
Българският бизнес е разделен 
на правителствено приближен и 
правителствено отдалечен

Българското общество живее в ими-
тация на държава. Това е колосален про-
блем, който засяга всеки от нас - и ”при-
мирените” и „непримиримите”, и „левите” 
и „ десните”, и „хората от партиите” и тези, 
които „мразят партиите”. Това отбеляза 
Татяна Дончева, председател на „Движе-
ние 21” пред делегатите на конгреса на 
партията, който се проведе на 2 април.

„Икономическа политика практичес-
ки отсъства, а бизнес климатът е отро-
вен. Управляващите са просто разпре-
делители на обществени поръчки по 
утвърдени схеми. Най-голямо внимание, 
разбира се, се отделя за разпределение-
то на бюджетните и европейски ресурси 
в публичните инвестиционни проекти. 

Почти всички такива проекти се печелят 
от много малко на брой фирми. Чуждите 
строителни компании напускат, а българ-
ските се борят за място на приближени 
до правителството. Тези места обаче, са 
вече заети. Българският бизнес е разде-
лен на правителствено приближен и пра-
вителствено отдалечен. Първият кръг 
получава обществени поръчки и недосе-
гаемост срещу каквото трябва. Вторият 
се радва на конфронтационно отноше-
ние във всякакви проявни форми до фа-
лирането му”, отбеляза още Дончева.

„Отмяната на приключили обществе-
ни поръчки по субективно усмотрение 
на премиера не срещна у нас дори не-
доумение, а още по-малко съпротива 
или протест. Управляващите явно са ре-
шили, че така ще неутрализират някои 
черни точки, написани им в чужбина. Но 
всъщност така ли се управлява модер-

на държава? Може ли така тя въобще да 
функционира? Все пак не сме в Средните 
векове”, каза Татяна Дончева. 

Над 450 делегати и гости присъстваха 
на конгреса на „Движение 21“ в Интер 
Експо център – София. Сред официални-
те гости бяха посланикът на Република 
Франция Н.Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан, 
представители на посолствата на САЩ, 
Великобритания, генералният почетен 
консул на Кралство Швеция Йоран Свен-
сон, представители и на леви, и на десни 
политически партии.

 „Съдебната реформа е първото го-
лямо препятствие в борба с мафията и 
мутрите, и абсолютна предпоставка за 
изграждане на нормална държава. Ние 
от самото създаване на партията сме зая-
вили, че без съдебна реформа Държава-
та не може да продължи напред. 
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Татяна Дончева: 

Антикорупционният закон на Кунева нарушава 
принципите на правовата държава

В широко рекламираният антикорупционен закон Кунева – 
Борисов са нарушени принципите на правовата държава. В за-
кона няма яснота на множество ключови понятия, няма участие 
на страната, срещу която се води производството, държавата е 
освободена от задължението да доказва твърденията си, да про-
верява действителните източници на доходи. 

Цялата доказателствена тежест е стоварена върху лицето, 
срещу което се води производството и върху трети лица, кои-
то били свързани или контролирани от него. Това производство 
може да започва и по анонимни сигнали, и по публикации в „сво-
бодните” медии и е свързано с тотално блокиране на сметки, 
собственост и др.

А един от първите отменени закони след промените бе За-
конът за собствеността на гражданите гл. 3, предвиждащ ана-
логичен механизъм за борба с „незаконно забогателите”. Той бе 
отменен като „мракобесен”. Значи и в законотворчеството сме се 
върнали към началото на прехода. Това не е политическа воля. 
Това е политическа немощ.

Антикорупционният закон е компилация от три други закона. 

Никой обаче не анализира резултатите от прилагането на тези 
закони в продължение на няколко години, а в развитите демокра-
ции това е задължително. Истината е, че тези закони са изкористе-
ни и превратно тълкувани и прилагани. Замислени като панацея 
срещу престъпността и корупцията, те се превърнаха в инстру-
мент  за политическо, икономическо и юридическо насилие над 
дребните риби от сивата част на живота и за разправа с конкурен-
цията. Законът за конфликт на интереси „роди” Филип Златанов и 
неговото тефтерче. Той беше дело на брюкселски чиновници, кои-
то не можеха да си представят практическото прилагане на твор-
бата си. По Закона за отнемане на имущество, придобито от прес-
тъпна дейност бяха осъдени близките и роднините на множество 
дребни правонарушители за кокошкарски престъпления, чието 
отражение върху криминогенната среда се измерва със стотни от 
процента. С новия антикорупционен закон вече се прокламират 
„свръхреволюционни” идеи за отнемане на всяко незаконно иму-
щество , както и да е придобито /законно или незаконно/, където 
и да се намира /в страната или чужбина/, в чиято и да е собстве-
ност /на първия придобил или на някой друг/.  

Продължава на стр. 2



Проектът „Великите забравени” представя:
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Татяна Дончева:  
Българският бизнес е разделен на правителствено 
приближен и правителствено отдалечен

Животът и творчество-
то на гениалния българ-
ски диригент Месру Мех-
медов бяха представени 
на 30 март т.г. на сцената 
на „Опера Бутик” от Татяна 
Дончева по нейния про-
ект „Великите забравени”. 

Месру Мехмедов е бил 
главен диригент на Пловдивската филхармония и е единствени-
ят българин, печелил един от най-големите диригентски конкур-
си в САЩ през 1969 г. „Димитри Метропулос”. Той е и единствени-
ят българин, който става асистент на великия Ленард Бърнстейн 
и е дирижирал Нюйоркската филхармония и Вашингтонския на-
ционален симфоничен оркестър. Това е “Еверест“ на музиката”, 
разказва Дончева. 

Срещата в Пловдив, посветена на творчеството и живота на 
Мехмедов, беше допълнена от камерен концерт на оркестранти 
и солисти на Опера Пловдив. Програмата включваше Вивалди – 
Концерт за 2 цигулки в ла минор, както и арии от опери на Вер-
ди, Пучини и Белини. 

В изследването си за диригента, с малко познати факти за него, 
Татяна Дончева разказва, че Месру  Мехмедов, който е работил 
и в Пловдивската филхармония, е бил уволнен по неизвестни 
причини. Николай Гяуров обаче издейства от брат си, Костадин 
Гяуров, по онова време първи секретар на БКП в Пловдив, да из-
дадат на Месру паспорт, за да замине за Щатите и да гарантира 
за него. Диригентът заминава и печели една от първите награди 
на конкурса „Метропулос“, където журито е председателствано 
от Бърнстейн. 

Месру Мехмедов е роден през 1935 година във Велико Търно-
во, завършва гимназия в Дряново, където основава и дирижира 
училищния хор и оркестър. През 1955 година ръководената от 

него група стига на финал 
на Младежкия музикален 
фестивал в София. Про-
дължава следването си в 
Ленинградската консер-
ватория, където негови 
преподаватели са голе-
мите руски музикални пе-
дагози и диригенти проф. 

Иля Мусин и проф. Евгений Мравински. Дипломира се през 1960 
година и след завръщането си в България е назначен в Симфо-
ничния оркестър в Пловдив, първоначално като помощник-ди-
ригент, по-късно и като главен диригент на оркестъра. Между 
1963 и 1969 година дирижира хора на Пловдивското певческо 
дружество, същевременно е гост-диригент и на други симфо-
нични оркестри в България и чужбина: Чехословакия, Монако, 
Япония, Уругвай, Англия, Италия, Франция.

Репертоарът на Мехмедов съдържа повече от 100 класически 
музикални произведения, като оперите „Фауст“ на Гуно, „Кар-
мен“ на Бизе, „Евгений Онегин“ на Чайковски, „Черното домино“ 
на Обер, „Царска годеница“ на Римски-Корсаков, „Риголето“ на 
Верди и др., както и много симфонични творби.

Месру Мехмедов загива през 1971 година при самолетната 
катастрофа на цюрихското летище със самолета на БГА „Балкан“. 

По думите на Дончева ние сме длъжни да отдадем необходи-
мото уважение на този велик българин, както и на онова, което 
наричаме „национална памет“. Тя инициира цяла поредица и се 
надява, че много българи ще откликнат на този отворен проект.

Още за диригента Месру Мехмедов: https://www.spisanie8.bg
/%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/
%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%
D0%B8/3904-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%
B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82.html

Ние сме едни от най-ярките защит-
ници на идеята за радикална съдебна 
реформа. Наш екип работи по нов мо-
дел на съдебната система, но отчитаме 
реалностите, че от позицията на извън-
парламентарна партия на нас не се гле-
да като на фактор и източник на идеи за 
реформата. 

„Проява на политическо късоглед-
ство е да не виждаш, че политическите 
различия по линията „ляво-дясно” ще 
имат разумен смисъл само в държава 
със здрав политически фундамент, а 
не в ИМИТАЦИЯТА НА ДЪРЖАВА. Иначе 

Моделът „Кой” ще се усмихва от държав-
ните институции, от присвоените чужди 
бизнеси и от цялото медийно простран-
ство, рекламирайки свободата на сло-
вото си.” 

„От 2009 г. България трупа бюджетни 
дефицити. Само през тази година разхо-
дите за лихви по външните заеми са 774 
милиона лева. В началото на март пра-
вителството пласира нова емисия дър-
жавни облигации за 2 милиарда евро. 
Рискуваме след 6-7 години да изпаднем 
в тежка криза поради огромни плаща-
ния по дълга. Статистиката отчита все 
по-свито потребление, като резултат от 

намаляващите доходи на населението. 
Свива се инвестиционната и стопанска-
та дейност, а правителството няма идея 
как да промени това. Имам съмнение, 
че дори не разбира нуждата от такава 
промяна. Липсват преки чуждестранни 
инвестиции. Нивата на безработицата 
остават високи, което товари бюдже-
та с високи социални разходи. Според 
Евростат безработицата за миналата 
година у нас е била 10,1%, а в Румъния 
– 6,7%.

Целия доклад на Татяна Дончева 
можете да прочетете тук http://d21.
bg/20160404/

Гениалният български диригент Месру Мехмедов
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