
документално по-подробно да представим периода 1944 - 1948 год., е свързана с
известните последствия: гладомора, разкулачването, депортацията, които до сега се
използват като аргументи в различни дискусии.
Целта на изложението е да представим на обществеността и в частност на
тараклийци извадки от официални документи, които заедно със спомените на нашите повъзрастни съграждани,ще позволят на читателя да изгради своето мнение и представа за
годините и събитията, безусловно трагични за Тараклия, и последствията, които все още
„ни държат изправени (на крака)“4.
От висотата на преживените години и във връзка с политическите сътресения, които
ние изпитваме, много от по-долу представените извадки от документи посочват, че
семената на фаталната неспособност на съветските хора по принцип, и на тараклиийци в
частност да „живеят и работят по човешки“ са били посяти още на първия етап от
установяването на режима на Съветската държава.
Буквално като през лупа ние ще видим утвърждаването на принципите на командноадминистративната система, оказала се гибелна за всички тези светли идеали, заради
които до ден днешен има желаещи да се борят. А ние тараклийци, както и преди
седемдесет години, отново стоим на прага на неизвестното бъдеще, но с известни от
3
4

Районен изпълнителен комитет
Смисълът на казаното може да се преведе като „ни държат с вързани ръце“. (б.р.)
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миналото беди: нищета, безработица, емиграция, бездуховност, отсъствие на водачи и
присъствие на цинични експлоататори, социална изолация и разединена страна.
18 септември 1944 г.
„…Да се изиска от председателите на селсъветите незабавна
организация и развръщане на дейности по изземване на зърното и да се
постигне в следващите два-три дни коренно подобрение на предаването му на
държавата.
…План за тараклийския селсъвет – 320 тона. Ежедневен извоз – 27 тона.
За оказване на помощ при изземването на зърното да се командироват в
Тараклия другарите Давиденко и Захаров.
Да се задължат селсъветите и упълномощените от Райкома да
развърнат масови мероприятия за незабавното есенно засяване в района с цел
изпълнението на плана за засяването да завърши в установения срок - 10
октомври.
План за разпределянето на лотарийните билети по уезда в размер на
2 300 000 руб. От тях за работниците и служителите 300 000 руб.
Да се предложи на секретарите на райкомите на КП(б)М,
председателите на райизпълкомите да обсъдят въпроса за провеждането на
парично-предметната лотария на заседанията на райкомите и
райизпълкомите и набележат практически мероприятия, осигуряващи
успешното изпълнение на контролираната задача.
23 ноември 1944 г.
ЗА ХОДА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПЛОЩИТЕ ОТ
ЕСЕННАТА ОРАН И ДЪРЖАВНИТЕ ДОСТАВКИ
За отбелязване е неудоволетворителното положение в Казаклийски
селсъвет, където от 1150 хек. са изорани 11 хек., в Татар-Копчански селсъвет
от 1180 е изорано 180.
Председателят на тараклийския съвет др. Кара в своето изказване обяви,
че изоставането в неговия съвет по есенната оран ще бъде ликвидирано в
двудневен срок и ще завърши оранта с 1900 хек.
Председателят на Кайраклийския съвет др. Греков се задължава да
изпълни плана в петдневен срок.“
Председателите на съветите заявяват, че не знаят плановете: колко
месо и други продукти е необходимо да предават. Особено е изостанал ТатарКопчанския селсъвет, който от 80 тона картофи не е предал нито един
килограм!
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БУДИЛОВСКИЙ –РАЙУПОЛНАРКОМЗАГ5
Да се утвърдят комисиите за разследване на ЗЛОДЕЯНИЯТА, причинени
от немско-фашистките окупатори и техните съмишленици- граждани на
СССР.
За Тараклия – председател Гайдарджи В.В. членове ТАТАРЛЪ И.С. и
БЕРОВ И.В.
ДА СЕ ЗАБРАНИ на райпотребсъюза да приема заявки за държавни стоки
от тези селски семейства, които не са изпълнили държавните доставки.
ЗАДЪЛЖАВА селсъветите в двудневен срок да доведат до знанието на
всяко селско домакинство плановете по есенната оран. Есенната оран да
завърши да 20 ноември 1944 г.
ДА СЕ ПРЕДЛОЖИ НА СЕЛСЪВЕТИТЕ СПЕЦИАЛНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ С ДНЕВЕН РЕД ЗА ЕСЕННАТА СЕИТБА И ЕСЕННАТА ОРАН, В
ДВУДНЕВЕН СРОК ДА СЕ ПРЕДСТАВИ ОТЧЕТ ЗА ЕСЕННАТА ПОСЕВНА
КАМПАНИЯ
Да се поръча на прокурора др. КАРТОВЕНКО да проконтролира
изпълнението на решенията на райизпълкома.
УТВЪРЖДАВА6
списък за начисляване на всички видове държавни доставки по селсъвети:
ТАРАКЛИЙСКИ СЕЛСЪВЕТ
Стопанства

Брой
стопанства

Количество
орна земя в
хек.

Количество
крави

Количество
овце

1-5 човека

946

2058

558

6079

1-5 и повече от 5 човека7

621

1999

5-10

34

251

19

292

5-10 и повече от 5 човека

138

970

17

1507

10-15

9

115

8

129

10-15 и повече от 5 човека

14

178

7

122

Повече от 15

4

98

Повече от 15 и повече от 5
човека

15

353

15

5

РАЙУПОЛНАРКОМЗАГ – районен пълномощник на народния комисар по доставките.
Населението на Тараклия през този период е около 8000 жители, обработващи около 60 000 хек. орна земя. За съжаление не
разполагаме с необходимата статистика за Молдова през 1945 и 1946 години за точно обективизиране на действията на
съветския командно-административен апарат.
7
Тук се има предвид наемните работници в тези стопанства.
6
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Изпълнението на предаването на селскостопански продукти в района е
НЕУДОВОЛЕТВОРИТЕЛНО.
…Това положение по изпълнението на държавния план за предаването на
месо, мляко и яйца е следствие на БЕЗДУШНОТО отношение към дейността
по предаването от председателите на селсъветите и ръководителите на
приемащите заготорганизации. Да се утвърди акт за изземването на земя от
селяните, имащи повече от 20 хек. в размер на 410 хектара и да се разпредели
тази земя на малоимотни и безимотни селяни.
Да се предоставят 1000 рубли на Алаутския селсъвет за премиране на
най-добрите аграрупълномощени и изявили се селяни по есенната сеитба.
АКТ
Селсъветът счита, че Герги И.Ф. е извършил престъпление пред
държавата, като е допуснал срив по изпълнението на плана за доставките на
зърно.
Председател на зем. комисия ………..ВИТКОВ
Състав на първия селсъвет на Тараклия
Заместник ……………Гайдарджи В.В.
27 август 1945 г.
РККП(б)М и РАЙИСПЪЛКОМ
Отбелязват, че планът за предаването на продуктите
животновъдството в района се изпълнява НЕЗАДОВОЛИТЕЛНО.

от

Месо – 35%, мляко 45%, ….яйца 50%, вълна 65%, сирене 22 %
Да се доведе до знанието на Уком КП(б) М и УИСПЪЛКОМА, че в
уездната база „Яйцептицепром“ се е натрупало голямо количество яйца,
които са подложени на развала, поради неподаване на вагони.
Да се обърне внимание на райпрокурора Иванов за неговото бездействие
при изпълнените на предаването на зърното и да му се предложи незабавно да
отстрани допуснатите грешки.
3 октомври 1945 г.
Включва в състава на изпълкома др. РЕПИН ТРИФ. СЕР., роден 1911 год.
образование ? клас, руснак.
Включва в състава на изпълкома МИХАЛЕВ8 М.М., началник на НКГБ9,
роден 1910 г. със средно образование. По време на войната е работил в УНКГБ
в АЛТАЙСКИЯ КРАЙ.
8

Включването в състава на изпълкома на Михалев М. М., който по-рано е работил в управлението на НКГБ в Алтайския
край, не е случайно. Именно в този край след четири години ще бъдат отправени депортираните тараклийци. Може да се
предположи, че акцията е била планирана предварително. (бел. а.)
9
Народния комисариат за държавна сигурност. (бел. ред.)
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Заврайкомхоз

КАРА Трифон Витков Сем. Петр.

17 юни 1946 г.
Ходът на строителството на пътя Кагул –Тараклия е провален предвид
явния недостиг на хора и снабдяване. За месеца е било необходимо да се
отработят 19 000 човекодни, отработени 2441. От 6600 осигурени
работодни, са отработени 1233.
Материалът за пътя е осигурен, към монтажа на моста не е пристъпено
поради отсъствие на работна сила. Председателите на селсъветите и
завеждащия пътния отдел не са организирали работата по изпълнение на
задачата.
По време на строителството на пътя завеждащият пътния отдел др.
Щребльов не е организирал правилно отчитането и до сега няма нито един
селянин, привлечен към отговорност за саботаж.
Да се състави списък на гражданите, които не са отработили трудовата
повинност и незабавно да се пристъпи към взискания за неотработените дни,
за отклоняващите се специално от кулашките10 стопанства да се образува
преписка за предаване в съда на Павелко.
ХРОНИКА НА ГЛАДОМОРА
13 май 1946 г.
Във връзка със стихийното бедствие - СУШАТА11, което ще причини
гибелта на лозовите и плодните насаждения в тараклийския райизпълком се
създава извънредна комисия от пет човека. Задължава комисията да
разработи план с мероприятия по съоръжаването на водоеми, ремонта на
кладенците, търсене на нови източници и изграждане на нови кладенци.
15 август 1946
…в резултат на провала на юлския план за доставките на зърно към
първата петдневка на август няма никакво движение. Планът за доставките
на зърно е провален специално от Алаутския (6%), Казаклийски (7%)
Позорно е изпълнените на доставките на зърно, което е следствие на
това, че председателите на селсъветите не желаят да разберат цялата
отговорност пред държавата за изпълнение на ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, не са
мобилизирали актива от малоимотните, не са провели твърда борба с
кулашко-богаташката част на селото, която по всеки повод пречи, извозва в
други райони, предава зърно на други стопани и чрез фиктивни делби саботира
изпълнението на плановете за предаване на зърното.

10
11

Определението и понятието „кулак“ е било официално въведено на 15 септември 1947 г. (бел. а).
За района на Бесарабските степи има климатична особеност – приблизително на всеки три годни настъпва суша. (бел. ред.)
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При план 10 тона семена за посев е изпълнено 650 кг. Това е в резултат на
това, че директорът на заготкантората Бородачев през цялото време е
саботирал дейността, не е изпълнил нито едно от тези три решения на
райзпълкома и сам не е посетил нито едно село. Директор Бородачев се снема
от поста, материалите да се предадат на прокурора за привличане към
отговорност като саботьор.
В тараклийскя, копчатския, казаклийския селсъвети в последно време се
появиха случаи на смърт на овце, коне и едър рогат добитък.
По данни на комисията инфекциозни заболявания при животните не са
констатирани.
Доказано е, че тревата по пасищата, поради отсъствие на валежи е
изгоряла и животните систематически гладуват и слабеят. Забелязаните в
последно време случаи на смърт на коне и овце в по-голямата си част се
дължат на изтощение от недохранване.
18 юли 1946 г.
В резултат на крайно незадоволителната работа по събирането на зърно
юлският план е провален. Това е резултат от безотговорното отношение от
страна на председателите на селсъветите др. Лазар и Гайдарли, които не са
мобилизирали селския актив, на първо място членовете на съвета, не са
привлекли към тази най-важна политическа кампания актива на БЕДНИТЕ,
ИНВАЛИДИТЕ ОТ ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА, ДЕМОБИЛИЗИРАНИТЕ ОТ
ЧЕРВЕНАТА АРМИЯ, в резултат на което ЗАМОЖНАТА ЧАСТ от
населението не е пристъпила към изпълнението на плана за предаване на
зърното. Райизпълкомът обръща внимание, че до този момент не е
пристъпено към подготовката на площите за есенната сеитба. Въпреки че
времето за сеитбата на есенниците наближава. Районният хранителнопромишлен комбинат (дир. Игнатенко) не е изпълнил плана по засаждането на
плодовете и зеленчуците, а засадените площи в резултат на некачествена
обработка не е дала добив: ряпата не се развила, зърнените култури,
слънчогледа и цвеклото са загинали. Това е в резултат на това, че др.
Игнетенко не е подбрал съответните кадри и вече 4-ти месец не изплаща
заплати, разходвайки осигурените средства за придобиване на имущество.
1 септември 1946г.
В съответствие с постановлението на Министерския съвет и ЦК на
КП(б)М „за оказване на помощ на колхозите и селските стопанства във връзка
с лошата реколта през 1946 г.“ УТВЪРЖДАВА разпределението на семената
за посев в количество 7500 ц12, хранителна помощ 25500 пуда по селсъветите в
района, колхоз „Сталин“ и зърно за продан – 750 ц. … да се осигури
предаването на семената за посев на първо място на бедните, семействата
12

Центнер; 1 центнер е равен на 100 кг.; 1 пуд е равен 16,3804964 кг.
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на военослужещите, инвалидите от войната и средните семейства, изорали
добре площите за есенниците. Да се изключи всяка възможност за получаване
на семена от кулашко-заможните стопанства.
7 септември 1946 г.
Председателите на селсъветите и завеждащ пътния отдел др. Шребльов
НЕ СА ИЗПЪЛНИЛИ Решението от 17 юли 1946 г. Сред населението не се
провежда масова разяснителна работа. По план е трябвало да се построят
4 км. шосеен път, а са построени 500 м. Завеждащият пътния отдел не е
предприел мерки към отклоняващите се от трудова повинност. За
гражданите, отклоняващи се от трудова повинност, незабавно да се образува
преписка и да се предаде на следствените органи. Задължава РПС др. Захаров
да организира за периода на строителството на пътя Кагул – Тараклия
непрекъсната свободна продажба на хляб, зърно и фураж по трасето.
16 септември 1946 г.
Във връзка с намаляването на дажбите на хляб в селските райони всички
работници, служители, освен учители, лекари, здравни работници със средно
образование, за да се определят следните норми: работници - 350 гр.; служещи
– 200 гр.; деца – 200 гр.; лицата на издръжка 150 гр.
10 октомври 1946 г.
Доклад от завеждащия районния отдел по зърнопроизводството др.
Яголницер за хода на сеитбата на есенниците.
В Казаклия планът е провален от 1885 хек. са засети 679; Алаут 88%
Кайраклия 85%.
17 октомври 1946
За предаването на продоволствения заем на колхозите „Сталин“ и „Ворошилов“
…Да се предостави от зърното, отпуснато за района в съответствие с
нарядите за продоволствен заем, за колхозите в района в количества 16 тона в
това число царевица 7 т.; ечемик 9 тона. Да се задължи управата на колхоза
да отпуска заема съгласно утвърдените списъци с отчитане на изработените
трудодни от колхозните семейства и с отчитане на нуждите от 10 – 15 кг. за
потребителите, не превишавайки 50% от зърното на колхоза.
Да предостави продоволствен зърнен заем от пункта „Заготзерно“ в
съответствие с наряда за селските стопанства в количество 24 тона
(царевица 6 т. ечемик 18 т.)
Задължава председателите на селсъветите и директора на „Заготзерно“
Иванченко
да предостави заема в съответствие с утвърдените от
райизпълкома списъци. На първо място бедните семейства 1–ва група,
остронуждаещи се…
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Предоставянето да се извърши на пункта „заготзерно“ лично с подпис от
всеки получаващ в присъствието на отговорен член на селсъвета и
агроупълномощените от този квартал, от който селяните получават заема.
Задължава райуполминзага13 др. Будиловски незабавно да приведе призива на
Алтайските колхозници14 с оглед към 29-та годишнина от Великия октомври
да се достигне 100%
изпълнение на плана по производството от
ЗЕМЕДЕЛИЕТО и ЖИВОТНОВЪДСТВОТО.
28 октомври 1946
…изпълнението на плана за есенната оран протича изключително лошо.
Особено в Казаклийски (9%) тараклийски (14%). В настоящия момент оранта
е прекратена.
Директорът на МТС Кузминов не оказва помощ с трактори, а така също
и с теглителна сила КПП по задачата за изпълнение на плана за есенната
оран.
Положението се обяснява с това, че заврайзо др. Яголницер, директор
МТС Кузминов, председателите на земеделските комисии се отнасят
безотговорно към плана за есенната оран, не организират впрягове от нетелни
крави, не осъществяват контрол и ръководство на агроупълномощените.
Изпълкомът решава:
За последен път да се предупредят председателите на селсъветите, че
ако в близките дни не оправят положението с есенната оран, към тях ще
бъдат предприети най-строгите мерки за административно взискание.
30 октомври 1946 г.
…с цел рязко коригиране на дейността по мобилизацията на паричните
средства в района и ликвидирането на недостига, от 01 до 30 декември 1946 г.
се обявява за мобилизационен месец за изпълнение на плана по събираемостта
на
ДАНЪЦИТЕ,
ДЪРЖАВНИТЕ
ЗАСТРАХОВКИ,
ЗАЕМИТЕ
И
СПЕСТЯВАНИЯТА.
Задължават се председателите на селсъветите, райизпълнминзаг др.
Будиловски да изпълни годишния план не по-късно от 10 декември 1946 г. и
организира МАСОВО, АВАНСОВО ПРЕДАВАНЕ НА МЕСОТО ЗА СМЕТКА НА
1947 г.
…срива се сеитбата на слънчогледа, особено застрашително е
положението в Тараклийския район, който е изпълнил плана за предаването на
зърното, а за предаването на слънчогледа на 55% и за последните две
десетдневки фактически е прекратена доставката на зърно и слънчоглед. Да
се предупреди за последен път председателя на Тараклийския селсъвет Лазар,
13
14

районен пълномощник от министерството на доставките
Когато тараклйските „кулаци“ са пристигнали през 1949 г. в Алтай, там и и понятие си нямали от земеделие. (б. а.)
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че ако той не изпълни утвърдения график, губи доверието на райизпълкома и
ще бъде привлечен към държавна отговорност.
6 януари 1947 г.
ПРОТОКОЛ №1
Общоселско събрание на с. Тараклия
Присъстват 225 д.
Президиум на събранието:
Председател на събранието Гребенков, Б.
Секретар Полевичок
Членове Репин, Попов, Кара С., Дериволкова Е., Занфирова.
Почетны президиум Члены политбюро ЦК ВКБ (б) начело с др. Сталин
(Почетенпрезидиум Членовата не ЦК ВКБ (б) начело с др. Сталин
ДНЕВЕН РЕД
Избор на кандидатите за депутати във върховния съвет на МССР.
Беше изслушано: Изказването на зав. отдел агитация и пропаганда РККП
(б)М др. Полевичок.
Др. Полевичок в своя доклад се спря на това, че Съветското правителство
и лично др. Сталин като отчитат условията на изминалата 1946 г. и
създалото се тежко положение за 1947г., е отпуснало за трудещите се от
Молдова, само за Кагулския уезд, ежемесечно по 162 тона продоволствено
зърно с разсрочено връщане през следващите две години. Освен това за
селячеството, което се намира в крайно тежко положение, ще бъдат
организирани допълнителни пунктове за безплатна храна по болнични норми.
Др. Полевичок в своето изказване съобщи за решението на общото
събрание на с. Алуат за издигане на кандидатите за депутати на ВС на МССР
другарите СТАЛИН, Молотов, Шверник, Жданов, Ворошилов, и Петри Е.С.,
родена в с. Алуат, селанка с 4 кл. образование.
Общото събрание постановява – поддържа решението на общото
събрание на с. Алуат.
7 януари 1947 г.
Като се има предвид, че при разпределянето и даването на хранителни
заеми на селските стопани през август и декември 1946 са направени груби
грешки и нарушения, констатирани с факта, че се е давало на стопани, които
не са се нуждаели от храна, по семейни връзки, подправени списъци,
задраскване от списъците на действително нуждаещите се ...
… с цел недопускане на нарушения при разпределението на
допълнителните заеми се командироват в селските райони следните другари:
за Тараклия др. Казак.
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В съответствие с постановлението на Министерския съвет и на бюрото
на ЦККП(б)М се определя следната дажба на продоволствен заем за всеки
член на семейството 200 гр. печен хляб на ден или 4 кг. за месец.
Съхраняването, отчитането и раздаването на продоволствения заем се
възлага на РПС др. Цинкабурова.
Предоставянето на продоволствения заем за населението да се извърши
по списъци, утвърдени от РИК три пъти в месеца по десетдневки.
Задължава зав. РОНО др. Тютюник не по-късно от 12 януари 1947 г. да
организира за сметка на държавата пет пунка за хранене, които да
обслужват едновременно ??? 1000 души
Тараклия - 300 Казаклия - 300 Копчак - 250 Кайраклия - 80 Алаут – 70
…Да се разреши на селсъветите и РПС да използват в пунктовете за
изхранване необходимото количество хляб в деня за погасяването от
продоволствения заем на изхранвания. Да се съблюдава правилото, че на
пунктовете храна да се предоставя само на остро нуждаещите се и на първо
място на децата.
През месец януари 1947 наваляло огромно количество сняг. За голяма част от
тараклийци, които живеят в покрайнините, отслабнали от глад и студ, това изпитание се
оказва непосилно. Живи погребани под снега в своите къщи, нямащи сили да разринат
снега, хората безропотно са умирали по цели семейства. В Тараклия особено е
пострадала североизточната част (Курлинския край). Заради снегонавяванията никакво
движение по Тараклия не е било възможно. Пунктът за хранене е бил разкрит в района на
стадиона (ул. „Карл Маркс“), и естествено да се добереш до него е било невъзможно, още
повече с деца. При това трябвало и да се върнеш. По-добре е било веднъж завинаги да се
отървеш от този кошмар. Много тараклийци така са и постъпили. 1000 човека по
официалните данни. Естествено, повечето от пострадалите са били бедни стопани и хора,
често предали зърното си. Който е бил по-богат или по-хитър, или е имал талони за хляб
и преживял. Много от селата, отдалечени от пътищата, са измрели наполовина. До ден
днешен гробището на Гасан Батир (Виноградное) по площ е колкото тази на селото.
По какъв начин са реагирали на това бедствие съветските началници?
23 януари 1947 г.
Подготовката за изборите протича НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛНО …
председателите на селсъветите са се самоотстранили от дейността по
избирателните райони (участъци).
…задължават се всички председатели на селсъветите да мобилизират
цялото трудоспособно население за почистване на територията на селата от
снежните преспи…
Във връзка с това, че първият секретар на РККП(б)М др. Зосула е
освободен от поста, поради здравословното му състояние, въвежда в състава
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на членовете на изпълкома първия секретар ЗККП(б)М др. Слободнюк … да се
освободи от заеманата длъжност председателя на Райизпълкома Павелко
Леонид Самсонович във връзка с влошеното му здравословно състояние.
Така, виновни (потърпевши) са се оказали първия секретар на райкома и
председателя на райизпълкома.
Външната причина за гладомора е засушаването през 1946 г. Но това природно
явление съвсем не е рядкост по цялото протежение на Великата степ и за Буджака в
частност, но такъв гладомор не е бивал. Трябва да се добави, че сушата е поразила цялата
степна зона от Буджака до Казахстан. Но от историята на СССР е известно, че през 30-те
години е имало такова стечение на три обстоятелства: гладомор, разкулачване,
депортация. При това в райони, където няма засушавания. Да се отговори на този въпрос,
основавайки се на записките на протоколите от тараклийския архив, е невъзможно, ще се
обърнем към други авторови изследвания на това явление.
ГЛАДЪТ 1946-1947 г. В МОЛДОВСКА ССР: ПРИЧИНИ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Ще цитираме няколко извадки от книга, която излезе засега само на румънски език
под заглавие „Класовият враг – политическите репресии, насилие и съпротива в
Молдовска (А)ССР 1924 -1956, Кишинев, Картиер, 2014, с. 189 - 233 (Dușmanul de clasă.
Represiuni politice, violență și rezistență în R(A)SS Moldovenească, 1924-1956 )
„Освен това в отделни райони на МССР са регистрирани първите случаи на канибализъм
още през лятото на 1946 г., което е ясен и тревожен индикатор за нивото на гладуване от
местното население. Един от първите случаи на канибализъм е регистриран в село
Милещи, Ниспоренски район на 31 юли 1946 г., а следващият – в средата на декември
1946 г. в село Казаклия, Тараклийски район на Кагулски уезд.
Особенност на глада в МССР, отбелязана и в други епицентрове на глада в СССР, найвече в Русия и Украйна, е това, че властите прибягват към практика, широко използвана
по време на глада през 1932-1933 година. Конкретно Бесарабската част на МССР е
единствената съветска територия, обхваната от масов глад през 1946-1947 г., където са
преобладавали индивидуалните селски стопанства, и властта се е изкушила да приеме
основната маса от населението за враждебна от идеологическа гледна точка, от класова
перспектива, но също и поради това, че в по-голямата си част тя се е състояла от
население, етнически идентично с населението на държавата Румъния, участвала във
война против СССР. Вероятно това обяснява високата смъртност в МССР в сравнение с
други съветски области или републики: по време на гладомора умират 5 % от
населението на МССР, 1% от това на Украйна и 0,6% от това на Русия.
Конкретно районните, уезднитее и републиканските власти често
инициират, поощряват или одобряват създаване на бригади за принудително
реквизиране на зърно и други хранителни продукти и не само заради
изпълнението на всяка цена на плана по държавните доставки, което е една от
най-важните причини за глада; фактически те прибягват до принудителното
изземване от времето на военния комунизъм (1918-1921 г.) и 1932-1933 г., когато
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се конфискувало всичкото налично зърно (по терминологията на епохата «излишъци»).
Първите признаци на глада се появяват през лятото и есента на 1945 г. и
се усилват през пролетта на следващата 1946 г. Сигнал за това явление стават
опашките пред хранителните магазини, нападенията на складове със зърно от
гладната тълпа и първите случаи на канибализъм (лятото на 1946 г.).
Централното правителство в Москва накрая разбира, че МССР е част от
най-силно пострадалите от сушата район, но това става чак през август 1946
г., когато количеството събрана реколта не оставя никакво съмнение за
случващото се. В следствие към 19 август 1946 г. правителството на СССР
утвърждава второ снижение на плана по зърнените доставки, който за МССР от
165 х. т е намален на 72 х. т Те също са несъстоятелни, защото новият план
представлява цялата реколта за текущата година, включително и това, което е
предстояло да бъде събрано през есента, а местните минимални потребности, за
да не гладуват хората, са били няколко пъти по-големи.
Напълно споделям изнесеното от автора, но все пак искам да акцентирам на следния
момент: свидетели сме на истинско класово противопоставяне между работническоселската маса и техните душмани насилници и експлоататори. Само че душманите не са
„кулаците“ и „буржоазно-румънските елементи“, а самият съветски номенклатурен елит,
в който, след възстановяването на МССР, се стреми да се включи и новоизпеченият
молдовски.
Но как всъщност представят себе си основните фигури на централния апарат от
гледна точка на декларираните идеи на съветското ръководство и Комунистическата
партия.
Ето какво съобщава известният съветски министър на външните работи Молотов,
след пенсионирането си:
На обложката на книгата са фотографиите на Берия, Хрушчов, Маленков и
Булганин.
Молотов гледа и продължава:
Хрушчов – той, безусловно е реакционен тип човек, той само се прикачи към
Комунистическата партия. Той, разбира се, не вярва в никакъв комунизъм. Булганин
действително нищо не представлява – нито „за“ нито „против“, накъдето вятърът
задуха и той на там върви. Берия аз считам за чужд човек. Изкачи се в партията с
лоши цели. Маленков – способен апаратчик.
Като почетеш и потръпваш. Булганин е незначителен, но Маленков, Берия
Хрушчов, те са били ядрото на това направление.
Но Маленков, Берия и Хрушчов, те са в основата на тази тенденция. Маленков по
въпросите на теорията, по въпросите на комунизма, по мое мнение, слабо се
интересуваше. Хрушчов - той се интересува, но в обратния смисъл, в смисъл на това
кога и как да се възстанови старото.
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Берия - безскрупулен човек. Фактът, че в младежките си години той е бил нает от
разузнавателната служба, аз не чувам за първи път, а се писа за това. Но това не е
доказано. А фактът, че той, заедно с тези бакинци е служил в младостта си, е
необходимо да се провери.
- Той и с Микоян в младежките си години е работил. Те не се харесват помежду си.
- Не обича, да, - съгласи да Молотов. - Е, арменци и грузинци, те не са съвсем така
да се каже, много близки. Берия, например, не вярва на арменците изобщо. Той вярва, че
арменците искат да вземат най-плодородната земя на грузинците.
През януари 1989 г. е публикувано постановление на ЦК КПСС „За премахването
на правните актове, свързани с увековечаването на паметта на Жданов“, в което се
отбелязва, че в резултат на „многобройните искания на работниците с предложения за
премахване на правните актове, увековечаващи паметта на А. А. Жданов, се установи,
че Жд анов е един от организаторите на масовите репресии през 30 - 40 год. по
отношение на невинни съветски граждани. Той е отговорен за допуснатите по това
време престъпни деяния за нарушаване на социалистическата законност.“
ЗА ПОНЯТИЕТО „КУЛАК“
В бесарабския живот класовото разделение сред потомците на колонистите започва
със реформите на Столипин. То и по-рано имаше имуществено, обективно неравенство,
но земята беше общинска и редовно се преразпределяше. Обаче по-предприемчивите
тараклийци арендуват земи у молдавските помещици и използват своите съселяни като
наемни работници. Но с реформата на Столипин земята става стока и след известно
време се появяват семейства с малко земя или въобще без земя и теглова сила. Започва
процеса на лумпенизация. Макар че сред бесарабските българи съществуваше още
родовата солидарност и патриархалната етика, това вече не помагаше, и тараклийци
започват да напускат родното село завинаги и да се преселват като начало в Тургай
(Казахстан), а по-късно и в Далечния Изток. Известният град Комсомолск на Амур
израства до селото, основано от тараклийци.
По късно, през 1925 - 26 година става масово изселване на бесарабци в Бразилия.
Това изселване хем е провокация от страна на румънските власти, хем е показател на
отношението към перспективата да се живее в румънска държава. С тези редове искам да
посоча, че масовата миграция на бесарабското население не е нещо трагично, въпреки че
по пътя към Сибир и Бразилия измират до 30% от хората.
В бившите български колонии се зараждат нови социално-икономически отношения
и се появяват стопани, получили от съветската власт определение „кулак“. Трябва да се
отбележи ролята на идеологическата партийна служба на съветската властна система,
която методично подготвяше съзнанието на населението, че кулаците са социални
душмани. Разбира се, че имаше и различно отношение към конкретните „кулаци“ и
различно поведение от страната на кулаците. Обаче идеологическите работници
завоалирано и поетапно чрез многобройни събрания с престорени демократични
процедури в края на краищата постигат целта си.
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И така, за първи път тараклийци чуват думата „кулак“.
преди 17 юли 1947 (датата не е вписана)
Общоселско събрание село Тараклия
Секретар Полевичок,
Общото събрание постановява:
Да се организира съставянето и утвърждаването на списъци на
кулашките стопанства за налагането им с данък общ доход, изхождайки от
фактически получените доходи.
- Използвали са постоянно наемни работници в селското стопанство
или в риболова с изключение на наемането на един работник в ковачницата или
дърводелната за производство на колела.
- Систематично използват труда на други селяни в замяна на
заробващи условие за предоставяне на животни, семена и продукти;
- Системни доходи от мелници, маслобойни, сушилни и даването им под
аренда;
- Имат доходи от покупката на зелено на добива от градините и
лозята с цел промишлена преработка.
Съставянето на списъците и тяхното утвърждаване да завърши на 15
септември 1947 г.
Този термин се е появил във връзка с необходимостта да се изработи политическа
програма, отначало в рамките на продоволствената реквизиция (1918 -1920 г.), а по-късно
при колективизацията през 30-те години. (Това да не е на нов ред) Водещите дейци на
болшевишкото движение са се стремили да заложат теоретичните и правови основи за
социалистически преобразования, но относно оценките на положението в селата и
селското стопанство мненията са се разминавали, водили са се дискусии и в краен
резултат по този чувствителен въпрос, окончателните решения са се оставяли на съвестта
или виждането на болшевишкия актив по места.
По мое мнение това положение е провокирало всевъзможни „импровизации“ и
произвол през 1920 - 1930 г. и още повече през 1944-1949 г. в Молдавска ССР15.
Според В. Богушевски16
„Кулак“ е „доста специфичен икономически тип селски експлоататор
Капиталистическото развитие на селското стопанство придобива ... характер
кулашко земеделие само в някои строго определени условия“, „за придобиването
селската буржоазия на кулашки черти са необходими много специални условия

...
на
от
...:

15

По-подробно с развитието на понятието „кулак“ може да се запознаете на
http://s30556663155.mirtesen.ru/blog/43513296649/Kulak----istoriya-politicheskogo-termina Тук сме привели фрагмент от
книгата, където по наше мнение най-адекватно е представен процесът на трансформация на селския начин на живот.
16
Богушевский, В. О деревенском кулаке или о роли традиции в терминологии. // Большевик. 1925. № 9-10. С. 59-64.
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останки от крепостничеството, които в дореволюционна Русия е благодатна почва за
елементи, които характеризират кулаците“.
Богушевски припомня лениновия анализ на факторите, които възпрепятстват или
отстраняват кулашкия характер на селския капитализъм.
„Капиталът на заможните селяни, формиран от дребната търговия и лихварство,
се обръща в по-голям мащаб на производството, което той започва да прилага дори и
сега … В съветското село при активното съдействие на държавата, - заключава
Богушевски - настъпиха точно тези процеси, които Ленин е казал за унищожаването
на кулаците: първо, развитието на търговията и най-важното, кооперативната и
държавната, т.е. несравнимо по-мощната, отколкото търговията на селския
магазинер; На второ място развитието на кредитиране по европейски правила, а и
също важно е ??? на кооперативния кредит“… „държавата трябва да предприеме
серия от административни мерки, за да се бори срещу заробващите сделки и др.
такива“. … „кулакът, като определен икономически субект, доживява последните си
дни“, „кулакът е призрак от стария свят“. Както и да е, това не е социална прослойка,
дори група, дори и една шепа. Това са вече умиращи екземпляри.“
Гледната точка на автора е, че при тоталния контрол от държавата във всички сфери
на обществения живот просто не остава място за „кулаци“. А това, че се намират
заможни селяни, категорично възразяващи да влязат в колхоза, то по никакъв начин не
трябва да ги отнасяме към „кулаците“, още повече към молдовските „кулаци“, които не
биха могли да бъдат нито експлоататори, нито паразити. Те си остават обикновени
фермери и не са класови противници на селската беднота.
ЧЕРНИЯТ ДЕН В КАЛЕНДАРА - 6 ЮЛИ 1949 г.
Най-тежката социална и психологическа травма, нанесена на нашето население, е –
разкулачването и депортацията веднага след гладомора, закарал в гроба повече от хиляда
тараклийци през зимата на 1947 г. През тази година в Тараклия НЕ Е ИМАЛО НИТО
ЕДНА СВАТБА.
Тези, които са оживели, ги очакват нови кошмарни мероприятия, противоречащи на
всички мисловни норми на православното или просто на човешкото съзнание. По мое
мнение това са били наказателни акции за заробване на населението на Източна Европа,
както и сега, а „Съветския съюз“ – това е било само тогавашният лозунг, с помощта на
който се прави това, което и днес.
Не е задължително истинските убийци да присъстват на дадената територия. За това
си има отдавна разработени методи на „дистанционно управление“ на необходимите
територии, а желаещи да обслужват чужда власт винаги се намират сред местните
кариеристи.
Подготовката за „почистването“ на Бесарабия от „заможните елементи“ в контекста
на продължаващата заплаха за нападение над СССР започна предварително.
„Идеологическата платформа“ се прокарва от райкомовските комисари, а практическите,
силовите и информационните функции са изпълнявани от изпратените в нашите села
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представители на КГБ от тези места, където се е планирало да се депортират бъдещите
„кулашки елементи“.
Тези оперативно упълномощени намираха местни информатори и с тяхна помощ
разкриваха влиятелните хора в селата. Как това конкретно се е случвало, е отразено в
архива на тараклийския райком на партията.
15 септември 1947
В изпълнение на постановлението на Министерския съвет на СССР от 17
август 1947 г. да се организира съставянето и утвърждаването на списъци на
кулашките стопанства за облагането им с данъци общ доход на основата на
фактически получените доходи.
Да се приема, че „кулашки стопанства“ са стопанства, които в периода
на немско-румънската окупация и след освобождението на територията:
- са използвали постоянно наемни работници в селското стопанство
или в риболова с изключение на наемането на един работник в ковачницата или
дърводелната за производство на колела.
-

Систематично са използвали труда на сезонни работници;

- Систематично са използвали труда на други селяни в замяна на
заробващи условие за предоставяне на животни, семена и продукти;
- Системно са получавали доходи от използването в други стопанства
на сложни машини срещу парично или натурално заплащане;
- Имали са системни доходи от мелници, маслобойни, сушилни и
даването им под аренда;
-

Имали са доходи от скрита аренда на земя при заробващи условия;

- Имали са доходи от покупката на зелено на добива от градините и
лозята с цел промишлена преработка
-

Занимавали са се с купуване с цел препродажба .

Да се задължи секретарят на РККП(б)М др. Неврозов и зав. райоро др.
Санников да подберат отговорни пълномощници, да ги инструктират и
командироват в селсъветите за организация и ръководство на дейността по
съставянето на списъците на кулашките стопанства и утвърждаването им
от РИК.
Съставянето на списъците и тяхното утвърждаване да завърши към 15
септември 1947 г.
Задължава др. Санников и пълномощниците на РККП(б)М и райизпълкома
да организират обсъждане на списъците на кулашките стопанства на
заседания на селсъветите с участието на бедните.
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За всяко потенциално кулашко стопанство селсъветът е писал разгърната
характеристика, на основата на която е включвано това стопанство в списък, изготвен в
два екземпляра. След това този списък се разглежда на заседание на селсъвета с
УЧАСТИЕТО НА БЕДНИТЕ.
След това списъкът се е подписвал от председателя и секретаря на селсъвета и
единият екземпляр се е изпращал за утвърждаване от райизпълкома. След
утвърждаването от райизпълкома и правителството на републиката, стопанствата
юридически се считали за кулашки и списъците се предавали в районните финансови
отдели за повишаване на данъчното облагане.
17 юли 1947 г.
Извънредно разширено заседание на изпълкома на селсъвета на
депутатите на трудещите се с. Тараклия с дневен ред – „Утвърждаване на
кулашките стопанства в селсъвета на с. Тараклия.“
По първи въпрос е изслушана информация от N (фамилиите са изпусната
от автора - бел а.), който представи списъците на кулашките стопанства.
Изказаха се: Х … който в своето изказване потвърди, че изброените
стопанства действително се явяват кулаци в периода на немско-румънската
окупация, експлоатирали са наемен труд и са натрупали богатство. Селския
изпълком решава да утвърди следните кулашки стопанства.
ДЕОРДИЕВ В. С.; КАРАМАЛАК А. С.; ДЕРИВОЛКОВ Д. И.; КРЯСКОВ
И. Г.; КАРАМАЛАК Е. В.; ЮРОВСКАЯ М. И; РУНТОВ Д. П.; КИРОВА А. С.;
ДАРМАНЧЕВ Р. Д.; РУНТОВ И. Т.; ВОИНСКАЯ М. В.; КАНТОВА Ф. Ф.;
ПОПОВ П. А.; ПОПОВ Ф. С.; АНТОНОВ М. М.; СТОЯНОВА М. Б.; ШАГАН Х.
Г.; ТЕРЗИ С. Б.
Видно е, че събранието в Тараклийския селсъвет е било пробно17, месец преди
излизането на постановлението. След публикуването на постановлението събрания са
били направени и в колхозите.
За организирането на дейността по съставянето на списъците във всички райони и
1030 селсъвети са командировани специални пълномощници, които в кратък срок са
били длъжни да инструктират селсъветите по места. Сроковете за такава тежка работа са
се оказали нереални и съдбата на живите хора се е определяла в резултат на набързо и
небрежно съставени списъци, а в много от случаите и жажда за мъст, завист и други
низки страсти. В резултат в списъците са попадали стопанства, които въобще не са
използвали наемен труд или даже бедни.

17

Редакцията се разграничава от това твърдение на автора. Това не е пробно събрание, а типичен пример за упражняване на
реалната, симбиозна власт на КПСС и КГБ, която в последствие се облича в законност, за да се отвори пространство за
контролирано от тях действие на съветската прокуратура и съветския съд. Модифицирана форма на тази практика се
използва до ден днешен в страните с неустойчива демокрация. Съществена роля за продължаването на тази практика има
просъветската юридическа наука, имплантирана във висшите училища на тези страни (б.р.)

49

БР. 33, „ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА И РЕФОРМА В СЕКТОРА ЗА СИГУРНОСТ“ - ГОД. 12.

Във връзка с многочислените жалби, списъците многократно са се препроверявали и
всеки път съставът на „кулаците“ коренно се е променял. В резултат от 10154 кулашки
стопанства утвърдени през 1947 г., половината (4500) са били изключени от списъците,
т.к. не са такива. Броят на кулашките стопанства, определени след многочислени
препроверки, е бил 1,6% от общото количество селски стопанства, а в
рибопроизводството 1%.
Паричният данък, определен за плащане от кулаците през 1948 г., е бил с 44 пъти поголям от този на колхозниците и 7,6 пъти по-голям от този на едноличните стопани.
Освен паричния данък, задължителното предоставяне на зърно и слънчоглед са били с
50% по-големи от тези на другите стопанства, а през 1949 г. на 100%.
Разкулачването не е икономическа акция, а репресивно-заплашителна, политическа,
т.к. в периода 1944 - 1946 г. от заможните селяни са били иззети значителни части орна
земя, овощни градини и лозя. Заедно с „кулашките“ признаци, много семейства са били
изселени по обвинения в сътрудничество с окупационните власти, т.е. за държавна
служба.
Екпроприацията на кулаците и изселването на 1,6% от населението в Сибир и Алтай
никак не е способствало за развитие на селското стопанство. Но „кулаците“, във всеки
случай тараклийските, не са отстъпили.
13 март 1948 г.
Общото събрание на селяни еднолични земеделски производители в
Тараклия.
Относно писмото до Сталин от селяните на Молдовска ССР.
Боримечков: - Другари! Събрали сме се тук днес, за да обсъдим документ
от историческа важност за нас, зърнопроизводителите. Ние трябва да
положим клетва пред лидера на народите др. Сталин, отнасяща се за това да
завършим сеитбата за 5-7 дни ... Обещавам на великия Сталин, че от своите
участъци земя през 1948 г. ще събера реколта от пшеница - 20 центнера от ха
...
Киосе Д. В. - Другари! През изминалата година работихме зле и получихме
лоша реколта. Това ние трябва да вземем под внимание през 1948 г., за да
работим, както ни учи др. Сталин!
Челарски ... Обещавам да получа през 1948 г. висок добив на пшеница – 25
ц / ха
Пукал ... обещавам да повиша най-малко 26 ц / ха!
Председател на селсъвета на Тараклия - Гоголев: Другари! По инициатива
на производителите от Алтай цялото съветско селячество дава дума на
великия вожд и учител др. Сталин през 1948 г. да постигне високи добиви от
реколтата. Считам, че от утрешния ден трябва да започне масово засяване
на есенните култури.
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Секретар РККП (б)M
Пушкарьов: Аз вярвам, че някои от найизостаналите селски стопанства са се поддали на кулшката агитация – че е
твърде рано за сеитба, и че ако поемете обещания за висок добив, обещаното
ще ви го вземат при събирането на зърното. Другари! Трябва да ви кажа, че
кулашките елементи доживяват своя край и те искат колкото се може повече
да навредят на нашата съветска държава.
На заявлението на Тулуш Г. И. с молба да се намали поетото обещание с 3
ха, тъй като не е в състояние да го обработи и засее решихме:
Да се откаже и да изиска Тулуш Г. И. да засее своята земя за 1948 г.
На заявлението на Чобан И. Г., да се снеме задължението да предостави
хлебно зърно поради старост решихме: - Да се откаже, тъй като се
освобождават граждани, родени 1897, а Чобан е роден 1888 г.
След това е издадено постановление на ЦККП(б)М от 28 септември 1948 г., с което
местните органи на партията и съветските власти са били длъжни да коригират
нарушенията на устава и изключат „кулашките елементи“ от колхоза. Но по някакви
странни обстоятелства провежданите мероприятия в тараклийския район винаги са
изпреварвали партийните и правителствените постановления18.
11 октомври 1948 г.
Уполминзаг Будиловский: Разрешвам си да попитам председателите на
селсъветите какви мерки са предприели към саботьорите? Никакви. С
изключение на председателя на Тараклийския селсъвет Гоголев, който е
подготвил материали за 10 кулашки стопанства за налагане на глоби. В края
на краищата ние имаме в областта колхози, които са изпълнили и
преизпълнили плана за есенната сеитба. Но защо другите се влачат на
опашката? Защото те нямат болшевишко ръководство, те са загубили
всякакво чувство за отговорност към партията и съветското правителство.
Накрая, в отчетния доклад на ЦК КП (б)M от м. февруари. 1949 г. е записано:
„...Ние трябва с всички мерки да укрепваме съществуващите колхози, да
организираме нови и по този начин да се създадат условия за преход от
политиката на ограничаване към политика на премахване на кулачеството
като класа.“
Всички очакваха „сигнала“ от Москва. През март 1949 г. Бюрото на ЦК на КПСС (б)
от Молдова и на Министерския съвет на Републиката изпрати писмо до Йосиф Сталин с
молба да се разреши изгонването на кулаците на МССР, бившите помещици, големи
търговци, активни съучастници на германските нашественици и дейци на профашистките
партии. На 6 април 1949 г. Министерският съвет на СССР прие постановление № 1290467, в съответствие с което подлежат на изселване 11 280 семейства от МССР или 40 850

18

Виж бел. 16.

51

БР. 33, „ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА И РЕФОРМА В СЕКТОРА ЗА СИГУРНОСТ“ - ГОД. 12.

души. Изселването следвало да се проведе през м. юни в източните райони на СССР.
Завинаги!
По такъв начин, чрез изселването от Молдова на „кулашките елементи“ се решават
две задачи: отделяне на несъгласните с аграрната реформа и категорично гарантиране
изпълнението на масовата колективизация в селата.
Всичко това се вписва в сталиниския план за справяне със селяните, но нямаше
нищо общо с социалистическата идея за трансформация на живота в селските райони в
Буджака, тъй като българските колонисти винаги са били свободни селяни и идеята за
„експроприация“ на по-способни и умели свои съселяни, още повече тяхното
експулсиране завинаги в неизвестния Сибир, е в противоречие с техния разум и
християнски морал. Мнозина завиждаха на „кулаците“, но дори и най-бедният селянин в
българското село мечтае да стане „кулак“ и правеше всичко възможно, за да се изравни с
„първенците“. Това е въпрос на чест и нормална естествена конкуренция, без които
животът угасва. Българинът винаги е бил индивидуалист, за разлика от манталитета на
руските славяни-общинники. Общинската идеология на славянското население на Русия
неволно се е превърнала в най-ефективното оръжие за потискане на нарастваща мощ на
руската държава и за спиране на развитието на народите от Източна Европа.
КОЙ ВСЪЩНОСТ Е КЛАСОВИЯТ ДУШМАНИН?

„Динамиката на репресиите срещу местните власти се засили през декември 1946
г. в резултат на писмото на Андрей Жданов, секретар на Централния комитет на ВКБ
(б) по агитацията и пропагандата, изпратено ??? до Сталин. Жданов заявяваше, че
зърното е скрито, ръководителите на ниските нива, като партийните секретари и
председатели на районните изпълнителни комитети, не са изцяло включени в борбата
срещу класовия враг за изпълнението на плана за зърното. В резултат на това
ръководителите на райони увеличиха натиска върху селските власти за изпълнението
на плана на всяка цена19“.
Сега става ясно по каква причина в тараклийските протоколи присъстват патосни
пропагандистки лозунги, славословия по адрес на Сталин и Партията. От агресивната
риторика личи цялата идеологическа анатомия на раскулачването, и като следствие,
станалата стандартна, военно-административната наказателна акция: депортацията.
Естествено е, че новият молдавски номенклатурен елит няма опит за мащабни и
толкова нестандартни и екстремни мероприятия: във време на война, дефицит на кадри,
ограбена от германци и румънци територия, суша, и най-главното, има голям страх да не
се изложи пред Москва и нейните наказателни органи. Накратко казано, молдавската
номенклатура като субект на управлението е поставена пред дилема: да отстоява на всяка
цена живота на подвластното ѝ население и да се противопостави на нереалните
московски разпореждания или да си спасява кожата с цената на човешки животи. Само с
19

http://www.academia.edu/7902012/FULL_TEXT_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%9C%D0%
BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A0_19461947_%D0%B3%D0%B3._%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE
%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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това може да се обясни създаването на бригади за ограбване на населението, ръководени
от самото партийно началство.
Друга използвана практика е връщането на изпратеното от Москва зърно,
преоформено като отчет по „държавните доставки“. Т.е. приоритет винаги и на всяка
цена е било изпълнението на плановете за държавните доставки и за това са правени
серия от нарушения при разпределението на зърното от държавната помощ. Много често
зърното, определено за помощи, не е достигало до нуждаещите се, защото е било
осчетоводявано и препращано като държавна доставка, което довежда до печалните
резултати, известни като масово измиране от глад.
Такова отношение между държавния управленски елит и населението е носител на
явно антагонистично противоречие. И ако през военното време това е в известна степен
оправдано и още повече на територия с чуждо („румънско“) население, то в мирното
време това противоречие напълно отговоря на класическото марксово „труд/капитал“.
Т.е. съветската номенклатура е съвкупност от държавна власт и капиталистическа
експлоатация на жив труд. В брежневските времена поради всеотдайността на самия
Леонид Илич и комунистите-фронтоваци това противоречие беше туширано, но след
като редиците на фронтоваците забележимо оредяха, горепосоченото противоречие изби
с нова сила. Този момент беше старателно прикриван от съветските идеолози, но
югославският социолог Милован Джилас20 успя да оповести на света за новата
експлоататорска класа и да разобличи мита за отсъствието на класов антагонизъм в
„социалистическото“ общество в СССР и Югославия. Обаче населението в Съветския
Съюз и дори интелигенцията, въпреки че предусещаха, че „има нещо гнило в датското
кралство“, не съумяха да разберат защо така лесно се сгромоляса Червената империя, но
изпитват известно облекчение и радост … но пирова.

20

http://www.vtoraya-literatura.com/pdf/dzhilas_novyj_klass_1961_text.pdf
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