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Тази рубрика можеше да се казва по хиляди други начини. Можеше да носи 
поетично име като "Истината и само истината". Или да жълтее в най-
добрата традиция на англосаксонските таблоиди с названието 
"Разконспириране". Можеше да се казва по хиляди други начини, но 
предпочетохме очевидния. Защото най-безхитростният начин, по който 
отговаряш и на най-сложния въпрос, е с "да" или "не". Двете срички, които 
използваш, когато те прикачат към Машината. 
Традиционно наричат машината "детектор на лъжата". Със същия успех 
обаче и без да се губи частица от смисъла, бихме могли да я наречем 
"детектор на истината". Всичко зависи от това какво точно очакваш да 
чуеш. Нещо като вечната история за наполовина пълната или наполовина 
празната чаша. За хората, чиято чаша е винаги донякъде пълна, 
детекторът би отчитал проценти истина вместо проценти лъжа. Но 
това вече е въпрос на възприятие.
Самата истина (тази иначе толкова силна дума) е също въпрос на 
възприятие. Детекторът, известен още като "полиграф", не показва 
абсолютната истина, доколкото въобще има такава. Детекторът показва 
само дали казаното от теб отговаря на дълбоко стаените мисли. Ако 
вярваш стопроцентово, че си прероденият Наполеон, най-вероятно 
детекторът няма да ти противоречи. Но яростно ще ти се опълчи с 
пощурели цветни графики, ако отричаш чалгата, а тайничко слушаш 
псевдоориенталски песни с много възклицания и неграмотен текст. 
Детекторът проверява персоналната, субективната истина. За 
обективната - такава, каквато я търсят вече хилядолетия учени, философи
и религиозни фанатици - за съжаление няма измислен полиграфен тест.
Навремето Никсън, печално известен президент на САЩ, бил толкова 
изнервен от вечните предателства в администрацията си, че поръчал 
разпити с детектора на лъжата за целия си екип. "Дали тези тестове 
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наистина работят?" - попитал го един от съветниците му. - "Не знам - 
отвърнал усмихнато Никсън, - но наистина сплашват хората!"
Целта на тази рубрика от толкова "специфични" интервюта не е да 
сплаши участниците в нея. Тъкмо обратното. Целта е да се постигне 
върховната концентрация, която понякога се изплъзва в други, по-
релаксирани интервюта. Да се стигне до самоанализ, който може да 
изненада даже самия интервюиран. Но най-вече целта е да създадем по-
цялостен, пълнокръвен образ на различни публични личности, които поради 
забързания и еднопластов характер на медиите оставят винаги леко 
фрагментарна представа у нас. 
"Светът е пълен с банкери - заяви испанската журналистка и писателка 
Луция Етчебарриа, - които колекционират макети на кораби и пеят целия 
репертоар на Каетано Велозо. Проблемът, че това не се знае, не е техен, а 
наш." 
В този ред на мисли "Детектор на лъжата" е един опит за бягство от 
еднопластовата медийна реалност. Знаехте ли например, че култовата 
наша актриса Екатерина Евро не се мисли за супер привлекателна, обича да 
домакинства, ревнува лудо мъжете в живота си и се гордее с доброто си 
шофиране? Една доста по-различна представа от първосигналното 
внушение на първата корица на родния "Плейбой". 
За тези, които очакват диви компромати в "Детектор на лъжата" - това 
определено не е вашата рубрика. Ударите под кръста не са приоритет на 
"ТЕМА", още повече всеки участник има правото да не отговори на даден 
въпрос. Много по-важни от конкретните компромати са доброволно 
подарените откровения, казани точно толкова смело, колкото могат да си 
го позволят само широко скроените личности. 

  

 

  

   ЛЪЖАТА 

  

Кате, често ли ти се налага да лъжеш?
Катето Евро: Не. 
Детекторът: Не.
Все пак вярваш ли в благородните лъжи?
Катето Евро: Да.



Детекторът: Да.
А усещаш ли, когато теб те лъжат?
Катето Евро: Не.
Детекторът: Не.
Мислиш ли, че да лъжеш убедително е задължително в актьорското поприще?
Катето Евро: Да.
Детекторът: Не.
Катето Евро: Трябва да лъжеш убедително, за да те приеме публиката в образа, в
който си. Понякога човек играе себе си и не му се налага да лъже. Но сега 
например в една пиеса съм глуха счетоводителка, а това няма нищо общо с мен 
самата. Трябва добре да лъжа публиката, за да ми повярват, че съм 
счетоводителка, че съм глуха и че съм малко тра-ла-ла. 

  

ПРОФЕСИЯТА 

  

Винаги ли харесваш продукциите, в които се снимаш?
Катето Евро: Не.
Детекторът: Не.
Българското кино отива ли си безвъзвратно според теб?
Катето Евро: Да.
Детекторът: Не.
Катето Евро: Много се колебах на този въпрос. Не мога да отговоря точно с "да"
или с "не". Но със сигурност киното ни сега не е това, което беше. Навремето се 
снимах поне в 5-6 филма годишно. Е, не съм била винаги в главните роли, често 
съм играла и малки роли. А в момента... Преди две години се снимах в един 
италиански сериал и това лято се снимах в шестсериен български филм, който 
предстои да излезе. Но това не е сериозна работа. За мен безвъзвратно си отиде 
онзи период, когато снимах много. 
Принципно по-трудно ли е в момента да си успешна българска актриса, отколкото преди 
промените?
Катето Евро: Не.
Детекторът: Не.
Има ли у нас истински артистичен елит?
Катето Евро: Не.
Детекторът: Не.
Имаш ли самочувствието на добра актриса?
Катето Евро: Да.
Детекторът: Не.
Катето Евро: Тук имам добро обяснение за разликата ми с детектора. Дълги 
години си мислех, че по случайност съм актриса, защото съм симпатична и 
готина... Може би ми беше насаждано. Коментираше се, че не съм завършила 
ВИТИЗ. Нямах самочувствието, че наистина ставам. Преди няколко години 
Мариус Куркински ме покани в пиесата "Дванайсета нощ" и тогава аз много 
лекомислено се съгласих. На третата репетиция се уплаших - това е Шекспир, 
страшна работа за актриса, която идва от киното. Убедена бях, че това ще е 
големият ми провал. Мариус обаче не ми разреши да се махна. Повтаряше ми, че 
това е моята роля. Пък аз бях на повече от 40 години, а Оливия е само на 16! 
Останах и имах страхотен успех. Видях възхищението в очите на хората. Тогава 
разбрах, че съм станала актриса. Може би понякога се прокрадват съмнения, но 



не ги забелязвам.
Винаги ли си била на ниво в професията си?
Катето Евро: Не.
Детекторът: Не.
Предстои ли ти тепърва голямата роля?
Катето Евро: Да.
Детекторът: Да.
Актьорската професия пречи ли на семейния живот?
Катето Евро: Не.
Детекторът: Не. 

  

КОНКУРЕНЦИЯТА 

Налага ли ти се понякога да работиш с хора, които не харесваш?
Катето Евро: Да.
Детекторът: Да.
Дразнят ли те постиженията на твои колежки?
Катето Евро: Не.
Детекторът: Да.
Катето Евро: Може би има някаква благородна завист, но в никакъв случай не 
завиждам по гаден начин на някой. Ето например Мартина Вачкова, която ми е 
добра приятелка, ми е казвала: "Ех, аз как страхотно бих изиграла Оливия!" Тя не
ми е завиждала в някакъв лош смисъл. Просто ролята е много благодатна и тя си 
е мислела, че може да се справи добре с нея... И аз, като гледам Никол Кидман, " 
завиждам за ролите, които играе. Колкото до актрисите, които се издигат с 
протекции - на тях въобще не им обръщам внимание. 

Притеснява ли те конкуренцията на съвсем младите актриси? 

Катето Евро: Не.
Детекторът: Не. 

  

ИЗВЕСТНОСТТА 

  

Самата ти считаш ли се за една от легендите на българското кино?
Катето Евро: Не.
Детекторът: Не.
Ако навремето не се беше снимала в "Оркестър без име", щеше ли името ти да нашуми 
толкова?
Катето Евро: Не.
Детекторът: Не.
Харесва ли ти да си известна?
Катето Евро: Да.
Детекторът: Не.
Катето Евро: Известността е важна в нашата професия. Ако отидеш някъде и не 
те познаят, какъв актьор си в края на краищата?! Мен ме познават дори млади 
хора, които не са гледали филмите ми, и това ме радва. Някой път дори не се 



налага да се редя на опашка. Но известността си има и негативните страни - 
никога не мога да се появя някъде инкогнито. Започват коментари за неща и 
случки, които ме притесняват. Жените определено ме коментират повече от 
мъжете. Но като се замисля, и на мен ми е по-интересно да наблюдавам жени. 
Усещаш ли се уморена след толкова години присъствие по светските хроники?
Катето Евро: Не.
Детекторът: Не.
Чувстваш ли се част от някакъв елит?
Катето Евро: Не.
Детекторът: Не.
Ти ли си магнитът на всяко парти, на което се появиш?
Катето Евро: Не.
Детекторът: Не.
Оценяваш ли хората по тяхната известност?
Катето Евро: Не.
Детекторът: Не. 

  

ПРОВОКАЦИЯТА 

  

Скандалът необходим елемент ли е за популярността на една актриса?
Катето Евро: Не.
Детекторът: Не.
Ти обичаш ли да провокираш общественото мнение?
Катето Евро: Да.
Детекторът: Да.
Изживяваш ли се като изключително привлекателна жена?
Катето Евро: Не.
Детекторът: Да.
Катето Евро: Заклевам се, че въобще не се мисля за много хубава. Винаги даже 
съм казвала неща, които не трябва да ги признава една жена - че малко са ми 
дебели краката например или, че нося 39 номер обувки, което е прекалено голям 
номер за дама... Е, определено не съм грозна. Още когато бях малко момиче 
разни батковци по улицата ми казваха: "Малката, като пораснеш, ми се обади!" 
Всъщност знам защо се харесвам толкова на хората - страшно добронамерена 
съм и никога не излъчвам негативизъм. А това е по-ценно качество от това да си 
перфектно изпипан.
Правила ли си си пластична операция?
Катето Евро: Не.
Детекторът: Не.
Имаше ли проблеми след снимките в "Плейбой"?
Катето Евро: Не.
Детекторът: Не.
Би ли се снимала отново гола?
Катето Евро: Не.
Детекторът: Не.
Считаш ли хората, които те критикуват, за глупаци?
Катето Евро: Не.
Детекторът: Не. 



  

ПАРИТЕ 

  

Има ли значение стойността на един подарък за теб?
Катето Евро: Да.
Детекторът: Да.
Парите сред основните приоритети ли са, когато взимаш дадено решение?
Катето Евро: Не.
Детекторът: Да.
Катето Евро: Е, не! Ето например в Сатиричния театър получавам по 50 лева на 
представление. Защото ми се играе, не са ми важни парите! Два месеца съм 
репетирала всеки ден - това е труд, много пътувания! Понякога се захващам с 
неща, които не са добре платени, но ми доставят удоволствие. 

  

МЕТАФИЗИЧНО 

  

Чувстваш ли се изцяло реализирана?
Катето Евро: Да.
Детекторът: Да.
Добра майка ли си?
Катето Евро: Да.
Детекторът: Да.
Страх ли те е от старостта?
Катето Евро: Не.
Детекторът: Да.
Катето Евро: Като ме попита така, отначалото си казах, че не ме е страх. Но 
после започнах да си мисля: кой човек не го е страх от старостта?! При мен е 
малко по-различно от другите хора, защото не се притеснявам толкова за 
външния си вид, че ще се сбръчкам примерно - това неизбежно ще се случи. 
Мен ме е страх от това какво ми предстои, като остарея, защото нямам 
абсолютно никаква яснота по този въпрос. Не знам какво ще правя! С моята 
професия живея ден за ден. Да, всяка актриса иска да играе и в старостта си, но 
имаше една Кетрин Хепбърн, тя живееше в Америка и преди всичко беше Кетрин
Хепбърн!
Имало ли е моменти, в които ти се е искало да зарежеш всичко?
Катето Евро: Не.
Детекторът: Не.
Би ли се върнала отново в детството си?
Катето Евро: Да.
Детекторът: Да.
А би ли изживяла живота си по абсолютно същия начин?
Катето Евро: Да.
Детекторът: Не.
Катето Евро: Наистина харесвам живота си. Нямам какво друго да кажа по този 
въпрос. 



  

НЕПОСИЛНАТА ЛЕКОТА 
НА БИТИЕТО 

  

Обичаш ли да домакинстваш?
Катето Евро: Да.
Детекторът: Да.
Готвиш ли вкусно?
Катето Евро: Да.
Детекторът: Да.
Добър шофьор ли си?
Катето Евро: Да.
Детекторът: Не.
Катето Евро: Определено съм много добър шофьор. Давам гаранция! 
Паркирането ли? Хм, веднъж ми вдигнаха колата, но не ми писаха дори акт, 
защото съм връзкарка! Бях си оставила колата пред едно заведение, за да не 
карам пила. Там не било позволено за паркиране, но в тъмното кой да види... 

  

ЛЮБОВТА 
(И ДРУГИТЕ ДЕМОНИ) 

  

Допадат ли ти импулсивните мъже?
Катето Евро: Да.
Детекторът: Да.
Според теб добър ухажор ли е българинът?
Катето Евро: Не.
Детекторът: Не.
Харесва ли ти агресивният подход в ухажването?
Катето Евро: Да.
Детекторът: Не.
Катето Евро: Това е доста спорен въпрос. Казах "да", но не защото харесвам яко 
агресивните хора, а защото обичам мъже, които знаят да подходят към една жена 
както трябва. Не "мрън-мрън-мрън". Искам мъжът да има самочувствие и ясно 
поставени цели. Това понякога е проблем, защото много мъже се стресират от 
мене. Голяма мъка ми е било общуването с тях. Притесняват се, мислят си, че 
съм кой знае колко отворена. 
Падаш ли си по мъже в униформа?
Катето Евро: Не.
Детекторът: Не.
Можеш ли да се влюбиш от пръв поглед?
Катето Евро: Да.
Детекторът: Не.
Катето Евро: Всъщност и аз съм си задавала този въпрос - зависи дали 
сексуалното привличане е влюбване. Може би хората си мислят, че се влюбват от 
пръв поглед, а то в началото е някаква химия. Май затова тук с детектора не се 
разбрахме. Случва се да мисля, че се влюбвам, защото съм романтична. А то 



може да е само сексуално, пък аз си викам: "Леле, влюбвам се!".
Влюбена ли си в момента?
Катето Евро: Не.
Детекторът: Не.
Приятелството ли е най-важното в една интимна връзка?
Катето Евро: Не.
Детекторът: Да.
Катето Евро: Аз явно въобще не се познавам, тук разкривам някакви странни 
неща... Вярвам в приятелството между мъж и жена, но не и в приятелството 
между любовници. Когато обичаш някого, не може да има приятелство, много 
тъпо ми се вижда.
Във влюбването има страст, има ревност, всякакви други неща, но не и 
приятелство. 
Аз съм много ревнива и за мен приятелство и любов се бият. Вярвам в 
приятелството, но не когато то е съчетано с любов. С мои бивши гаджета след 
време съм била приятелка, но не и по време на връзката.
А сексуално удовлетворена ли си?
Катето Евро: Да.
Детекторът: Не.
Катето Евро: Абсолютно съм си сексуално удовлетворена! Но може би тази 
разлика тук се получи, защото при мен тези неща малко се бъркат - любовта и 
сексът. Може би съм сексуално задоволена, но не съм задоволена любовно. 

  

  

Детектор на лъжата

2. Наталия Симеонова

Катерина Запрянова     СЪДЪРЖАНИЕ НА 
БРОЯ     
брой 6 (122), 16-22 Февруари 2004 

http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=298
http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=298
http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=298
http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=298
http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=298
http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=298


Всъщност свети Валентин не е виновен.
Не е виновен за това, че вече ви се повдига от балони-сърца, писма-сърца, 
сладки-сърца и други предмети в заветната форма. Не е виновен, защото 
преди всичко той не е имал никакви планове да става свети Валентин. Без 
Клавдий Втори свещеникът Валентин никога нямаше да стане светец, 
китайците нямаше да отчетат ръст в производството на пластмасови 
сърца и плюшени играчки, а на вас нямаше да ви се налага да влизате в 
неудобната роля на постмодерен Ромео или изнервена Жулиета. 
Около 260 година обаче Клавдий Втори, в пристъп на организаторска 
треска, решил, че любовта е най-пагубното чувство за големия воин и 
големия мъж. Любовта, твърдял римският владетел, смазва дисциплината 
и превръща великите нации в слуги на емоциите. Затова императорът 
забранил на воините от римската армия да се женят. Именно тук в 
историята влиза, разбира се, свети Валентин - за да събира в тайна доба и 
да жени на конвейeр влюбени двойки. Нещо като бързите сватби в Лас Вегас,
но без бутафория и папараци. За антидържавните си действия свещеникът 
бил хвърлен в затвора, където на свой ред се влюбил - не в кой да е, а в 
дъщерята на пазача.
Историята е красива. Част от нея би могла дори да е истина. И най-
красивата история обаче със сигурност ви идва в повече всеки февруари. 
Представете си сега цялата ви година да минава под знака на любовните 
декларации, характерни за 14 февруари. Да ви се налага да водите диалози, 
сякаш извадени от розов роман. Да разпитвате за чувствата им хора, които 
често имат проблем с изразяването на значително по-прости понятия. Да 
сте пощенска кутия за любовните напъни на няколкостотин души 
седмично. Да се сблъсквате както с позитивни настройки, така и с чиста 
проба омраза. Да плувате нонстоп в море от патос, възклицания и сълзи, 
стремейки се някак да запазите здравия си разсъдък. Накратко: представете
си да сте Наталия Симеонова. Все още ли мислите, че е лесно да водиш 
"Море от любов"? 

Водещата на "Море от любов" сяда на стола на истината, за да 
открие доколко е автентична в емоциите си на екран, 
достигнала ли е тавана на кариерата си, има ли страст след 
сватбата и други подробности от лично-телевизионното си 
битие

  

ПРЕДАВАНЕТО 

  

Наталия, харесваш ли предаването, което водиш?



Наталия: Да. 

Детекторът: Да. 

  

Чувстваш ли професията си като някакъв вид мисия?
Наталия: Да. 

Детекторът: Не.
Наталия: Знам защо се получи тази разлика. В първия момент казах "да", но 
веднага се самоцензурирах наум. Прищя ми се да кажа: "Мисия да нося 
позитивно мислене" - нещо, което не съдържа толкова патос. Защото мисия е 
много отговорна дума. Струва ми се малко пресилено и претенциозно, който и да 
е човек да мисли, че има мисия. 

  

Автентична ли си винаги в емоциите, които демонстрираш на екран?
Наталия: Да. 

Детекторът: Не.
Наталия: Понякога сдържам емоции, потискам чувства. И без това хората си 
позволяват квалификацията "сапунено шоу" - затова никога не плача пред камера.
Сещам се веднага за срещата с една жена, инвалид от 22 години. Тя ми разказа за 
неистовите усилия на майка й да се грижи за нея на фона на мизерията, в която 
живеят. Беше невероятно, защото жената имаше сили за живот, а аз бях тази, на 
която страшно й се ревеше. В същото време трябваше да се усмихвам пред 
камерите, докато буцата ми беше заседнала в гърлото. 
Сдържам, разбира се, и друг тип емоции. Само веднъж си позволих да нарека 
един мъж "чудовище". Знаех колко пъти и как точно той е пребивал жена си пред 
двете им деца, което беше довело до астматични пристъпи на нервна почва при 
децата. По средата на разговора ми с този мъж реших, че е много лицемерно да 
съм толкова преиграно добронамерена. В крайна сметка аз съм това, което съм. 
Независимо дали в началото ще трябва да се държа подкупващо, за да "отключа" 
събеседника.
Налага ли ти се да се преструваш?
Наталия: Да. 

Детекторът: Да. 

  

Ролята на "добра фея" уморява ли те?
Наталия: Да. 

Детекторът: Да. 

  

Незаменима ли си като водеща на "Море от любов"?
Наталия: Да. 



Детекторът: Не.
Наталия: Аз съм незаменима в "Море от любов" - такова, каквото е две години 
след началото. Със сигурност шоуто би могло да съществува и с десет други 
водещи, но това ще са десет различни предавания. И друг би вложил много 
сърце, но шоуто със сигурност ще е по-различно: с повече ирония, с повече 
сарказъм или интелект, или умозрителност... С малко повече нещо, което няма в 
мен, и с малко по-малко нещо, което аз давам. 

  

Бъркат ли се понятията любов и сексуално привличане в предаването?
Наталия: Не. 

Детекторът: Не. 

  

Става ли ти неудобно, докато разговаряш с участниците в предаването?
Наталия: Не. 

Детекторът: Не. 

  

Ти ли си звездата на "Море от любов"?
Наталия: Да. 

Детекторът: Да. 

  

Притесняваш ли се, когато ти се налага да разрешаваш любовните проблеми на видни 
личности?
Наталия: Не. 

Детекторът: Не. 

  

"Море от любов" сериозно предаване ли е?
Наталия: Да. 

Детекторът: Не.
Наталия: Машината ме контрира, защото е уловила емоциите ми. Казах "да", но 
първата мисъл, която ми дойде в главата, е колко много хора са на обратното 
мнение. И как съм се борила с това. Знам колко лесен изглежда продуктът, който 
правим, в завършения му вид. Но той коства огромни усилия. Ние сме една 
гигантска поща, получаваме над 700 писма на седмица. Това е страшна 
отговорност и вечни угризения, че все не си прочел най-интересното писмо, че не
си по стъпките на най-вълнуващата история. Живея под невероятно напрежение 
да създам понякога от нищо нещо, да внеса малко емоция в живота на хора, които
гледат на нас изключително сериозно. Тяхното отношение превръща "Море от 
любов" в сериозно предаване. 



Затова усещам като предателство към тези хора мнението, че сме сапунено шоу. 
Дори в момента, докато разговарям за героите на "Море от любов", аз се 
чувствам като предател... Не се заблуждавам относно това колко по-дълбок би 
могъл да е анализът на чувствата на тези хора. Само че аз не съм психоаналитик, 
а само журналист, който се стреми да подхожда приятелски. 

  

Страхуваш ли се историите да не изглеждат твърде сладникави?
Наталия: Да. 

Детекторът: Да. 

  

Налага ли ти се да снимаш предавания с участници, които не харесваш?
Наталия: Да. 

Детекторът: Не.
Наталия: Вътрешната ми цензура тук отново заговори веднага след като казах 
"да". Почувствах се пак като предател към героите на предаването. Явно са ме 
обсебили, превърнали са ме в техен роб... Но сега пак ще ти кажа "да", ако ме 
попиташ дали не харесвам някои участници. Все пак човек не може да се лиши 
от собствената си ценностна система. 

  

Изнервя ли те публиката в студиото?
Наталия: Не. 

Детекторът: Не. 

  

Чувствала ли си се сводница?
Наталия: Не. 

Детекторът: Не. 

  

Учтивото лицемерие задължително ли е в медийните среди?
Наталия: Да. 

Детекторът: Да. 

  

ВИЗИЯТА 

  

Ти ли си измисляш прическите за предаването?



Наталия: Да. 

Детекторът: Не.
Наталия: Долових ирония във въпроса. Косата ми е толкова дълга, че има два 
варианта - или да е чуплива, или да е права. А и прическите ги прави 
фризьорката ми и може би затова изпитах някакво чувство на дълг към нейната 
персона. 

  

Марката на дрехата важна ли е за теб?
Наталия: Да. 

Детекторът: Да. 

  

Задължителен ли е ефектният тоалет за водещата на романтично предаване?
Наталия: Да. 

Детекторът: Не. 
Наталия: Давам си сметка, че е необходимо водещата на такова предаване да е 
ефектна, но невинаги това значи комфорт. Много често съм искала да избегна 
мъчението да избирам тоалети специално за шоуто. За мен е важно да съм с 
дреха, в която ми е удобно, която не ме стяга никъде и ми позволява да мисля за 
диалога. Понякога се чувствам некомфортно в тоалетите, които нося в "Море от 
любов". 

  

Вярваш ли на жълтата преса, че имаш кичозен стил?
Наталия: Не. 

Детекторът: Не. 

  

Дразниш ли се, когато те критикуват?
Наталия: Да. 

Детекторът: Да. 

  

Стремежът към добра фигура коства ли ти много усилия?
Наталия: Да. 

Детекторът: Не.
Наталия: Зависи как ще се погледне на въпроса. Вярно е, че не спазвам кучешки
диети. Също така нямам абсолютно никакъв афинитет към физическите 
упражнения. Скарана съм с фитнеса. Изпитвам огромни угризения за това, но 
нямам кой знае колко страшни комплекси. Когато аз съм о'кей със себе си, хората 



ме харесват и мъжете ме желаят много. Което ме кара да мисля, че коремната 
преса или цветът на сезона или суперкоафюрите не са в дъното на привличането 
между хората. 

  

ИЗВЕСТНОСТТА 

  

Харесва ли ти да си позната личност?
Наталия: Да. 

Детекторът: Да. 

  

Известността по-важна ли е от парите?
Наталия: Не. 

Детекторът: Не. 

  

Иска ли ти се понякога да станеш невидима?
Наталия: Да. 

Детекторът: Не.
Наталия: Честно казано, ми стана много смешно. Започнах да си представям 
най-различни неща, които биха се случили, ако съм невидима. 

  

Популярността ти афектира ли твоите близки?
Наталия: Не. 

Детекторът: Не. 

  

УСПЕХЪТ 

  

Ти реализирана жена ли си?
Наталия: Да. 

Детекторът: Да. 

  

Определяш ли се като сноб?



Наталия: Не. 

Детекторът: Не. 

  

"Море от любов" таванът на твоите възможности ли е?
Наталия: Не. 

Детекторът: Да.
Наталия: Аз съм много трескава жена. Не ми се ще да мисля, че съм докоснала 
тавана на своите възможности. Явно обаче се прокрадват съмнения в мен... Все 
пак съм на 33 години, тепърва ми се учи психология, ражда ми се второ дете. 
Добре: страхувам се, че може да не ми стигне времето. 

  

Ако утре предаването спре, това ще срине ли твоя свят?
Наталия: Не. 

Детекторът: Не. 

  

Чувстваш ли се значима?
Наталия: Да. 

Детекторът: Не.
Наталия: Това е въпрос, на който не мога да отговоря еднозначно с да или не. 
Чувствам се значима като жена и като майка. Иначе знам колко относителна е 
професионалната значимост. Да не говорим за преходната телевизионна слава. 
Определено мога повече от това, което правя в момента. Но ми е много приятно 
всяка седмица да разбирам колко много то се харесва. 
За съжаление страшно често нещата, които са далеч по-стойностни по 
собствената ти скала, ти осигуряват достъп до несравнимо по-малко 
възможности. Винаги съм казвала, че само когато направя нещо наистина 
комерсиално и гледаемо, ще съм подготвила почвата за нещото, което наистина 
считам за значимо. Много ми се прави сериозно ежедневно шоу, но не искам да 
бързам и да надскачам себе си. Един ден обаче аз ще имам такова шоу, в него ще 
разговарям с важни хора от социалния и политическия живот. Там ще бъда 100% 
себе си и всички ще ме мразите... Това го мисля сериозно - в този момент съм 
ултраоткровена, все едно си говориш директно с моето подсъзнание. Като се 
замисля, това интервю е идеалното отмъщение за мен, която нахлувам в личния 
живот на хората. 

  

ПАРИТЕ 

  

Добре платен професионалист ли си?



Наталия: Да. 

Детекторът: Да. 

  

Би ли водила предаването без хонорар?
Наталия: Не. 

Детекторът: Не. 

  

Виното и шоколадовите бонбони "Море от любор" имат ли успех на пазара?
Наталия: Да. 

Детекторът: Да. 

  

Ще останеш ли със съпруга си, ако той се срине финансово?
Наталия: Да. 

Детекторът: Да. 

  

UPCLOSE AND PERSONAL 

  

Имаш ли самочувствието на красива жена?
Наталия: Да. 

Детекторът: Не.
Наталия: Всяка жена има съмнения на тази тема. Когато нямаш никакво 
съмнение в красотата си, това те прави да изглеждаш едва ли не уродливо. Много
се радвам, че съм отговорила нахакано с "да", но моят приятел, детекторът на 
лъжата, е уловил душевното ми състояние. 

  

Вярваш ли в любовта за цял живот?
Наталия: Да. 

Детекторът: Да. 

  

Влюбена ли си в момента?
Наталия: Да. 



Детекторът: Да. 

  

Съпругът ти любовта на живота ти ли е?
Наталия: Да. 

Детекторът: Да. 

  

Има ли страст след сватбата?
Наталия: Да. 

Детекторът: Не.
Наталия: Усетих как на този въпрос сърцето ми думна два пъти по-силно. 
Замислих се как с времето сексът с Денис става все по-хубав, защото се 
опознаваме и защото си помагаме да ни е добре заедно. Особено откакто родих 
Виктория, имаме пик в това отношение. На мен ми е страхотно и имам чувството,
че и на него му е все по-хубаво. Но все пак тези въпроси опират до мнението на 
още един човек. 

  

Отговорността по-важна ли е в един брак от страстта?
Наталия: Да. 

Детекторът: Да. 

  

Ти ревнива ли си?
Наталия: Да. 

Детекторът: Да. 

  

Отмъстителна ли си?
Наталия: Не. 

Детекторът: Не. 

  

Кариерата пречи ли на семейството?
Наталия: Не. 

Детекторът: Да.
Наталия: На мен не ми пречи кариерата. Но имам убийствен страх да не би 
партньорът ми да има проблем с нея. Той не ми е казвал нищо, напротив - 
поощрява ме. Демонстрира ми най-бурно, че ме обича, именно в моментите, в 
които аз харесвам себе си и това, което правя. Не ми е показал никога, че страда. 



Дано не таи нещо в себе си. 

  

Успяваш ли да си 100% майка?
Наталия: Да. 

Детекторът: Да. 

  

Би ли ползвала предаването си, за да разрешиш личен любовен проблем?
Наталия: Не. 

Детекторът: Не. 

  

ЕКЗИСТЕНЦИАЛНО 

  

Страх ли те е от старостта?
Наталия: Да. 

Детекторът: Да. 

  

Има ли според теб непоправими грешки?
Наталия: Не. 

Детекторът: Да.
Наталия: Казах "не" и в същия момент в мен се появи някакъв ужас от смъртта. 
Що се касае до вътрешния комфорт на човек, всяка грешка е поправима. Но дали 
е поправимо това, че не отделяме достатъчно внимание на близките хора, които 
не са вечни? Моят свекър почина преди две години и това ме накара да се 
замисля колко много повече можеш да даваш на хората, докато тях ги има. 

  

Ако можеше да върнеш времето назад, щеше ли да го направиш?
Наталия: Не. 

Детекторът: Да.
Наталия: Като цяло винаги има неща, които би могъл да поправиш в живота си. 
Но няма безгрешни хора и е адски безсмислено да си мислиш какво би се 
случило, ако можеше да се върнеш назад. Аз съм много доволна от своя живот. 
Мисля си обаче, че съм проявила малко повече егоизъм във вземането на някои 
важни решения. 

  





Детектор на лъжата

3. Мартин Карбовски
Катерина Запрянова

   СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЯ     
брой 7 (123), 23-29 Февруари 2004 

Човекът срещу Машината. 
Звучи толкова смразяващо, че първата реакция е да откажете подобно 
интервю. В самата процедура няма нищо страшно: зловещите детектори 
от полицейските филми отдавна са отстъпили място на лаптоп и една 
кутия с кабели. Въпреки това "човекът срещу машината" е формула, която 
продължава да действа стряскащо. Особено ако сте чели доста научна 
фантастика като дете. Или ако имате добре развито (учтиво казано) 
въображение. 
Какво правите, когато ви вържат към детектора? Вариантите са два. Или 
говорите максимално честно, или се пробвате да мамите ловко. Всъщност в 
лицето на Карбовски се появи и трети вариант: да заявите, че смятате да 
лъжете най-безогледно. 
В последния вариант обаче се подменя самото значение на думата "лъжа". 
Смисълът на лъжата е да измамиш и да заблудиш противника. Когато 
предварително обявиш, че лъжеш, всъщност заявяваш, че казваш истината,
но с обратен знак. В този смисъл "лъжата" не е лъжа, а индиректен път 
към истината. 
Журналистът Мартин Карбовски дойде в редакцията на "ТЕМА" с 
твърдото решение да излъже за някои ключови положения детектора. 
Решение, което Карбовски не се поколеба да заяви на глас. Какво точно се 
случи и колко истини се казаха в желанието да не бъдат казани - може да 
прецените и сами.
Колкото до практическото решение на въпроса може ли да измамите 
детектора, еднозначен отговор няма. Факт е, че Интернет гъмжи от 
упражнения за надлъгване с машината. Те обаче са възможни само ако си 
купите собствен скъп полиграф, а идеята да направите това за единия 
двубой с машината в най-добрия случай не звучи много сериозно, а в най-
лошия звучи направо подозрително. При това дори дългите и изтощителни 
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"битки" с полиграфа не гарантират, че ще надхитрите машината. По 
прозаичната причина, че въпреки хай-тек цивилизацията човекът си остава
субективно, ирационално същество. И слава Богу. 
"Детекторът все пак може да се излъже - категоричен е пенсионираният 
кадър на ЦРУ Дъг Уилямс, - но наистина трябва да знаеш как." За целта 
Уилямс предлага да ви продаде изгодно наръчник с изпитани в неговия 
дългогодишен "къртичен" опит тактики. Ако пък ви мързи да четете 
книгата, дядо Уилямс се е погрижил да произведе и аудиозаписи с 
инструкции - тях може да слушате, дори докато шофирате из града. "Няма
излъган детектор, има излъган полиграфист" - това пък смятат 
съвременните професионалисти. Когато мислите, че сте преметнали 
машината, може би просто полиграфистът не е разчел реакциите ви добре. 
Което е достатъчно добро обяснение за победата на Шарън Стоун над 
детектора в "Първичен инстинкт" - кой нормален полиграфист би могъл да
отчете хладнокръвно резултатите на ослепителната блондинка?! 

 

  

  

  

ПРОФЕСИЯТА 

  

Карбовски, правиш ли халтура?
Карбовски: Да. 

Детекторът: Да. 

Всичките ти медийни изяви на ниво ли са?
Карбовски: Не. 

Детекторът: Не. 

Ти персонално харесваш ли журналистическата си "поточна линия"?
Карбовски: Да. 



Детекторът: Да. 

Талантлив ли си?
Карбовски: Да. 

Детекторът: Да. 

Задължително ли е в журналистиката да има провокация?
Карбовски: Да. 

Детекторът: Не.
Карбовски: Може би тук съм се замислил за обвиненията, че на всяка цена търся 
провокацията. Журналистиката, която се опитвам да правя, не е просто 
провокация. Но като започнеш разговор с един човек, на всяка цена трябва да го 
провокираш, дори да го обидиш. Тази провокация е добронамерена, тя не е лошо 
отношение. Необходима, е за да отвориш човека. Като натискаш дръжката на 
вратата, ти си добронамерен, но все пак я натискаш, защото трябва да отвориш 
тази врата. Когато провокираш хората и им се усмихнеш, те виждат, че ти си лош,
но нямаш лоши намерения. 

Изчерпваш ли се откъм идеи?
Карбовски: Не. 

Детекторът: Не. 

Страхуваш ли се от момента, в който няма да можеш да се сетиш за нищо 
предизвикателно?
Карбовски: Не. 

Детекторът: Не.
Темата проститутки ще ти омръзне ли някога?
Карбовски: Не. 

Детекторът: Не. 

Ти расист ли си?
Карбовски: Не. 

Детекторът: Не. 

Циганите вдъхновяват ли те за медийни изяви?
Карбовски: Да. 

Детекторът: Да. 

Крадеш ли чужди идеи?
Карбовски: Да. 

Детекторът: Да. 

Можеш ли да напишеш сериозен аналитичен текст на някаква 
международна тема без елементи на скандал?



Карбовски: Да. 

Детекторът: Не.
Карбовски: Тук малко преувеличих. Осъзнах, че мога да го направя, но няма как 
да не включа в материала любимите ми метафори, лошите сравнения, леко 
обиденото, дори обидчивото писане. Иначе написаното няма да ме изкефи. Аз 
съм писал доклади още като комсомолец. Скучни неща мога да пиша. Но това не 
е моят пиниз. Истината е, че сериозното не е интересно. Сериозното трябва да 
бъде поднасяно по по-лековат начин, аз искам да е четимо. Да, по този начин 
журналистическата професия олеква, но защо трябва да бъде тежка, защо трябва 
да е Washington Post? Има два типа журналистика: човешка и официозна. Аз 
искам да правя човешка журналистика. 

Паникьосваш ли се понякога на репортаж?
Карбовски: Да. 

Детекторът: Да. 

Има ли въпрос, който никога не би задал на твой събеседник?
Карбовски: Не. 

Детекторът: Не. 

Случва ли ти се да лъжеш в твой репортаж?
Карбовски: Да. 

Детекторът: Не.
Карбовски: Лъжа много рядко в репортаж, почти никога. На този въпрос нарочно 
се пробвах да излъжа детектора. Е, няма как да не си субективен в 
журналистиката. Особено в електронните медии ми се случва да манипулирам 
истината, но в писането в "Егоист" - не. Там е повече фикция, художествена 
измислица. По-скоро обогатяване на разказа, отколкото лъжа. 

Необходимо ли е един журналист да е груб?
Карбовски: Да. 

Детекторът: Не.
Карбовски: Аз съм си грубоват човек, идва ми отвътре. Е, някой като се сдуха 
много, се опитвам да го успокоя, но не мисля, че съм бил чак толкова зъл в някои 
интервюта. Държа всичко да е изяснено и да се казва истината. Истината е по-
важна от това да си щастлив, може би това е някакво графично лого в опита ми 
да живея. Имам проблеми заради това, но какво да се прави... 

Родителите ти харесват ли репортажите ти? 

Карбовски: Не. 

Детекторът: Не. 

  



"  ВСЯКА НЕДЕЛЯ" 

  

Харесваш ли господин Кеворкян?
Карбовски: Да. 

Детекторът: Не.
Карбовски: Харесвам го, но ме дразни понякога. Знаеш ли какво ме дразни? Това,
че е единствен, уникален, суперяк журналист. Даже думата журналист за него е 
обидна, той е съвсем различно нещо. Някой път си губя мисълта, като виждам 
той какво прави в работата. Дразни ме колко е по-добър от мен. Това е малко като
отношението към командира на поделението - не го харесваш, а трябва да 
служиш в това поделение, трябва да го уважаваш, на всяка цена да си в час. Но в 
края на краищата това е командирът на поделението, винаги ще трябва да 
избягаш до съседното село и да си купиш пиене... 
Кеворкян се отнася с мен добре, за разлика от много други хора. Но задачите 
понякога са неадекватни. Той иска да му гостува Аллах, да речем. Аллах трудно 
ще го намерим, дори телефона му трудно ще намерим. А Кеворкян казва: "Не ме 
интересува, искам Аллах"... Да, с Кеворкян имаме война между поколенията. Аз 
съм голям геронтофоб. Мисля, че онова поколение, което ни ръководи, не ни даде
шанса, от който се нуждаем. В този смисъл с Кеворкян имаме противоречия, но 
те са си вътрешни, не бива да се вадят. И са по-скоро емоционални, отколкото 
работни. За моето поколение Кеворкян например казва: "Вас ви интересуват само
пиенето, ебането и хомосексуалистите." 

Съобразяваш ли се със забележките му по твой адрес?
Карбовски: Да. 

Детекторът: Да.
Чувстваш ли се равностоен партньор в предаването?
Карбовски: Не. 

Детекторът: Да.
Карбовски: Тук излъгах. Аз се имам за равностоен партньор. Лошото че, че това 
не излиза в ефир. Ние сме абсолютно равностойни зад студиото. Сядайки в 
някаква сладкарница да обсъдим нещата, всичко е партньорско. В студиото обаче 
Кеворк е яко авторитарен типаж. Ако не е такъв, всичко ще се разпадне. Все пак 
това е неговото предаване. Аз съм добър изпълнител. Аз съм работническата 
класа. Но нямам желание да ръководя. Бих изпитал голяма досада да водя цялата 
"Всека неделя" по кеворкянския начин. Дали съм Ванката на Кеворкян ли? Ужас! 
Това ли се говори? Вярно е, че понякога на човек му се налага да козирува, но 
това е нещо, което просто трябва да направиш. Иначе другото е хайдушка, 
партизанска бунтарщина: аз съм много велик, сега ще еба майката на старите 
вълци в тая казарма. Не става така. Няма да има система, няма да има структура. 
Понякога аз опонирам на Кеворкян, но му давам да победи. 
Колкото до коментара на Слави, че аз съм едно момче, което Кеворкян е взел да 
обучава - това беше весела ситуация. Събрали се бяха динозаврите: Лили 
Иванова, Слави Трифонов и Кеворк, и единственото, което на мен ми оставаше, 
беше да се усмихвам. Между другото, Слави още преди предаването ми беше 
казал: "Аз не искам да говоря с тебе!" 



Предаването твой приоритет ли е в момента?
Карбовски: Да. 

Детекторът: Да. 

Усещаш ли го като вид ракетоносител към по-голяма слава?
Карбовски: Не. 

Детекторът: Да.
Карбовски: По-високо от "Всяка неделя" трудно може да се стигне. От друга 
страна, пък едно време си мислех, че по-високо от "Егоист" трудно може да се 
стигне... За мен е много важно да ми е интересно. Не приемам предаването 
просто като ракетоносител към слава. 

Ако не участваше във "Всяка неделя", щеше ли да добиеш сегашната си 
популярност?
Карбовски: Да. 

Детекторът: Не.
Карбовски: Ако не се занимавах с "Всяка неделя", щях да правя нещо друго. 
Притесняваш ли се да водиш предаването без тъмни очила?
Карбовски: Не. 

Детекторът: Да.
Карбовски: Не се притеснявам. Очилата ми помагат да гледам в няколко посоки 
едновременно, да се съобразявам с мониторите. Но понякога ги забравям някъде 
и съм без тях седмици наред. 

  

ПАРИТЕ 

  

Името "Мартин Карбовски" престижна търговска марка ли е?
Карбовски: Да. 

Детекторът: Да. 

Би ли написал репортаж, без да получиш хонорар?
Карбовски: Не. 

Детекторът: Да.
Карбовски: Излъгах. На конкретните въпроси се пробвах да лъжа, за да проверя 
машинката. Писал съм доста пъти без хонорар. Работил съм например без пари 
за Съюза на инвалидите, защото идеята беше благородна. Но принципно не бива 
да казваш, че работиш без пари, защото хората се научават така. 

Има ли нещо в професионален план, което не би направил за пари?
Карбовски: Да. 



Детекторът: Да. 

  

ЖЕНИТЕ 

  

Харесваш ли жените?
Карбовски: Да. 

Детекторът: Не.
Карбовски: Харесвам жените неимоверно много. Но този въпрос трябва да се 
раздели на две. Аз ги харесвам като сексуални обекти и като добри другари. Но 
като социални партньори, например като партньори в брака... тук аз съм пълен с 
омраза. Все пак съм имал два несполучливи брака. Жените прекалено много се 
глезят и не правят това, което се изисква от тях. Ние, мъжете, обаче го правим и 
тук сме много преебани. Звучи обобщаващо, но моята извадка е много голяма. В 
работата също мразя да си общувам с жени. 
Да, вярно е, че имам интимни страхове спрямо жените. Спомням си как един път 
например изпих литър и половина бяло вино и не ми стана. Направо се побърках!
Така че ако имам някакъв голям страх, това е, че няма да ми стане. Разбира се, 
тук има едно много готино измъкване, чисто мъжко: "Тя не ми го вдига". Но това 
не е вярно. Съвсем нормално е по начина, по който живея аз и повечето 
съвременни хора, към 40 да започнеш да изпитваш проблеми с ерекцията. Не, не 
съм ексхибиционист. Ако знаеш какви неща крия, просто ще се побъркаш... 

А жените теб харесват ли те?
Карбовски: Не. 

Детекторът: Не. 

Истинската любов измислица ли е?
Карбовски: Не. 

Детекторът: Не.
Падаш ли си по платената любов?
Карбовски: Не. 

Детекторът: Да.
Карбовски: Не си падам. Тук противоречието идва от това, че аз много често се 
срещам с такива момичета. Те ме интересуват много живо, защото това е 
истинският ъндърграунд: циганите, проститутките, наркоманите... Този 
ъндърграунд е много качествен, интересен е за изучаване, все едно взимаш 
биологична проба. Непрекъснато успяват да ме изненадат. Миналото лято във 
Варна говорих с пет-шест момичета, много хубави българки. Разговорът 
струваше пет-десет лева. Но не правя секс с проститутки. Страх ме е. Не искам 
да чукам жена, която преди малко е спала с тираджия. Няма логика в тая работа. 
Дори докосването е гадно, макар че има страшно хубави жени: ако не ти кажат, че
са проститутки, няма да разбереш. Изкъпани, оправени...
Желанието ми да опозная проститутките е по-скоро литературно. Намесва се и 
желанието едва ли не да ги спася, изуча, нахраня. Всяка една от тях има някаква 



убийствена история, която е лъжа, разбира се, но тази лъжа е толкова 
преповтаряна, че проститутката си я вярва. 

Сексът любов ли е?
Карбовски: Да. 

Детекторът: Да. 

Мразиш ли някои от предишните си връзки?
Карбовски: Да. 

Детекторът: Да. 

Честно ли е спрямо дамите интимните ти премеждия да лъсват по 
страниците на родната преса?
Карбовски: Да. 

Детекторът: Да. 

Финансовите възможности на дадена дама действат ли ти като афродизиак?
Карбовски: Не. 

Детекторът: Не. 

Женитбата отживелица ли е според теб?
Карбовски: Не. 

Детекторът: Да.
Карбовски: Женитбата не е отживелица. Но тенденцията в момента - мъжът си 
прави каквото си иска, жената си прави каквото си иска, е нещо, което не 
приемам. Всъщност аз съм малко турчин в това отношение, защото искам да 
правя каквото си искам, а жената не бива да го прави. Иначе се надявам да 
поостарея, да се уморя и да правя всичко това, което се нарича paterfamilias. А 
ако не стане - ще продължавам по същия начин, няма да загубя толкова много. 

Усещаш ли горчивина в интимен план?
Карбовски: Да. 

Детекторът: Да.
Красивите жени притесняват ли те?
Карбовски: Не. 

Детекторът: Не. 

  

МИНАЛО 
НЕЗАБРАВИМО 

Би ли се върнал в детството си?



Карбовски: Не. 

Детекторът: Не. 

Трябваше ли да носиш добри бележки вкъщи?
Карбовски: Да. 

Детекторът: Да. 

Затворено дете ли беше?
Карбовски: Не. 

Детекторът: Не. 

Имаше ли сериозни авторитети като дете?
Карбовски: Да. 

Детекторът: Не.
Карбовски: Аз излъгах. Всеки авторитет е социално понятие. Истински авторитет
обаче не съществува. Всеки ходи до тоалетната. Всеки има какво да крие. Така че
в социално отношение признавам всички авторитети - от тъпия старшина в 
казармата до големия Кеворк, но в индивидуално отношение може би имам само 
няколко приятели, към които изпитвам респект. 

Има ли моменти от детството ти, за които не искаш да си спомняш?
Карбовски: Не. 

Детекторът: Да.
Карбовски: Всеки търси в моите изяви нещо от миналото ми - лош баща, пияна 
майка. А аз съм раснал в стерилна среда. Моите родители са аскети, дори бих 
казал светци. Категорично обаче не съм бил глезен. След училище ме оставиха на
себе си. Няма подкрепа, няма пари. Вярно - от време на време досаждат с 
някакви съвети, но аз, така или иначе, след 18 години не съм живял с родителите 
си. 

  

В ЕДЪР ПЛАН 

  

Доволен ли си от живота си?
Карбовски: Да. 

Детекторът: Не.
Карбовски: Вселената не е най-луксозното място за живеене, особено пък нашият
свят. Не мога да бъда доволен. Top five на нещата, които ме дразнят? Парите ме 
дразнят, защото са станали самоцел. Усещам го по себе си. Всъщност откакто 
имам пари, мога да правя много неща, но не ме кефи това да имам слуги - някой 
да ме вози например... 
На второ място пак трябва да спомена жените. Дразни ме тяхната лекота на 
битието - една жена с красотата си и хубавия си задник успява да бъде добре. 



Например, като ме засече жена, която кара кола на стойността на всичките ми 
заплати през последните петнадесет години, аз навивам прозореца и я питам 
колко свирки струва тази кола. Политиката също ме дразни: огромното вселенско 
лицемерие на хората, които са решили, че ще изкарат някой лев, след като ги 
изберем. 
Дразни ме много и отчаянието на моето поколение. Виждам скапването. Падат 
един по един. Консумацията - рекламата и глобалните лъжи, също е в top five. В 
момента българинът се чувства добре, докато яде пуканки и гледа видео от 1998 
година. Това е отвратително. Технологията даде възможност и на най-бедните да 
имат хладилник и те си мислят, че това е голямата им победа в живота. 

Големите ти успехи предстоят ли тепърва?
Карбовски: Да. 

Детекторът: Да. 

Страх ли те е от биологическия часовник?
Карбовски: Да. 

Детекторът: Да. 

Искаш ли да бъдеш баща?
Карбовски: Да. 

Детекторът: Да. 

Има ли непростими гафове в живота ти?
Карбовски: Не. 

Детекторът: Да.
Карбовски: Да, имам един непростим гаф. Ударих лошо едно момиче, след като 
тя се опита да ме убие. Ударих я само, не я набих - недей да четеш "Шок"! 
Всъщност голямата ми тъга тези дни е, че мои добри приятели, с които пием 
заедно, изкарват по някой лев с писания в "Шок"... Но в края на краищата за 
какво са приятелите? За да ти ебават майката! 

Оптимист ли си?
Карбовски: Да. 

Детекторът: Не.
Карбовски: Тук излъгах. Не съм оптимист. Но след като става ясно дори кога 
лъжа, какъв оптимист мога да бъда? Трябва да се спазва изконното право човек 
да може да лъже! Да има личен живот, да може да мастурбира. Не мога да бъда 
оптимист в един свят, в който няма лично пространство. Вярно, случили са ми се 
някакви хубави неща, но те са само на битово ниво. Какво хубаво всъщност ми се
е случило, освен някакво старо "Ауди"?! 



Детектор на лъжата

   СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЯ     
брой 8 (124), 01-07 Март 2004 
4. Емил Кошлуков
Катерина Запрянова

Не е вярно, че детекторът е най-полезен при криминални разследвания. 
Детекторът би трябвало да се ползва най-вече в разговори с политици. И то
не заради едната медийна сензация. Политическите сензации, така или 
иначе, напират по медиите всеки ден и заглушават другите, по-нормални 
новини. Детекторът би могъл да влезе в употреба в политиката на чисто 
интерпретаторско ниво - да помогне в разшифроването на това какво точно
казват политиците, когато казват, че казват друго. Да покаже кога "да"-то
е "не" и "не"-то е "да". Да демонстрира какво се крие зад официозните 
полуистини, заучените пиарски фрази и благоразумни клишета. Да 
асистира в превода на политически заклинания и кодове. Колко много е 
нужна подобна помощ може да потвърди всеки човек на улицата. Защото, 
ако има нещо, което е неоспорима истина тези дни, то е невероятната 
умора на Малкия човек от Големия патос.
А иронията тук е, че именно кодирането на езика често се счита за 
истински политически майсторлък. Не друг, а именно човекът, останал в 
историята като Великият Комуникатор, бившият президент на САЩ 
Роналд Рейгън, изрече през 80-те години думите: "Не ме слушайте какво ви 
казвам. Слушайте какво имам предвид." С което потвърди съвсем 
официално, че разликата между двете е огромна.
Впоследствие тези негови думи станаха формула, а разликата между 
"казвам" и "мисля" се прие за атрибут на изпечения политик.
Разбира се, това не значи, че всички политици непременно са лъжци, 
измамници и прочие неприятни квалификации. Това просто значи, че да 
лавираш ловко понякога е равносилно на това да си трудно разбираем. С 
презумпцията, че и да не си безкрайно ясен, поне ще оценят напудреното ти
красноречие или мистериозното ти мълчание. 
"Животът е кутия с шоколадови бонбони - твърдеше любимият на всички 
филмов герой Форест Гъмп - и никога не знаеш какво точно ще намериш 
вътре." Политиката, в този смисъл, не е дори кутия шоколадови бонбони - 
тя просто е една кутия. Какво точно има вътре, не отговаря нито на името
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на стоката, нито на инструкциите за употреба, нито на описанията на 
очевидци. А най-малкото: на думите на самите политици. 
Така преводът между "казвам" и "мисля" става по-труден и от превода от 
"кучешки" и "котешки" език, с който японците толкова фанатично се 
занимават. Доколко детекторът на лъжата може да помогне в превода от 
политически на български, остава да видим на страниците на "ТЕМА". 

  

 

  

  

   ЗООН ПОЛИТИКОН 

  

Г-н Кошлуков, изнервен ли сте от политическата ситуация в момента?
Кошлуков: Да. 

Детекторът: Не.
Кошлуков: Може би детекторът показва "не", защото някак си съм приел тази 
политическа ситуация. Изнервен съм от нея по-скоро като оценка. Но като 
чувство, като емоция - не се дразня. Ситуацията е отвратителна, но аз съм 
толкова навътре в нея, че съм разбрал - това е! Е, опитвам се да я променя по 
някакъв начин, но тя вече не ме дразни активно. Не ме възбужда. Какъв е 
смисълът да се ядосвам постоянно от това, че Панайотов е глупак или че Костов 
е крадец? Няма човек, който да живее с инфаркт всеки ден. Явно съм постигнал 
някакъв баланс в себе си. Описвам явленията по-скоро интелектуално и правя 
необходимите стъпки. Стремя се да бъда добър политик. 

Да си политик професия ли е?
Кошлуков: Да. 

Детекторът: Не.
Кошлуков: Ако под професия се разбира непременно да си учил политика, тогава
политиката не е професия. Няма университет, който да произвежда политици. Но 
ако под професия се разбира призвание - тогава продължавам да твърдя, че да си 
политик е професия. В политиката има професионализация, защото можеш да 
ставаш все по-добър. Какво значи по-добър ли? Ами да не правиш прекалено 



много компромиси с принципите си. Да следиш развитието в политиката. Да 
успяваш да общуваш с избиратели и медии. И, разбира се, да подлежиш на 
някаква оценка, да има отчетност и контролност. 

В този контекст вие професионален политик ли сте?
Кошлуков: Да. 

Детекторът: Да 

Стряска ли ви разграденият двор на СДС?
Кошлуков: Не. 

Детекторът: Не. 

Вие случайно ли попаднахте в НДСВ?
Кошлуков: Не. 

Детекторът: Не. 

Съжалявате ли за оптимизма си отпреди 2 години?
Кошлуков: Не. 

Детекторът: Не. 

  

ФОРМУЛАТА НДСВ 

  

Сегашното управление разочарова ли ви?
Кошлуков: Да. 

Детекторът: Да 

Изчерпана ли е формулата НДСВ?
Кошлуков: Да. 

Детекторът: Да 

Чувствате ли се изолиран от изпълнителната власт?
Кошлуков: Да. 

Детекторът: Да 

Твърдо ли сте решен да правите нова партия?
Кошлуков: Да. 

Детекторът: Не.
Кошлуков: Може би съм усетил въпроса като прекалено персонален. Не смятам, 
че точно аз трябва да правя тази нова партия. Да, трябва да се получи партия, но 
в случая не е добре да се персонифицират нещата. Проблемът на родните партии 



е, че непрекъснато някой се кара за председателския стол. Този тип 
персонификация на политиката ми е неприятен. Мисля, че трябва по-скоро да 
говорим за екип. Иначе дупката в дясно е толкова голяма, че няма начин да не 
излезе нещо. Но дали имаме ресурса да го направим както трябва, не знам. 

Вие ли сте реалният лидер на дискусионен клуб "Новото време"?
Кошлуков: Не. 

Детекторът: Да.
Кошлуков: Е, сигурно си лаская самолюбието като всеки един човек. Но не съм 
само аз моторът на дискусионния клуб. Много от колегите поставят важни 
въпроси. До някаква степен съм инициатор на процеса, но да не забравяме, че 
вътре са личности като Боби Цеков, Миро Севлиевски, Руми Георгиева... Добре 
де: сигурно дълбоко в себе си вярвам, че аз съм лидерът. Но това е само в 
областта на партийното действие, на ниво идеология. А това да застанеш най-
отпред не значи, че си лидер. Матросов не е бил истински лидер. Той става за 
герой на някакъв соцфилм, но за нищо друго. Да излезеш напред, не е равно на 
това да си водач - може би просто си по-безстрашен или по-глупав. 

Вас страх ли ви е да излезете на първа линия и да заявите лидерство?
Кошлуков: Не. 

Детекторът: Не. 

Поздравявате ли се с г-н Герджиков?
Кошлуков: Да. 

Детекторът: Не
Кошлуков: Понякога все пак му кимвам. Ако сега го видя тук, ще му кажа "Добър
ден". Това, което излиза на детектора, е неодобрението ми към този човек. 
Категорично избягвам персонален контакт, предпочитам да не говоря с него. 

Той добър шеф на парламента ли е?
Кошлуков: Не. 

Детекторът: Да.
Кошлуков: Ето тук се самосанкционирах. Това е въпрос, на който не мога да дам 
еднозначен отговор. По някои теми Герджиков реагира добре. Но в същото време 
прави абсурдни неща - като това местене на парламента например. Аз не виждам 
проблем с тази сграда. Там са се клели възрожденците и бащите на модерна 
България. Говорим за традиции. Ако трябва да улесним депутатите докрай - ами 
да им построим парламент с апартаменти, въобще да не се поместват! Не е 
нормално да се местят сгради символи. То и "Александър Невски" по тази логика
бихме махнали - нали затруднява движението! Явно обаче някой трябва да прави 
конкурси и да хонорува архитекти. 

Различията между "Новото време" и юристите в НДСВ преодолими ли са?
Кошлуков: Не. 

Детекторът: Не. 

Необходим ли е кворум в парламента?



Кошлуков: Не. Детекторът: Да.
Кошлуков: Разбирам добре колко скандално звучи това, което казвам. Депутатите
обаче не са тъкачки, да работят между 9 и 5 следобед и да произведат 17 килима. 
Това, че натискаш копчето, не те прави по-добър депутат. Тези, които седят вътре 
в залата и спазват кворума, ако ги питаш какво правят, ще ти кажат: "Не знам!" 
Вече няма енциклопедисти - никой не разбира от всички закони. В модерните 
парламенти, когато има дебати и изслушвания, седят пет човека. Когато, разбира 
се, трябва да подкрепиш закона чисто политически, гласуваш. Но това са два 
часа. А с детектора се разминаваме, защото знам много добре какво си мислят 
хората, ясна ми е популистката настройка. Глупаво е обаче да разсъждаваме като 
през ХIХ век. По тази логика трябва да правим събрания пред парламента, на 
площада и да си ръкопляскаме. 

Вервате ли на министър-председателя?
Кошлуков: Не. 

Детекторът: Да.
Кошлуков: Аз вярвам не на министър-председателя, а на това, с което той дойде. 
Вярвам в каузата, с която започнахме. Може би затова тук съм реагирал толкова 
бурно - аз все пак вярвах в обещанието, което той изрече пред микрофоните. Не 
искам обаче да вярвам на един човек, да завися от капризите на който и да е. 
Искам съдбата на България да се прави от принципи и каузи, от идеи, а не от 
лични прищевки. 

Реални ли бяха обещанията от розовия период на НДСВ? 
Кошлуков: Да Детекторът: Да 

  

АНТИКОРУПЦИОННО 

  

Ще бъде ли приет според вас на второ четене законопроектът за 
политическите партии (включващ забрана на анонимните дарения към 
политиците, задължително публикуване на списъци на спонсорите и т. н.)?
Кошлуков: Да. 

Детекторът: Да. 

Много ли са задкулисните спонсори в България?
Кошлуков: Да. 

Детекторът: Да. 

Хората с престъпно минало преобладават ли сред тях?
Кошлуков: Да. 

Детекторът: Да. 

Вие получавате ли често "неприлични" финансови предложения?



Кошлуков: Не. 

Детекторът: Не. 

Корупцията, свързана с правителството на НДСВ, по-сериозна ли е от тази 
при предишното правителство?
Кошлуков: Не 

Детекторът: Да
Кошлуков: Реагирах емоционално на този въпрос, заради всичките глупости 
напоследък с компенсаторките и с какво ли не... Но си мисля, че като обем, 
количествено корупцията при това правителство е по-малка от предишното. 
Голямата корупция, истинската драма беше при приватизацията. В сравнение с 
приватизационните измами изпълненията сега изглеждат едва ли не 
кокошкарски. Но пък, от друга страна, дали ще откраднеш 20 лева или 20 
милиона - ти все си крадец. 

Вие корумпиран ли сте?
Кошлуков: Не. 

Детекторът: Да.
Кошлуков: Мисля, че не съм корумпиран. Но се напрягам страшно на този 
въпрос, защото всички политици попадаме в един кюп. Гледам каква е реакцията 
на хората спрямо депутатите: "Един дол дренки, всички крадат!" Може би имат 
право. Фактът, че не успяваме да овладеем ситуацията, ме прави и мен 
корумпиран. Не мога да се противопоставя достатъчно. Да, нещо като гузност по 
асоциация. Колкото и да вземам позиция, тя е до известна степен само 
декларативна... Безсилието, разбира се, не е оправдание. Участвам в един процес,
който утре ще получи оценка. Тогава, в тази оценка на НДСВ, аз ще бъда в 
ролята на съучастник. Това е и една от причините да искам час по-скоро да 
изляза, да се махна.
Ако ме питаш дали вземам пари, ще кажа "не". Но подаръци съм получавал - от 
приятели. Това обаче не го броя за корупция, защото не са подаръци срещу 
услуги. Не са, да речем, подаръци от групировки, чиито интереси аз защитавам. 
Получавал съм подаръци от Лора Видинлиева например. Но става въпрос за 
персонални подаръци като скъпи костюми, които аз не мога да си позволя. Този 
костюм ли? Точно този ми е от Миро Севлиевски. Даде ми го, защото на него не 
му става, нали Миро е нисък и дебел! Иначе костюмът е от Лондон, един шейх го
бил поръчал, но не се напъхал в него и така го докопахме. После и на Миро не му
стана. Що се отнася обаче до по-крупни облаги, аз например съм единственият 
депутат, който е отказал държавно жилище. Направих го заради принципи, а 
освен това мога да си плащам квартирата. Наемът ми е 130 долара - апартаментът
е малък. 

  

ЛИЧНОСТИ versus ПАРТИИ 

  

Зле подбраните кадри големият проблем на НДСВ ли са?



Кошлуков: Да. 

Детекторът: Да. 

Уважавате ли като цяло вашата парламентарна група?
Кошлуков: Не. 

Детекторът: Да
Кошлуков: Въпросът е страшно труден. Като действия на групата не я уважавам, 
но има много хора в нея, към които изпитвам респект. Уважавам някои от 
колегите си, но не харесвам политическия субект НДСВ. 

Срам ли ви е от конкретни личности в НДСВ?
Кошлуков: Да. 

Детекторът: Да. 

Предложеният от вас Избирателен кодекс (120 депутати да се избират 
мажоритарно, а останалите 120 в национални партийни листи) ще реши ли 
кадровия проблем в следващия парламент?
Кошлуков: Да. 

Детекторът: Не
Кошлуков: Всички мразят политиците, а ги преизбират същите - това е, защото 
едни и същи хора са начело на партийните листи. Сигурен съм, че трябва да се 
гласува за личности. В момента БСП ги е страх, че по този начин в парламента 
ще влязат и нормални хора - няма да има само послушковци и фигуранти. Страх 
ги е, че ще се спре с тоталната безотговорност: в момента, ако се провалиш като 
депутат в Търговище, те пращат във Видин. Е, какво ще правят половината 
депутати от БСП при новия Избирателен кодекс? Просто нямат да бъдат избрани,
защото хората най-накрая ще имат алтернатива. Няма всичко да се определя от 
това какво "спуска" Станишев. Няма той да реди листите. 
Но, от друга страна, този Избирателен кодекс не е достатъчен, за да се реши 
кадровият проблем в парламента - той е необходим, той е безусловно най-важен, 
но си остава само една част от пакет закони, които трябва да приемем. 

  

УРОЦИ ПО МАКИАВЕЛИ 

  

Вярно ли е твърдението, че скрупулите са белег на неубедителния политик?
Кошлуков: Не. 

Детекторът: Не. 

Изпитвате ли скрупули за ваши действия в миналото?
Кошлуков: Не. 

Детекторът: Да
Кошлуков: Е, никой не е светец. Имам доста пропуски и гафове. Мисля 



например, че периодът ми с президента Желев можеше да е много по-добър. Но 
няма как да върнеш времето назад. Надявам се да съм се поучил от грешките си, 
но не виждам смисъл в това да се разкъсвам от терзания. 

Имало ли е моменти, в които сте се чувствал монархист?
Кошлуков: Не. 

Детекторът: Не. 

Харесвате ли Симеон Сакскобургготски като личност?
Кошлуков: Да. 

Детекторът: Да. 

Концентрирана власт в една фигура добро решение ли е за България?
Кошлуков: Не. 

Детекторът: Да.
Кошлуков: Човек може да срещне много силни личности в живота си, но аз не 
вярвам в теорията за просветения монарх. По принцип един добър диктатор може
да взема същите решения, които се взимат и в демокрацията. Е, какво го прави 
диктатор тогава? Добрият цар е понятие от ХVIII век. Какво правим, ако добрият 
цар се разболее и стане лош? Вярно, личността на нашия си цар беше светъл 
пример, много харизматична и обаятелна фигура. Той беше персоналното в 
НДСВ, носителят на идеите. Но винаги има рискове с персонификацията на една 
партия. 

Към сегашния момент хората имат ли нужда от толкова фетишизираната 
"здрава ръка"?
Кошлуков: Не. 

Детекторът: Не. 

Бихте ли седнал на една маса с Бойко Борисов?
Кошлуков: Да. 

Детекторът: Не
Кошлуков: Аз съм сядал на една маса с Бойко Борисов. Но не вярвам в това, 
което той прави. Да не говорим, че изказванията му, особено последните, са 
неадекватни. 

Дразните ли се от харизматичното му влияние върху голяма част от хората в
България?
Кошлуков: Не. 

Детекторът: Да.
Кошлуков: Де да знам и аз защо толкова се дразня... Може би е просто на 
емоционално ниво. Да, странно ми е да се разиграва този кралимарковски 
спектакъл през ХХI век. Но, от друга страна, отчитам нагласата, настроението на 
българските граждани. Това, че Бойко Борисов има този рейтинг, означава, че 
отговаря на някаква потребност на нашия народ. Не ми се ще да е така, но е факт.



Според топполитическия философ за всички времена Макиавели "много по-
безопасно за един управляващ е хората да го мразят и да се страхуват от него, 
отколкото да го обичат". Споделяте ли това виждане? 
Кошлуков: Не. 

Детекторът: Да.
Кошлуков: Наистина не споделям това виждане. Но може би тук съм се сетил за 
Костов. 

Съветвали ли сте в ролята си на експерт политици, които ненавиждате?
Кошлуков: Не. 

Детекторът: Да.
Кошлуков: Разликата тук се получи, защото въпросът е много силен. Не съм 
съветвал политици, които ненавиждам. Съветвал съм такива, които не харесвам. 
Не бих казал например, че в момента мразя премиера, но той ме дразни 
изключително много. Така, както ме дразнят и хората около него - в тях има само 
неразбиране и безразличие. Липсва им всякакво желание да се замислят за 
съдбата на България. 

Считате ли се за един от големите политически стратези в момента?
Кошлуков: Не. 

Детекторът: Не. 

  

ИМИДЖЪТ 

  

Суетен човек ли сте?
Кошлуков: Да. 

Детекторът: Да. 

Харесвате ли се като визия?
Кошлуков: Не. 

Детекторът: Не. 

Изпипаният външен вид от решаващо значение ли е в политиката?
Кошлуков: Не. 

Детекторът: Не. 

Бохемският имидж пречи ли на публичния Аз?
Кошлуков: Да. 

Детекторът: Да. 

Скандалът във велинградската дискотека имаше ли реални имиджови 



последици?
Кошлуков: Да. Детекторът: Да. 

Дразните ли се на шегите на Слави Трифонов по ваш адрес?
Кошлуков: Не. 

Детекторът: Да.
Кошлуков: Не гледам винаги предаването, но са ми казвали за закачките - те са 
въпрос на умствен багаж и възпитание. Не мисля, че това би се отразило на 
имиджа ми. А ако някой харесва такъв казармен хумор, аз не мога да го спра. 
Може би забележките по мой адрес се дължат на факта, че след голямото 
разделяне аз останах приятел с Камен Воденичаров, Тончо Тукмакчиев, с цялата 
тази банда... Със сигурност влияе и това, че когато "Гергьовден" се 
кандидатираха за парламента, влязохме ние с царя. Втори път се хванаха с Петър 
Стоянов, а ние го нападнахме... Едва ли не "Гергьовден" си мислят, че им правим 
напук, че ги проваляме нарочно, а това не е вярно. Освен това има определени 
неща, които аз знам за тяхната група, и това ги дразни. Но аз наистина се 
опитвам да видя и позитивните работи - ето Слави например развива някакъв 
патриотизъм. Прави го по свой си начин, може би малко грубоват, но все пак 
успява да възроди някакво родолюбие. 

  

А БЯХМЕ МЛАДИ... 

  

Сърдитите млади хора у нас пораснаха ли?
Кошлуков: Да. 

Детекторът: Да. 

Липсват ли ви някогашните студентски бунтове, в които вие имахте 
ключова роля?
Кошлуков: Да. 

Детекторът: Да. 

Има ли място за революционна романтика в днешни дни?
Кошлуков: Да. 

Детекторът: Да. 

Съмишлениците ви от онези бурни години още ли са до вас?
Кошлуков: Не. 

Детекторът: Не.
Вярвате ли в нещата, в които вярвахте тогава? 
Кошлуков: Да. 

Детекторът: Да. 



Престоят ви в САЩ промени ли отношението ви към политиката?
Кошлуков: Да. 

Детекторът: Не.
Кошлуков: Аз не съм променил политическата си настройка в САЩ, не съм 
станал определен тип политик там. Не съм отишъл комунист, за да се върна като 
демократ. Но като умения, като знание дръпнах напред в този период. Колкото до 
образованието - със съжаление констатирам, че напоследък не следя новостите, 
не се стремя да се развивам по-академично. А трябва да четеш, да гледаш какво 
правят колегите навън, да се поучаваш от друга практика. Аз не го правя, не ми 
остава време. Нямам това спокойствие - налага ми се да споря по цял ден в моята
парламентарна група и да се занимавам с глупости. 

Успяхте ли да извлечете максимални дивиденти от бурната си младост? 
Кошлуков: Да. 

Детекторът: Да. 

Доволен ли сте от живота си в момента?
Кошлуков: Не. 

Детекторът: Не. 

Вие бунтар ли сте?
Кошлуков: Да. 

Детекторът: Да. 

Вярна ли е тезата, че измежду най-големите бунтари излизат най-изпечените
конформисти?
Кошлуков: Не. 

Детекторът: Да.
Кошлуков: На този въпрос нямам еднозначен отговор. Много бивши бунтари 
станаха конформисти, това се повтаря често в историята. От друга страна, няма 
нищо хубаво в това да си хроничен бунтар, на всяка цена. Хубаво е да постигаш 
неща, а не да ги декларираш. Лично аз предпочитам да правя политика, а не да я 
обяснявам. Но на фона на всичко, което се случва в момента, трябва постоянно да
се карам с някого. 

  

Детектор на лъжата

5. Димитър Абаджиев



    СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЯ     
брой 9 (125), 08-14 Март 2004 
Катерина Запрянова

Момчето било скандално младо, нахъсано и абсолютно сигурно, че е на косъм
от нирваната. Не искало да слуша по-старите будисти, че нирваната сама 
по себе си няма смисъл - важен е пътят до нея, търсенето, дори поредицата
от разочарования. За младия монах това звучало точно толкова 
абстрактно, колкото всъщност е нормално да звучи за всеки млад човек, 
убеден по силата на своята неопитност, че Вселената съществува заради 
него. Един ден, докато момчето медитирало под цъфналите вишни, 
изведнъж нещото, което чакало от месеци наред, се случило.
"Учителю - скочило то от мястото си и се разкрещяло с всички сили, - 
учителю, видях го!"
"Кого си видял? - попитал го спокойно и с едва доловима усмивка по-старият
монах.
"Видях Него, Буда! - ликувало момчето. - Видях Буда, яви ми се, постигнах 
нирваната, това е!"
Тогава учителят се надвесил над момчето и казал много бавно и страшно 
сериозно:
"Знаеш ли какво трябва да направиш следващия път, когато видиш този 
Буда?"
"Какво? - притихнало момчето.
"Убий го!"
На пръв поглед развръзката на старата будистка легенда звучи абсурдно. 
Неслучайно обаче именно тази притча е сред най-коментираните в днешни 
дни - дотолкова, че двама съвременни американски автори, Шарлет и 
Мансоу, написаха скандална книга с името "Да убиеш Буда". Защото Буда в 
легендата далеч не е самото божество, нито просветлението, нито 
еманципацията на духа. 
Да видиш своя Буда значи да впериш поглед в собственото си его. Да си 
втълпиш, че си постигнал максималното възможно съвършенство. Че си 
най-умният, най-изпеченият, най-великият. Видението на Буда показва 
излязлата от всякакъв контрол амбиция. Затова да видиш своя Буда и да го 
пощадиш е равносилно на началото на края. 
Със сигурност познавате много хора, които в даден момент са се сблъскали 
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със своя Буда и са го оставили да шава в главата им необезпокояван: 
талантливи журналисти, които заради личната си значимост отдавна не 
могат да пишат, без да намесват интимното си битие; добри актьори, 
които са толкова вцепенени от суета, че не успяват да изкарат и една 
свястна роля; опиянени от временния си успех бизнесмени, устремени към 
фалит; политици, които от чувство за призваност пропускат да се огледат 
и да сверят часовника си с реалността. Именно в политиката, според 
Шарлет и Мансоу, напред-назад щъкат цели тълпи от фалшиви Буда - 
докато егото тотално засенчи идеята, самолюбието - отговорността, а 
пожелателното мислене - истината. Така загубите стават победи, 
строените редици - ентусиазъм, а лабиринтите от интриги - връзки с 
обществеността...
Пак според Шарлет и Мансоу, когато никой не посегне да убие навреме своя 
Буда, системата се взривява отвътре: не е измислена окръжност с толкова 
много центрове.
В родното дясно политическо пространство напоследък човек буквално не 
може да се размине с озъбено-усмихнати фалшификати на Буда. Накъдето и
да се обърнеш, поредният лидер на поредната партия ти обяснява, че е най-
подходящият човек да ни изведе към дългоочакваното светло бъдеще.
Какво правите, когато системата се разпада под натиска на толкова 
самопровъзгласили се божества? Отговорът на този въпрос се опитахме да 
изкопчим от поредния политик в "Детектор на лъжата". Допреди два 
месеца неговият имидж изглеждаше на публиката по-скоро премерено-
балансиран и послушен, отколкото бунтарски и със собствено лице. Какво 
правиш обаче, когато политическата оргия свърши? 

  

  

 

  

  

  

МЯСТО ПОД СЛЪНЦЕТО 

  



Г-н Абаджиев, вие смятате ли се за част от политическия елит?
Абаджиев: Не. 

Детекторът: Не. 

Липсва ли ви времето, в което бяхте заместник-председател на 
парламентарната група на ОДС?
Абаджиев: Да. 

Детекторът: Да. 

Бихте ли останали в политиката на всяка цена?
Абаджиев: Не. 

Детекторът: Да.
Абаджиев: Това всъщност е най-важният въпрос за всеки политик. Ако 
компромисите със самостоятелността ми като личност станат прекалено големи, 
аз няма да остана в политиката. Но явно реагирам доста емоционално на тази 
тема... Като че ли детекторът на лъжата е най-добрата илюстрация на мисълта на 
Паскал, че "сърцето има свой разум, който разумът не знае". Тоест човек 
невинаги познава собствения разум на сърцето. Има разлики между него и това, 
което мислиш рационално. Във всички случаи ми харесва да съм политик. Аз 
съм човек, който обича нестандартните неща, не бих живял дълго време в една 
константа. Политиката е вид игра, а това ме привлича. Но ще се откажа от нея, 
ако видя, че няма смисъл. 
В момента на фона на кризата в дясното пространство изживявам труден момент. 
Ако исках обаче да остана в политиката на всяка цена, щях да продължа да си 
мълча, да не критикувам процесите в СДС - имах предложения от Надежда 
Михайлова да стана водач на листа. Да се превърна в политик, който се носи по 
течението и не прави никакви резки движения. Такъв тип политици винаги си 
гарантират депутатското място. В дните около Коледа много умувах струва ли си 
да не казваш това, което мислиш. Реших, че не си струва. Затова започнах да 
говоря и поех огромен риск. 

Представата за вас обаче е за умерен и много балансиран политик. Това 
значи ли, че понякога просто ви е страх да изкажете собствено мнение?
Абаджиев: Не. 

Детекторът: Да.
Абаджиев: Сигурно това противоречие идва от силната ми склонност да бъда 
лоялен и да следвам правилата. Често съм имал желание да изразя публично 
мнение, което е различно от приетото като решение на партията, но не съм го 
правил. В началото на януари трябваше да се преборя именно с тази своя 
склонност да съм верен на правилата и на формалното мнозинство. За моя тип 
характер това беше огромно изпитание - да повдигна наметалото и да започна да 
говоря високо за проблемите на СДС. Не се мисля за изплашен политик. 
Способността да надделееш страха ти дава много по-големи перспективи в 
дългосрочен план. Те обаче са свързани с доста рискове - ще успееш ли да 
удържиш независимостта си, ще постигнеш ли някакъв резултат?! Няма готови 
рецепти. 

Клишетата и добре дозираното красноречие добър заслон ли са от 



партийните бури? 
Абаджиев: Да. 

Детекторът: Да. 

Може ли да съществувате пълноценно извън публичното пространство?
Абаджиев: Да. 

Детекторът: Да. 

Вие вечното добро момче ли сте?
Абаджиев: Не. 

Детекторът: Не. 

Имате ли собствено лице на политик?
Абаджиев: Да. 

Детекторът: Да. 

Адвокат сте на мажоритарните избори. Вие бихте ли се явили спокойно на 
такива избори?
Абаджиев: Да. 

Детекторът: Да. 

Опасно ли е от гледна точка на кариерата един политик в днешно време да 
заема позиции, различни от тези на партийното ръководство?
Абаджиев: Не. 

Детекторът: Да.
Абаджиев: Би трябвало, ако говорим за принципи, отговорът да е твърдо "не". Но
от гледна точка на българската политика, в която всяко различно мнение се 
приема от ръководството като предателство, отговорът тук е "да". Често 
отделният политик, който си е позволил да изкаже нетрадиционно мнение, 
изпада в немилост. Дали в момента съм в немилост? Честният отговор е... да. 
Имам усещането, че съм откровен с Иван Костов, но нямам желанието да се 
изживявам като нечий любимец. Все пак аз много се промених в политиката. 
Съвсем различен е сегашният Димитър Абаджиев от този преди няколко години. 
Загубих спокойствието си, загубих и време, но пък спечелих повече 
независимост. Сега се чувствам далеч по-непримирим към това да съм момче на 
някого. В по-голяма степен съм себе си. 

Има ли място за силни личности в сегашния парламент?
Абаджиев: Да. 

Детекторът: Да. 

КРЕДОТО 



  

Вие религиозен човек ли сте?
Абаджиев: Да. 

Детекторът: Не.
Абаджиев: Силно вярващ човек съм. А религиозен, в смисъл на спазване на 
догмите, може би не съм. Усещам в себе си християнството като ценностна 
система, но не съм пристрастен към точните правила и догмите на самата 
институция. 

Ходите ли често на черква?
Абаджиев: Да. 

Детекторът: Не.
Абаджиев: Зависи какво се разбира под "често". Няма седмица, в която да не 
отида поне веднъж на черква. През лятото пък бях седем дни в Зографския 
манастир в Атон. Бях само аз с монасите. 

Характерните за изказванията ви библейски препратки (като "грехът влезе 
в душата на СДС") искрени ли са?
Абаджиев: Да. 

Детекторът: Не.
Абаджиев: Убеден съм, че една партия може да има сила само ако се сравнява с 
човешкия организъм и носи ценностна система в себе си. Иначе ще бъде 
еднодневка. А когато ценностната система се разруши, може да кажем, че грехът 
е влязъл в душата на тази партия. 

Вярвате ли в стожерите на християндемокрацията - традиция, Бог, свободен 
пазар? 
Абаджиев: Да. 

Детекторът: Да. 

Според вас притежавате ли качества на лидер?
Абаджиев: Да. 

Детекторът: Не.
Абаджиев: Мисля, че имам качества на лидер, но не ги свързвам непременно със 
заемането на определен пост. Под лидерство разбирам това да си искрен пред 
самия себе си и да преодоляваш бариери. Да, важно е човек да притежава 
харизма и да увлича хората след себе си. Струва ми се, че има хора, които ми 
вярват. Но досега не съм бил на позицията да пробвам лидерските си качества, 
наистина да се тествам. 

Верни ли са твърденията на ваши колеги, че имате страхотен нюх за това 
накъде духа вятърът?
Абаджиев: Не. 

Детекторът: Не. 



Търпението по-правилна стратегия ли е от смелостта?
Абаджиев: Да. 

Детекторът: Не.
Абаджиев: Трудно мога да отговоря на този въпрос. Търпението е страшно 
важно, но за да направиш решителна крачка, е необходима смелост. Търпението 
не може да бъде безкрайно, ако искаш въобще да постигнеш някакъв резултат. То 
има смисъл само ако те подготвя за дадено действие. Собствената ми 
политическа смелост напоследък дойде след доста дълъг период на изчакване, 
повече от две години. Не бяха много тези, които се държаха храбро при 
отприщването на кризата в СДС. Първите дни се чувствах едва ли не съвсем сам. 
И сега усещам с кожата си голямата враждебност, отрицателната енергия на 
много хора от всички страни. В нашето общество по принцип не се харесват 
движения, с които излизаш напред. 

Учтивото нищоправене политика ли е?
Абаджиев: Не. 

Детекторът: Да.
Абаджиев: Според мен не е политика, защото така не предлагаш никакви 
проекти, нито пък изход за решаването на нечии проблеми. Но може би 
отговорът ми е по-скоро желанието ми за една реалност, а не самата тя. Всички 
сме свидетели на учтиво нищоправене в българската политика - резултатите от 
живота опровергават моите теории. Сегашното управление например доказва, че 
политиката на нищоправене може да спечели дори избори. 

Ще отидете ли при Новото време, когато дискусионният клуб прерасне в 
партия?
Абаджиев: Не. 

Детекторът: Да.
Абаджиев: Мога да отговоря и с "да", и с "не". 
"Не", защото човек трябва да има някаква лоялност в политиката си. И "да", 
защото е важно да следваш принципите си, а не само обвивките на нещата, както 
стана със СДС. Много от идеите, които обсъждаме с хората от Новото време, са и
мои - като мажоритарните избори например. Приятно ми е да говоря с 
нововремци по различни теми, да мислим заедно. Определено изпитвам 
симпатии към тях. 

Бихте ли изтъргували принципите си?
Абаджиев: Не. 

Детекторът: Не. 

Има ли адвокатска мафия в парламента?
Абаджиев: Не. 

Детекторът: Не. 

Притеснявате ли се от това как се тълкуват контактите ви с представители 
на едрия бизнес?



Абаджиев: Не. 

Детекторът: Не. 

  

THE GAP 

  

Разделението в СДС можеше ли да се предвиди, да речем, преди година?
Абаджиев: Да. 

Детекторът: Да. 

Неизбежно ли беше това разцепление?
Абаджиев: Да. 

Детекторът: Да. 

Личните амбиции в основата на противоречието ли са?
Абаджиев: Не. 

Детекторът: Да.
Абаджиев: Тук вътрешно не бях убеден кой е правилният отговор. Казах "не", 
защото очевидно между отделните лагери има драстично разминаване в 
разбирането за смисъла на политиката. Но отговорът е и "да", защото в основата 
на провала стоят личните амбиции, неспособността на хората да надмогнат своя 
егоизъм, да се разделят с определени постове и възможности. Надежда 
Михайлова е неспособна да направи крачка назад. Колкото до Костов, той все пак
направи някаква крачка назад - заяви, че няма да се кандидатира за председател. 

Има ли реални идеологически различия между Иван Костов и Надежда 
Михайлова?
Абаджиев: Да. 

Детекторът: Да. 

Считате ли се за един от верните хора на Костов?
Абаджиев: Не. 

Детекторът: Да.
Абаджиев: За разлика от много други хора, на които Иван Костов е давал 
несравнимо по-големи възможности за развитие, аз съм бил винаги лоялен. Но не
се възприемам като някакъв сляп любимец на Костов или пък негов 
последовател. Не съм под крилото му. Не съм вече момчето на Костов. Аз съм 
просто човекът, който той покани в политиката, защото му повярва. 

Според вас той има ли усещането за месианство?
Абаджиев: Не. 

Детекторът: Да.



Абаджиев: Това противоречие е логично. Не бях много убеден как да отговоря. 
Усещането за месианство може би наистина присъства в Костов, както сигурно 
присъства във всеки силен лидер. Костов не би имал способността да води 
хората, ако нямаше това усещане. За да бъде един човек политически лидер, 
трябва да има и някои човешки недостатъци - като способността да говори много,
да има високо самочувствие... Аз например нямам подобно усещане за 
месианство и е възможно поради това да се разминахме с детектора относно 
собствените ми лидерски качества. Не притежавам някои от важните 
недостатъци, които помагат на човек да се превърне в наистина голям лидер. 
Нямам прекалено самочувствие, нито се усещам призван. 

През последните няколко месеца усещахте ли се понякога като "слуга на 
двама господари"?
Абаджиев: Не. 

Детекторът: Не. 

Пробвахте ли се да държите среден курс между Костов и Михайлова с 
медийните си изяви през януари и февруари?
Абаджиев: Не. 

Детекторът: Не. 

Вашите действия съгласувани ли бяха с Иван Костов?
Абаджиев: Не. 

Детекторът: Не.
Иван Костов достатъчно силен ли е да сформира успешна дясна партия през 
май? 
Абаджиев: Да. 

Детекторът: Не.
Абаджиев: Притеснявам се от това дали Костов ще успее да събере правилния 
екип. Неспособността му да познава хората е сред очевидните му слабости. 
Примерите са много, така че имам съмнения. За себе си нямам някаква ясна 
визия в тази структура. 

Обиден ли сте от факта, че Костов не ви включи в инициативния комитет за
сформирането на новата дясна партия?
Абаджиев: Не. 

Детекторът: Не. 

Вие вярвате ли в неговата кауза?
Абаджиев: Да. 

Детекторът: Не.
Абаджиев: Не бих подкрепил каузата на един отделен човек, дори той да е Иван 
Костов. Каузите могат да се носят и да се защитават само от силни екипи. 
Каузата, която следвам в момента, не е просто каузата на Иван Костов, а много 
повече. 



Говорите ли си с Надежда Михайлова?
Абаджиев: Да. 

Детекторът: Да. 

Тя болезнено амбициозна жена ли е?
Абаджиев: Да. 

Детекторът: Да. 

Има ли Надежда Михайлова реално бъдеще в политическия живот?
Абаджиев: Не. 

Детекторът: Не. 

  

ПЪТЯТ КЪМ СОФИЯ 

  

Г-н Абаджиев, вие страдате ли от провинциален комплекс?
Абаджиев: Не. 

Детекторът: Не. 

Кариерата ви щеше ли да се развива с различна скорост, ако не бяхте роден 
в Омуртаг?
Абаджиев: Не. 

Детекторът: Не. 

На Костов ли дължите издигането си в политическата йерархия?
Абаджиев: Не. 

Детекторът: Да.
Абаджиев: Убеден съм, че каквото съм постигнал, е резултат най-вече на 
собствените ми усилия. Но фактът, че влязох в голямата политика, дължа на 
Костов. В този аспект за мен е грозно човек да забрави откъде е тръгнал и кой му 
е дал шанс в живота. Всеки от нас преживява моменти, в които някой му дава 
начален тласък. След това може да имаш критики към този човек, но не бива да 
хвърляш помия - дори да си убеден вътрешно, че има защо да си обиден. Да, в 
някакъв смисъл аз съм ученик на Костов. Но не бих тръгнал на бунт от типа 
"ученик срещу учител". 

Дълбоко признателен ли сте на Командира? 
Абаджиев: Да. 

Детекторът: Да. 

Бяхте ли готов за голямата политика през 1997 г.?



Абаджиев: Не. 

Детекторът: Не. 

По-лесно ли заспивахте като съдия в Омуртаг, отколкото като депутат в 
София?
Абаджиев: Да. 

Детекторът: Да. 

  

ИМИДЖЪТ 

  

Чувствате ли се ошлайфан като визия и изказ през последните няколко 
години?
Абаджиев: Не. 

Детекторът: Да.
Абаджиев: Е, много по-ошлайфан съм от началото на политическата ми кариера. 
Не може да има никакво сравнение с това, което бях преди 7-8 години. Разликата 
е огромна. 

Притеснявате ли се от стари свои снимки?
Абаджиев: Не. 

Детекторът: Не. 

Харесвате ли се като външност?
Абаджиев: Не. 

Детекторът: Да.
Абаджиев: Не, наистина цял живот не съм се харесвал като външност. При 
всички случаи обаче нямам кой знае какъв комплекс. Да, може да се каже, че съм 
си симпатичен. 

Външният вид може ли да направи и срине един политик?
Абаджиев: Да. 

Детекторът: Да. 

Суетен ли сте?
Абаджиев: Да. 

Детекторът: Да. 

Застоявате ли се пред огледалото?
Абаджиев: Да. 



Детекторът: Да. 

Основно на собствения си вкус ли разчитате при избора на дрехи?
Абаджиев: Да. 

Детекторът: Не.
Абаджиев: Няма конкретен човек, от който да съм се учил как да се обличам. 
Наблюдавал съм различни хора, постепенно съм натрупвал впечатления. 
Определено имам афинитет към магазините и мъжката мода, предпочитам 
италианските и английските костюми. Но сам избирам дрехите, които обличам 
сутрин. Също така сам си гладя ризите и панталоните. 
Нарочно ли избягвате снимките в цял ръст?
Абаджиев: Не. 

Детекторът: Да.
Абаджиев: Не се бях замислял по този въпрос. Наистина не знам какво да кажа. 
Няма как да контролирам какви снимки излизат в медиите, дори и да искам. Не 
мисля, че съм най-сниманият в седнала поза политик. 

Работите ли съзнателно върху маниерите си?
Абаджиев: Да. 

Детекторът: Не.
Абаджиев: Тази разлика се получи, защото, от една страна, се пробвам да следя 
много активно маниерите си, но, от друга страна, изпитвам голяма неприязън 
към нагласеното говорене и жестикулиране. Нямам афинитет към стриктното 
спазване на езика на жестовете. 

Вярно ли е твърдението, че вие градите публично имидж, но не правите 
публично политика?
Абаджиев: Не. 

Детекторът: Не. 

  

АРХИВИТЕ СА ЖИВИ 

  

Щастлив ли бяхте като фронтмен на групата "Джара Джара"?
Абаджиев: Да. 
Детекторът: Да. 

Сега свирите ли още на китара?
Абаджиев: Да. 
Детекторът: Да. 

Продължавате ли да пишете любовни стихове?
Абаджиев: Не. 
Детекторът: Не. 



В рода ви има синя кръв, потомък сте на рода Шавалие. Изживявате ли се 
като аристократ?
Абаджиев: Не. 
Детекторът: Не. 

Гордеете ли се с митинга пред парламента в подкрепа на НАТО по време на 
Косовската криза?
Абаджиев: Да. 

Детекторът: Не.
Абаджиев: Всъщност бях забравил за това събитие. Казах, че се гордея, защото за
мен тогава, през 1999-а, беше важно да съм един от хората, които заеха една 
непопулярна позиция. В перспектива тази позиция се оказа важна за България и 
за обществото. Гордея се с това си поведение тогава, но не смятам за някакъв 
подвиг самото организиране на митинга. 

В едно ваше студентско интервю от 1987 година твърдите, че "добър човек е 
този, който е искрен и говори откровено". По-малко добър човек ли 
станахте, откакто сте в политиката?
Абаджиев: Да. 

Детекторът: Да. 
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Детектор на лъжата

6. Татяна Дончева
Катерина Запрянова

В желанието си да бяга от клишетата народната представителка от БСП 
се връзва към машината за истина, за да изкаже категорично и 
хладнокръвно некои съображения 

  

 

  

АКТУАЛНО 

  

Татяна, според теб подходящ ли беше сегашният момент за вот на недоверие 
към правителството?
Дончева: Не. 

Детекторът: Не. 

Съгласна ли си със "седемте безотговорности", в които сегашното 
управление на България е обвинено?
Дончева: Не. 

Детекторът: Не. 

Тези безотговорности неаргументирано ли бяха изложени?
Дончева: Да. 

Детекторът: Не.
Дончева: Разликата тук се получи, защото става въпрос за цели 7 проблема - част 
от тях са реални, признавам, и наистина много ме вълнуват, но другата част са, 
общо взето, статистически. Не е нормално да направиш от няколко отделни 
мотива манджа с грозде. Трябва да има някаква концепция, а не просто от всичко 
по малко - така няма доводи, няма теза. БСП трябваше да подреди приоритетите 
си в социалната си политика. Предполага се политиците все пак да са на друго 



ниво на грамотност, необходимо беше просто да се напише едно добро 
съчинение: искаме еди-какво си, опорните ни пунктове са такива и такива, и от 
тази работа вадим теза. А не просто да се изсипят някакви точки, без логическа 
нишка. 

Самата БСП безотговорно ли се държи в момента?
Дончева: Да. 

Детекторът: Да. 

Има ли пряка връзка вотът с "Петролгейт"?
Дончева: Не. 

Детекторът: Не. 

Нормално ли е БСП да иска да свали една власт, в която има свои 
представители?
Дончева: Да. 

Детекторът: Да. 

Готова ли е партията за властта?
Дончева: Не. 

Детекторът: Не. 

Сергей Станишев има ли необходимите качества за премиер на страната 
ни?
Дончева: Не. 

Детекторът: Не. 

В момента много се дискутира идеята за частични мажоритарни избори, а по
твои думи на мажоритарните избори през 1990 г. в Габрово един недостоен 
кандидат те отвял като бръмбар сламка. Би ли се явила спокойно на 
мажоритарни избори днес?
Дончева: Не. 

Детекторът: Да.
Дончева: Ако се наложи, ще се явя, но няма да е спокойно. Мажоритарните 
избори не са панацея за никого и дори политици, които се считат за популярни, 
могат да бъдат смачкани. Защото хората не са лоялни - те са склонни да те 
предадат на първия ъгъл. Вярно, много ценен опит е това да си предаван - помага
ти да си слагаш защити, да нямаш свръхочаквания. Но със сигурност ще съм 
притеснена при едни мажоритарни избори. 

  

ИДЕОЛОГИЯТА 

Татяна, ти с леви убеждения ли си?



Дончева: Да. 

Детекторът: Да. 

Левите идеологии вятърничаво фантазиране ли са в една глобализирана 
реалност?
Дончева: Не. 

Детекторът: Да.
Дончева: Не са фантазиране. В ерата на глобализацията хората, които нямат 
достатъчно възможности за реализация, са много повече от тези, които са ги 
получили. Как да няма хляб за леви идеи? Друг е въпросът, че левите идеи на 
ХХI век трябва да съдържат много повече рационалност, отколкото мечта. Лично 
аз обаче нямам самочувствието на човек, който може да изложи една нова 
стройна лява теория. А такава теория е страшно нужна, за да се въвлекат големи 
маси хора в начинанието, за да се обясни на техния език и на тяхното равнище за 
какво става въпрос. Да, формулирането на нова лява кауза е дефицитно. Ако в 
България съществува човек, способен на такава формулировка, аз поне не го 
познавам.
Колкото до мен - аз просто искам да направя нещо реално в политиката. Не само 
като партиен ангажимент, а и като емоционален - към хората с ниски и средни 
доходи. Не смятам, че това е вятърничаво. След 50 години социализъм - който и 
да управлява България, трябва да е наясно, че за българина дори децата от най-
бедните семейства трябва да имат шанс. У нас не виреят аристократични 
прегради. 

Възможна ли е една бъдеща социалистическа България?
Дончева: Да. 

Детекторът: Не.
Дончева: Няма да бъде в моя живот, но ще стане. Това е част от общественото 
развитие - спиралата се върти, понякога се връща назад, после пак тръгва 
напред... Хората никога няма да могат да приемат вътре в сърцето си огромната 
имуществена разлика, невероятното несъответствие във възможностите. 
Следващите поколения, които не са заварили социализма, ще са подготвени да 
търсят нови обществени отношения. Не мисля, че левичарството е продукт 
единствено на завист от нямащите към имащите. Вярно - завист също има, но не 
това е основното. 

В политическата резолюция на БСП от 44-ия конгрес през 2000 г. е записано,
че "историческата цел на БСП е преодоляването на капитализма". Самата 
ти вярваш ли в това?
Дончева: Да. 

Детекторът: Да. 

А има ли реален диалог и обмен на идеи вътре в БСП?
Дончева: Не. 

Детекторът: Не. 



  

КРИМИНАЛЕ 

  

Татяна, битката с престъпността твоят главен кръстоносен поход ли е в 
момента?
Дончева: Не. 

Детекторът: Не. 

Може ли на сегашния етап да се овладее престъпността в България? 
Дончева: Да. 

Детекторът: Да. 

Изпитваш ли безсилие понякога?
Дончева: Не. 

Детекторът: Да.
Дончева: Понякога се чувствам безсилна, защото всички свързани с политиката 
неща стават много по-бавно, отколкото ми се иска. Но аз наистина не съм 
безсилна, ако под това разбираме някаква стресова ситуация, в която започвам да 
нервнича и губя контрол. Все пак аз съм подготвена психически да чакам. 
Започнах развитието си на политик именно със загуби и това ме е тренирало. От 
друга страна, има много хора с качества за политици, но те се страхуват неистово
от загубите. Този страх ги дисквалифицира, именно той ги прави безсилни. 

Важно ли е да се приеме Закон за отнемане в полза на държавата на 
имущество, придобито по престъпен начин?
Дончева: Да. 

Детекторът: Да. 

Съществува ли чист първи милион в България?
Дончева: Не. 

Детекторът: Да.
Дончева: Много се затруднявам на този въпрос. Не знам дали познавам хора с 
чист първи милион у нас. Да, знам колко скандално звучи това... 
Но пък, от друга страна, навремето братята Христо и Васил Априлови също са 
имали проблеми с първите милиони, а сега като видиш Априловската гимназия в 
Габрово, разбираш, че, дявол го взел, този живот не е черно-бял. Аз нямам 
криминални предразсъдъци. Ако постоянно преследваш хората, съществува 
рискът да се превърнеш в автомат, в робот. Има житейски нюанси, които са 
важни. Истината е, че почти всеки човек е нарушавал закона. 

Успя ли да се покрие добре и да се легализира адекватно сивият бизнес у 
нас?
Дончева: Да. 



Детекторът: Да. 

Говори се, че си една от топлите връзки на партията с представители на 
едрия бизнес. Това така ли е?
Дончева: Не. 

Детекторът: Да.
Дончева: Имам познанства. Ако отчитаме приятелствата, тогава - да. Но не съм аз
топлата връзка на партията с тези среди. За финансовите взаимоотношения 
отговарят други хора. На мен не ми се е налагало да се занимавам с това. Аз 
поддържам тези контакти за моя лична употреба, защото има неща от развитието 
на икономиката на България, с които човек трябва да си свери часовникът. 
Голяма част от едрите бизнесмени вече имат доста умения, някои са направо 
международни личности. Но това са си моите лични познанства, партията не е 
ангажирана. 

Имаш ли обяснение за всички свои доходи?
Дончева: Да. 

Детекторът: Не.
Дончева: Тук се замислих - дали ако сега ми кажат да си декларирам доходите, 
няма да забравя някакви хартийки, заради които да ме глобят в троен размер. 
Като изнасяш лекции например, някой ти дава някаква бележка, че ти е платил 
100-200 лева: колкото да ти стане животът по-сложен, като дойде данъчният 
период. Що се отнася до услугите ми на юрист, новите данъчни разпоредби 
сумират доходите и скалата на облагане се качва толкова високо, че ако взема 100 
лева за някакво дело, да речем, ще платя 80 лева в данъци. Така че не знам някой 
колега от парламента реално да практикува адвокатската си професия. 

Задължително ли е хората от бившата Държавна сигурност да стоят далече 
от властта?
Дончева: Да. 

Детекторът: Да. 

Навремето доста си общувахте с Бриго Аспарухов. Сега общувате ли си?
Дончева: Не. 

Детекторът: Не. 

Би ли желала да станеш вътрешен министър?
Дончева: Да. 

Детекторът: Не.
Дончева: Би ми харесало да съм вътрешен министър, но не мога да кажа, че ми е 
идея-фикс. Вътрешното министерство създава и много сериозни ограничения, а 
аз съм свободен човек. Докато там са военизирани, имат си дисциплина и 
понякога тъпотия. Ограниченията биха ме притеснили. 

В момента Георги Петканов човекът на БСП ли е?
Дончева: Не. 



Детекторът: Не. 

Посолството на САЩ открай време те ухажва. Изживяваш ли се като лобист
на "чичо Том"?
Дончева: Не. 

Детекторът: Да.
Дончева: Никакъв лобист на САЩ не съм. Вярно е, че има преразпределение на 
сферите на влияние в света, и е тъпо да изпадаш в някакъв примитивен 
антиамериканизъм - добре е човек да се съобразява. Разбира се, това 
съобразяване трябва да е интелигентно и да се отчитат дългосрочните интереси 
на България. Моите добри отношения с американското посолство например не 
ми повлияха по отношение на позицията ми относно Ирак, нито одобрих това да 
се хвърляме в подкрепа на едностранни американски удари, без да се отчита 
позицията на Европа. 

  

THE SPOTLIGHT 

  

Татяна, ти политически ексхибиционист ли си?
Дончева: Не. 

Детекторът: Не. 

Чувстваш ли се призвана?
Дончева: Да. 

Детекторът: Да. 

Нонстоп си въвлечена в някаква строго конкретна кауза, за която вдигаш 
шум. Изживяваш ли се като някакъв постмодерен Робин Худ с пола?
Дончева: Не. 

Детекторът: Не. 

Готова ли си да бъдеш лидер?
Дончева: Да. 

Детекторът: Да. 

  

КОНТРА 

  

Мразен и неудобен човек ли си вътре в партията?
Дончева: Не. 



Детекторът: Да.
Дончева: Е, има определени хора в апарата и висшето ръководство, които 
изпитват омраза към мен. Но не смятам, че трябва да си загубя съня от тази 
работа или да получа киселини в стомаха. Има хора, които просто ме считат за 
по-перспективна, умна и находчива, и това наистина ги притеснява. Нали знаеш -
старата приказка за бухала и светулката... 
Страхуват ли се от теб?
Дончева: Да. 

Детекторът: Да. 

Безопасно ли е да имаш мнение, различно от това на партийното 
ръководство?
Дончева: Не. 

Детекторът: Не. 

Да бъдеш вътрешна опозиция по-разумно ли е от това да правиш нова 
партия?
Дончева: Да. 

Детекторът: Да. 

Съпартийците ти смятат ли те за истерична?
Дончева: Не. 

Детекторът: Да.
Дончева: Хората, които ме мразят, винаги ми търсят цаката. Първата им работа е 
да обяснят, че съм свръхемоционална и неуправляема. Добре де, джанъм, това, че
ти не можеш да ме управляваш, не значи, че съм неуправляема! Аз имам здрави 
нерви, мога прекрасно да се контролирам. Никога не казвам нещо, което не искам
да кажа. 

Срам ли те е от някои твои съпартийци?
Дончева: Да. 

Детекторът: Да. 

  

ПАРТИЙНА СТЪЛБИЦА 

  

Сергей Станишев добър лидер на БСП ли е?
Дончева: Не. 

Детекторът: Не. 

Той може ли да осигури адекватно присъствие на БСП в живота на 
България?



Дончева: Не. 

Детекторът: Не. 

БСП службогонска партия ли е?
Дончева: Да. 

Детекторът: Не.
Дончева: Казах "да", но се замислих как всъщност всяка партия, не само БСП, е 
службогонска. Всяка партия се занимава с властта, това е част от играта. Друг е 
въпросът, че позициите във властта могат да се търсят, като се подбират 
средствата, не на всяка цена. Но това вече са неща, свързани с възпитание и 
морал. 

Догодина е 46-ият конгрес на партията. Ще се кандидатираш ли за 
председател?
Дончева: Не. 

Детекторът: Да.
Дончева: Засега нямам такава идея. Може и да се кандидатирам, но една година е 
много време. Знае ли човек... Аз съм лидер по нагласа, но в БСП има достатъчно 
много батковци, които са заели добри позиции. Времето ще покаже. 

  

НЕУДОБНО ЛИЧНО 

  

Татяна, притеснява ли те квалификацията "стара мома"?
Дончева: Не. 

Детекторът: Не. 

Успяваш ли да опазиш личното си пространство?
Дончева: Да. 

Детекторът: Да. 

Смяташ ли, че "принцът на бял кон" е отживелица?
Дончева: Не. 

Детекторът: Не. 

Самотна ли си?
Дончева: Не. 

Детекторът: Да.
Дончева: Аз живея сама от 14-годишна възраст и огромната част от живота ми е 
протекла по този начин. За много хора да бъдат сами означава проблем, 
дискомфорт. Но на мен това ми дава повече свобода. Иначе съм контактен човек 
и не е никакъв проблем да бъда сред хора. Е, сигурно има моменти, в които 



искаш да си с някого, а не можеш да си точно с него. 

Харесваш ли се?
Дончева: Да. 

Детекторът: Да. 

Определяш ли стила си на обличане като скован?
Дончева: Не. 

Детекторът: Не. 

Мъжкарана ли си?
Дончева: Не. 

Детекторът: Да.
Дончева: Аз притежавам голяма сила на характера и способност за вътрешен 
контрол - така че в този смисъл може би съм мъжко момиче. Никога не мънкам, 
винаги знам какво искам и как да стане. Дали се страхувам да покажа слабост? 
Може би, да. Страхувам се да се оставя в ръцете на някого. Страхувам се от 
ситуации, в които не мога да реагирам своевременно. Свикнала съм винаги да 
държа нещата под контрол. Това определено пречи при контактите с мъже. 
Всъщност имам много приятели мъже, но знам, че подобен начин на мислене и 
действие у една жена им създава комплекси. Колкото до това дали съм уязвима... 
да, уязвима съм, но само безчувственият човек може да бъде неуязвим. Друг 
въпрос е, че се старая да не показвам никога тази си уязвимост. 

Притеснява ли те акцентът ти?
Дончева: Не. 

Детекторът: Да.
Дончева: Не ме притеснява. От много години съм в София, но не се претопих и 
нямам никакво намерение да се претопявам. Ако някой иска да ми направи 
твърдо произношението, да си гледа работата! Убедена съм, че не акцентът е 
това, което трябва да се променя. Имам за себе си критерии върху какво да 
работя - ако някой ме погледне от 1997 до 2004 г., ще разбере на какво съм 
наблегнала. През цялото време съм се старала да изградя образа на политик, 
който е разумен, задълбочен, хладнокръвен и ефективен. Който успява да извлича
полза от враговете си и да мотивира съмишлениците си. А дали може да говори 
добре или не съвсем, не е толкова важно - то е само една подробност. 
Въобще аз не вярвам в снобския имидж мейкинг: той е за празноглави и 
скудоумни хора, които нямат с какво по-смислено да си запълнят времето! Да, аз 
бих искала да имам например по-добра фигура, с по-други пропорции, ако може, 
да не ми се лепят килограми, като ям сладкиши, но това не е основното - важното
е какво излъчваш. Така че да тръгна да се притеснявам за неща като акцента ми 
или за това, че нямам тялото на Синди Крауфорд, са глупости на квадратчета! 
Подобно отношение имам и към облеклото - стилът ми е пряко свързан с 
работата ми и никога няма да ида на прием с деколте до пъпа. Нито се 
притеснявам, че не мога винаги да нося само маркови костюми - когато нямам 
възможност да си позволя скъпи дрехи, просто се спирам на българската 
конфекция. Няма да се отровя, че не мога да си купя Burberry от Лондон. 



А пречи ли ти фактът, че си родена в Трявна?
Дончева: Не. 

Детекторът: Не. 

  

МАЕСТРО, МУЗИКА! 

Била си доста перспективна млада цигуларка - свирила си под 
диригентството на Бърнстейн, участвала си на световния фестивал в Рим 
през 1982 г., имала си изяви с японския оркестър... Съжаляваш ли, че 
престана да се занимаваш с музика?
Дончева: Да. 

Детекторът: Да. 

Липсва ли ти сценичната тръпка преди концерт?
Дончева: Не. 

Детекторът: Да.
Дончева: Не е точно сцената това, което ми липсва. Когато свириш в оркестър, не
е като да си солист, няма някаква силна сценична треска. Освен това с каквото и 
да се занимавам, аз имам силна вътрешна концентрация. Оставам сама със себе 
си за около половин час. Може да има много хора и шум наоколо, но се 
изключвам. А от музиката ми липсва самото занимание, не толкова сценичната 
суета. Не, светлините на прожекторите никога не са били необходимост за мен. 

Лесно ли е човек да напусне дадено поприще в разгара на потенциала си?
Дончева: Не. 

Детекторът: Не. 

Политиката може ли да замени адекватно музикалната сцена?
Дончева: Не. 

Детекторът: Не. 

  

ПО АЛИ МАКБИЙЛ 

  

Иска ли ти се да се върнеш изцяло към адвокатското поприще?
Дончева: Не. 

Детекторът: Не. 

Била си адвокат на Светия синод по времето на разделянето на два синода. 
Можеше ли тогава да направиш нещо против разкъсването на 
институцията?



Дончева: Не. 

Детекторът: Не. 

Била си и един от адвокатите на "Мултигруп". Това черна точка в резюмето 
ти ли е?
Дончева: Не. 

Детекторът: Да.
Дончева: Опитвали са се да използват този факт в негативен за мен план. През 
1997 г. например имаше цяла кампания в БСП за това Татяна Дончева да бъде 
елиминирана от партийните листи. "Мултигруп", разбира се, беше само претекст.
Защото хората, които ме обвиняваха, бяха общували години наред с тези 
бизнесмени. Но отношението на БСП с едрия бизнес е традиционно двулично - 
дай да сме си близки финансово, да влизаме във всякакви парични отношения, да
поемаме всякакви ангажименти, а само привидно да говорим за каузата на 
бедните хора... 
По принцип работата с едрия бизнес е рискова, ако не знаеш кое и доколко. 
Имала съм възможност да бъда много по-обвързана с "Мултигруп", но съм се 
отказала, защото това нямаше да ми донесе по-сериозна и стабилна 
професионална реализация. По-скоро щеше да е пречка. Иначе и СДС се 
пробваха в продължение на две години да изровят нещо скандално за времето, в 
което съм работила за "Мултигруп". Но аз съм адвокат човек, мога да работя с 
всеки, който си плаща. 
Колкото до Илия Павлов... Каквото и да говорят за него сега, той беше много 
интересен човек. Имаше огромно желание да се развива и да се учи. Но аз никога
не съм парадирала нито с някаква близост с него, нито с раздалеченост. Нямам от
какво да се притеснявам. А пък да седнеш точно след смъртта на един човек да се
правиш, че не си го познавал, е ужасно. Аз отидох на погребението на Илия 
Павлов и не съжалявам за това. 

Детектор на лъжата

   СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЯ     
брой 11 (127), 22-28 Март 2004 
7. Гала

http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=316
http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=316
http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=316
http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=316


Катерина Запрянова

Запитан каква е тайната на зашеметяващата му кариера, известният 
комик Бил Козби казал: "Не знам кой е ключът към успеха, но със сигурност 
знам кой е ключът към провала: да се пробваш да угодиш на всички." Козби 
най-вероятно не е подозирал, че преди него и Марк Твен е казал горе-долу 
същото, но универсалните истини нали затова са универсални - за да се 
измислят отново и отново от различни хора в различно време. А колко е 
важно да не попадаш в капана "приятел на всички", никой не знае по-добре 
от журналистите с някаква претенция за честност. 
Когато екипът на предаването "На кафе" предложи да сложим Гала на 
детектора на лъжата, имахме два варианта за действие - да напишем 
такива въпроси, в които любезността да надминава журналистическия 
интерес, или да останем верни на стила на рубриката. С риск да раздразним 
редовните зрителки и фенове на Гала избрахме втория сценарий. Така се 
получи едно нестандартно интервю, в което читателите на "ТЕМА", 
както и зрителите на "На кафе", ще могат да видят известната TV-водеща
в нова светлина - на една леко притеснена жена, която се пробва да 
разсъждава на глас върху доста неудобни аспекти от битието. И която 
прави този себеанализ, докато е подложена на несравнимо по-голямо 
напрежение от досегашните ни гости - не само пред екипа на "ТЕМА" и 
неумолимия детектор на лъжата, но и пред камерата на предаването. 
Колкото до TV-репортажа от интервюто, част от който ще се излъчи на 
23 март, той далеч не е телевизионен вариант на "Детектор на лъжата", а
по-скоро "the making of..." тази рубрика. Нещо като поглеждане през 
ключалката и отговор на въпроса какво толкова правим с популярните си 
гости. Разликата между телевизионен "Детектор на лъжата" и TV-
репортажа от интервюто с Гала е, общо взето, като разликата между едно
изпипано кулинарно предаване и истинското готвене на манджата. В 
случая показахме как точно забъркваме рубриката - без мистификации и 
прекалено много подправки. 

 

  

  



  

ИЗВЕСТНОСТТА 

  

Гала, харесва ли ти да си известна?
Гала: Да. 

Детекторът: Да. 

Според теб заслужаваш ли тази известност?
Гала: Да. 

Детекторът: Не.
Гала: Всъщност, зависи. Има хора, които са се борили много повече от мен, за да 
постигнат някаква популярност, но не са успели. В този смисъл тук може би съм 
се замислила дали наистина заслужавам известността си. Но пък когато започна 
да правя нещо, аз съм перфекционист. Затова определено заслужавам да съм 
популярна. 

Държиш ли да си митологизирана фигура за българските домакини?
Гала: Не. 

Детекторът: Не. 

Образът ти поизтърка ли се последните години?
Гала: Не. 

Детекторът: Да.
Гала: По цял свят има предавания, които се правят по този начин - сутрешни 
блокове от по няколко часа, с един и същ водещ. "На кафе" е точно копие на 
гръцко предаване, което върви години наред. Не смятам, че визията ми е станала 
натрапена на зрителите. По-скоро си мисля, че можем да станем еднообразни с 
темите и с гостите. България е много малка държава и като правим тричасово 
предаване всеки ден, неминуемо стигаме до едни и същи хора. В този смисъл се 
притеснявам да не стана скучна. 

Необходимо ли е според теб да ограничиш медийните си изяви?
Гала: Не. 

Детекторът: Не. 

Известността ти пречи ли ти да водиш нормален всекидневен живот?
Гала: Да. 

Детекторът: Не.
Гала: Натоварва ме това хората да ме спират, да виждам как се побутват и си 
казват нещо. Но пък съм суетна жена и същевременно ми е приятно да съм 
популярна. 



  

"  НА КАФЕ" 

Ти добра водеща ли си? 
Гала: Да. 

Детекторът: Да. 

Харесваш ли предаването си?
Гала: Да. 

Детекторът: Да. 

Дразни ли те сценарият понякога?
Гала: Да. 

Детекторът: Да. 

Според теб задаваш ли винаги адекватни въпроси?
Гала: Не. 

Детекторът: Не. 

Искрена ли си в общуването си пред камера?
Гала: Да. 

Детекторът: Не.
Гала: Едва ли е възможно винаги да си искрен. Има случаи, в които не може да си
напълно открит. Например в предаването идват гости, за които аз знам много 
неща, деликатни и персонални. Затова просто усещам как ме лъжат в момента. В 
същото време аз не ги контрирам, не съм опозиция. Знам, че ако се заям с госта, 
това ще е добре за предаването, но не го правя... 

Домакините и пенсионерките основния ви таргет ли са?
Гала: Да. 

Детекторът: Да. 

"На кафе" предаване за интелигентни хора ли е?
Гала: Да. 

Детекторът: Не.
Гала: Тук се замислих. Битува едно определено мнение за пенсионерките и 
домакините. Счита се, че пенсионерките са извън модерния начин на живот, 
което може да се разбира като неинформирани и неинтелигентни. Домакините 
пък са с етикета на жени, които не са успели да се реализират. Но не се 
притеснявам от някакво обобщение, че сме предаване за неинтелигентни жени. 
Освен това ние имаме много теми в "На кафе" и не всички са ориентирани към 
пенсионерките и домакините... Да, щях да гледам предаването, ако не бях аз 
водещата. В него има доста неща, които ме вълнуват. Има и такива, разбира се, 



които не са ми интересни, но ги разисквам заради зрителите. Като пенсионните 
фондове и инвалидите например - неща, с които аз не съм ангажирана 
персонално по никакъв начин. Спортът също е тема, която не ме вълнува, никак и
никога, даже ми е досадно да говоря за спорт... Самата аз не спортувам, но в 
предаването постоянно обсъждаме тази тема. 

Изпадаш ли в паника понякога, докато трае предаването?
Гала: Да. 

Детекторът: Да. 

"На кафе" най-високата точка в твоята кариера ли е?
Гала: Да. 

Детекторът: Не.
Гала: До момента от всички неща, които съм правила, "На кафе" е върхът в 
кариерата ми. Няма какво да коментираме. А дали е таванът на моите 
възможности, не знам. Аз съм човек, който не си вярва много и постоянно има 
нужда от подкрепа, от потупване по рамото. 
Имаш ли идея какво ще правиш, когато предаването един ден спре?
Гала: Не. 

Детекторът: Не. 

Страхуваш ли се от появата на някоя свежа и находчива дама, която би те 
изместила от предаването?
Гала: Да. 

Детекторът: Да. 

Хората от екипа ти харесват ли те?
Гала: Да. 

Детекторът: Да. 

  

СОЦИАЛЕН АЛПИНИЗЪМ 

Гала, ти болезнено амбициозна дама ли си?
Гала: Не. 

Детекторът: Да.
Гала: Аз съм най-неамбициозният човек, който си срещала в живота си. Никога 
не съм правила необходимата крачка, за да постигна нещо. Всичко ми е 
предлагано, по някакъв начин е стигало до мен. Много години например мечтаех 
да правя женско предаване като "На кафе" и го разказвах на всичките си 
приятели. Но това беше само мечта - говорех и нищичко не правех. Докато в един
прекрасен момент не ми се обади Силва Зурлева... Амбицията е желанието да 
постигнеш нещо ли? Добре де, нека тогава да е амбиция. Но със сигурност не е 
амбиция на действието. Аз можех просто да продължа да си мечтая, ако не беше 



дошло предложението за "На кафе". Навремето нямаше да участвам и в супершоу
"Невада", ако случайно не ме бяха замъкнали на кастинг. 

Правила ли си много компромиси, за да стигнеш до позицията, на която си 
сега?
Гала: Не. 

Детекторът: Да.
Гала: Под компромис разбирам това да се възползвам от контакти, да мина през 
нечие легло, да си затворя очите само и само за да напредна в работата. Точно 
такива компромиси не съм правила. Греховете ми? Не, тях няма да ти ги кажа... 

Срам ли те е от някои епизоди в миналото?
Гала: Да. 

Детекторът: Да. 

Ако сега можеше да се върнеш назад, щеше ли отново да бъдеш едно от 
момичетата на супершоу "Невада"?
Гала: Да. 

Детекторът: Не.
Гала: Имаше много неща в шоуто, които не харесвах. Като една кошмарна 
машина, в която се въртяха пари и се лепяха по хората. Но за да постигнеш нещо,
независимо в кое поприще, трябва да се качиш по всички стъпала. В този смисъл 
аз почнах от едно съвсем ниско ниво - на човек, който дори не говори на сцената. 
Но разбрах как се работи, какво се случва в шоуто на живо. Това е важен урок, 
който не бива да се прескача. Вярно - в шоуто бях просто едно красиво момиче, 
което се усмихва наляво и надясно и нищо не казва, но това не ме притеснява. 

Лицемерието задължителна част ли е от социалния напредък?
Гала: Да. 

Детекторът: Да. 

Считаш ли "Топмодел Зодиак" и "Фамилия Топ-Шоп" за неприятни 
моменти в кариерата ти?
Гала: Не. 

Детекторът: Не. 

Фактът, че не си от София, беше ли пречка в началото на телевизионната ти 
кариера?
Гала: Не. 

Детекторът: Да.
Гала: Веднага се сетих за едно предаване на "Сблъсък", в което бяха изправили 
софиянци срещу хора от провинцията. Беше много крайно и кошмарно 
предаване. Може би фактът, че веднага си помислих за това, се е отразил на 
отговора ми. Но на мен никога не ми е пречело това, че съм плевенчанка. Така че 
да приключим тази тема, ако обичаш! 



  

(ДАЛЕЧЕ ОТ) 
БЕЗУМНАТА ТЪЛПА 

  

Има ли моменти, в които ти се иска да не виждаш никого?
Гала: Да. 

Детекторът: Да. 

Чувстваш ли се комфортно на улицата сред хората, извън медийния свят?
Гала: Не. 

Детекторът: Не. 

Усещаш ли върху себе си критични погледи?
Гала: Да. 

Детекторът: Да. 

Телевизионният образ Гала разпада ли се при непосредствения ти контакт с 
хората?
Гала: Да. 

Детекторът: Да. 

Мадона веднъж заяви, че въобще не иска да излиза от къщи, ако примерно й
излезе пъпка. При теб имало ли е сходни случаи?
Гала: Да. 

Детекторът: Да. 

Според социолога-философ Бауман TV-персоните се митологизират именно 
заради тяхната отдалеченост от "тълпата". Ти вярваш ли в това?
Гала: Да. 

Детекторът: Да. 

Би ли пазарувала на Женския пазар?
Гала: Не. 

Детекторът: Не. 

  

СМЕТАЛОТО 

  

Доволна ли си от заплащането си в "На кафе"?



Гала: Да. 

Детекторът: Не.
Гала: Имам представа колко много повече струва трудът ми на Запад, но за 
съжаление аз не работя в телевизия в Италия. Аз работя в българска телевизия. 
Естествено, всеки човек си мисли, че работи повече, отколкото получава, но 
реално за ситуацията тук аз съм добре платена. 

Парите бяха ли сред основните мотиви навремето да се явиш на кастинга, 
на който те покани Силва Зурлева?
Гала: Не. 

Детекторът: Не. 

Би ли сменила медията за по-голям хонорар?
Гала: Не. 

Детекторът: Не. 

Ти имаш ли добър стандарт?
Гала: Да. 

Детекторът: Не.
Гала: Тук отначало си казах - аз имам добра работа, имам жилище, в което 
живея... и в следващия момент си помислих - но то е на кредит, то всъщност не е 
мое, аз плащам за него! А в тази държава никога не се знае какво ще се случи 
утре... Замислих се за това и се попитах - имам ли всъщност добър стандарт?! Не 
значи ли добрият стандарт малко повече сигурност от тази, която имам? На фона 
на ситуацията в България аз разполагам с много неща, но в същото време част от 
тях по някакъв начин не са мои! Чувствам се много несигурна - и финансово, и 
професионално... Просто всичко непрекъснато се променя. На теб харесва ли ти 
това нещата да се променят? Е, на мен пък не ми харесва! 

Задължение на кавалера ли е да плати сметката на една дама?
Гала: Да. 

Детекторът: Да. 

  

ОГЛЕДАЛЦЕ, Я КАЖИ... 

Гала, ти хубава жена ли си?
Гала: Да. 

Детекторът: Да. 

Би ли си направила пластични корекции?
Гала: Да. 



Детекторът: Да. 

Смяташ ли се за сноб?
Гала: Не. 

Детекторът: Да.
Гала: Не мисля, че има човек, който да не харесва хубавите неща. Но не робувам 
непременно на марките. 

Имаш ли добър вкус за дрехи и грим?
Гала: Не. 

Детекторът: Да.
Гала: Разминахме се с детектора, защото аз имам перфектен вкус за грим и лош 
вкус за дрехи. Гримирам се сама в телевизията, но по отношение на дрехите аз 
мога да се облека в нещо, което не ми отива, само защото то е актуално. 

Ставаш ли понякога жертва на модата?
Гала: Да. 

Детекторът: Да. 

Страхуваш ли се да не изглеждаш налудничаво?
Гала: Не. 

Детекторът: Да.
Гала: Излизала съм на екран по какъв ли не начин, дори с ролки на главата. Не се 
страхувам точно от това да не изглеждам налудничаво. По-скоро може да се 
притесня, че не съм достатъчно красива. 

Можеш ли да се оправиш без съветите на Кремена Халваджиян?
Гала: Не. 

Детекторът: Не. 

Налага ли ти се да гладуваш, за да поддържаш фигурата си?
Гала: Да. 

Детекторът: Да. 

Да си блондинка неразривна част от имиджа ти ли е?
Гала: Да. 

Детекторът: Не.
Гала: Правила съм си всякакви експерименти с косата - топиране, навиване, 
съвсем късо подстригване, но никога не съм сменяла цвета. Най-много да 
променя нюанса - малко по-светло или по-тъмно русо. Дали мога да бъда Гала, 
без да бъда блондинка? Не мисля. Не си се представям с друг цвят. 

  

ЧОВЕШКО, 



ТВЪРДЕ ЧОВЕШКО 

  

Гала, ти жена с комплекси ли си?
Гала: Да. 

Детекторът: Да. 

Вярваш ли в собствените си възможности?
Гала: Не. 

Детекторът: Не. 

Харесваш ли ласкателите?
Гала: Не. 

Детекторът: Да.
Гала: Замислих се дали ласкател е човек, който само сипе мили думи, без да ги 
вярва, или човек, който не пропуска да направи комплимент. Не искам да ме 
хвалят, ако съм се провалила. Харесвам тези ласкатели, които не пропускат да 
отбележат хубавото, но не харесвам ласкателите, които само лицемерничат. 

Можеш ли да съществуваш без насоченото към теб внимание?
Гала: Да. 

Детекторът: Не.
Гала: Мисля си, че мога. Не знам дали ще се почувствам във вакуум, ако всичко 
това изчезне. Факт е, че в много случаи вниманието ми идва в повече. През 
лятото например, като съм на плажа, в никакъв случай не искам някой да ме 
поглежда критично и да ме оценява. 

Дразнят ли те успехите на други телевизионни водещи?
Гала: Не. 

Детекторът: Да.
Гала: Едно от нещата, които са ми чужди, е завистта. Предоволна съм от това, 
което съм постигнала, и няма водещ, който да ме дразни. 

Плашиш ли се от старостта?
Гала: Да. 

Детекторът: Да. 

Успя ли да отговориш на собствените си очаквания?
Гала: Да. 

Детекторът: Не.
Гала: Никога не съм си поставяла определени цели. Не съм имала неща, които 
трябва да постигна на всяка цена. Но ако говорим за работата ми в момента - да, 
отговарям на очакванията си.
Гордееш ли се със себе си?



Гала: Да. 

Детекторът: Не.
Гала: Не мога да дам категоричен отговор. Има неща, от които съм много 
доволна. Но има и много неща, с които не се гордея. 

Страх ли те е от провал?
Гала: Да. 

Детекторът: Да. 

Говори се, че си доста набожна. Смяташ ли, че Бог ти помага?
Гала: Да. 

Детекторът: Да. 

Ти имаш ли много грехове?
Гала: Да. 

Детекторът: Да. 

  

МЪЖЪТ 
И ЖЕНАТА ИНТИМНО 

Гала, ти по любов ли се омъжи?
Гала: Да. 

Детекторът: Не.
Гала: Тук се замислих, защото с мъжа ми бяхме гаджета няколко години, преди 
да се оженим. Реших се на тази крачка, след като забременях. Така че за много 
хора това би значело, че не съм се омъжила по любов - защо иначе не съм го 
направила дотогава? Аз много пъти съм казвала по медиите, че съм противник на
брака, но пък забременях и се ожених... В този смисъл може да има някакво 
колебание, което детекторът е отчел. 

Съпругът ти любовта на твоя живот ли е?
Гала: Да. 

Детекторът: Не.
Гала: Ами аз имам още много живот пред мен. Замислих се дали пък няма да 
срещна и друга любов. Знае ли човек дали тя няма да е по-голяма? 

Можеш ли да разчиташ на твоя съпруг?
Гала: Не. 

Детекторът: Не. 

Ти щастливо омъжена жена ли си?



Гала: Да. 

Детекторът: Не.
Гала: Има много неща, които не ми харесват в брака ми. Май неслучайно съм 
била против институцията "брак"... Мъжът ми често ме дразни, ние сме две 
противоположности. В други моменти пък си мисля, че имам един добър брак. 
Че благодарение на него го има детето ми. Хем съм щастливо омъжена, хем 
понякога не се чувствам най-щастливата жена. 

Мъжът ти приема ли добре твоята кариера?
Гала: Да. 

Детекторът: Да. 

Успяваш ли да съчетаваш добре ролите на TV-водеща и съпруга?
Гала: Не. 

Детекторът: Не.
Ти ли си главата на семейството?
Гала: Да. 

Детекторът: Не.
Гала: Мъжът ми определено има финансови затруднения, и то от доста време, 
така че аз съм човекът, който издържа семейството. В този смисъл може би малко
еднозначно погледнах на въпроса - да си глава на семейство все пак не значи 
само да носиш парите вкъщи. Дали получавам чисто мъжката подкрепа? На 
моменти - да, на моменти - не... 

Желана жена ли си?
Гала: Да. 

Детекторът: Не.
Гала: Мисля си, че да. Но както по отношение на работата, така и по отношение 
на чисто женски неща, аз съм човек, който не си вярва. Аз имам постоянно нужда
от много комплименти, от хубави думи и явно това на моменти ми липсва. Но ако
теглим чертата, смятам, че съм желана жена. 

  

FOX KIDS 

  

Би ли искала дъщеря ти Мари да поеме по твоите стъпки?
Гала: Да. 

Детекторът: Да. 

Тя харесва ли предаването ти?
Гала: Да. 



Детекторът: Да. 

Имат ли децата различно отношение към Мари заради твоята популярност?
Гала: Не. 

Детекторът: Не. 

Успяваш ли да бъдеш добра майка?
Гала: Не. 

Детекторът: Да.
Гала: Правя всичко възможно да бъда добра майка. Но си давам сметка, че 
голямата част от времето ми не е посветена на детето, а на работата. Смятам, че 
трябва да е обратното. Но в рамките на малкото количество време, което имам за 
Мари, аз съм добра майка. 

Искаш ли да имаш второ дете?
Гала: Да. 

Детекторът: Не.
Гала: Искам не само второ, но и трето дете. Тук обаче пак стигаме до онази 
сигурност, която на мен ми е така необходима и която аз нямам. Така че не сега е 
моментът... 

Детектор на лъжата

   СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЯ     
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Катерина Запрянова

Той твърди, че не знае със сигурност кой е или, по-точно, "какво" е. Гордее се
с дните си на строителен работник, но напоследък "май" попаднал в 
някакъв арт елит. На върха на славата си бил най-неуверен. Наскоро обаче 
изживял катарзис и почнал повече да си вярва. Смята се за бунтар, на в 
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последно време разбрал колко по-важно е да живееш "за" нещо, отколкото 
"против" нещо. Навремето почнал да пее, за да избие комплекси, а 
комплексите неусетно се трансформирали в... обикновени проблеми. Докато 
някои родни шоумени (кой знае защо) решиха в един момент да пропеят, при 
него се случи обратното - след като вече беше признат музикант, изведнъж 
се впусна в телевизионното поприще. Тайно се кефи да води предаването си, 
но се раздира от страха да не изневери на своята музика. Която пък няма 
идея как точно да определи стилово. Потиска се от култа към известните 
хора, а самият той е известен. Твърди, че е фантастичен лъжец, но мечтае 
да пише истински текстове... 
За публиката, разбира се, нещата са по-схематични: човекът на улицата със
сигурност ще ви каже, че Ерол е "онова момче от "Уикеда", което 
напоследък води едно предаване". 

  

 

  

ЕРОЛ, CONDENSED 

Ерол, ти звезда ли си?
Ерол: Не. 

Детекторът: Не. 

Ти ли си незаменимата съставка в "Уикеда"?
Ерол: Да. 

Детекторът: Да. 

Харесва ли ти да си известен?
Ерол: Да. 

Детекторът: Не.
Ерол: Разликата се получи, защото вътре в мен май вече не ми харесва да съм 
известен. В началото си мислех, че да си известен значи хората да те познават и 
да те уважават. А то се оказа, че като си известен, хората те познават, но не те 
уважават. Пари също не дойдоха от тази известност. Пътувам с градския 
транспорт и хората ме гледат, непрекъснато съм изложен на показ. Постоянно 
чувам разни неща зад гърба си и те ми пречат да дишам, да функционирам... 



Понякога пък се случва да свирим на площад и там е пълно с деца, които искат 
автограф от всеки, който се върти около сцената - независимо дали той е 
музикант или примерно осветител. Това е страшно. То говори за промивка на 
мозъка. Има едно ново идолопоклонничество, което е смразяващо. Всъщност аз 
не знам как човек може да се бори с това и едновременно да е в този бизнес. 
Давам си сметка, че звуча цинично, защото аз самият съм един от тези, които се 
превръщат в икона. Знаеш ли - случвало ми се е да говоря абсолютни глупости, в 
които хората са повярвали! Започват да ми приписват някакви качества, 
доизмислят ме. 

Изтърка ли се образът ти през последните няколко години?
Ерол: Да. 

Детекторът: Да. 

Усещаш ли умора в публиката от стила на музиката и текстовете, които 
измисляш?
Ерол: Да. 

Детекторът: Да. 

Можеш ли да отговориш адекватно на масовия вкус в момента?
Ерол: Не. 

Детекторът: Да.
Ерол: Никога не съм смятал себе си или това, което правим с групата, за продукт, 
който може да се хареса масово. Целият парадокс е, че това се е случвало. Явно 
по някакъв начин има нещо, което хората харесват. От друга страна, аз не искам 
да съм масов. Всичко, което се харесва от прекалено много хора, не е наред. Ако 
стана прекалено масов, това ще означава, че съм направил прекалено много 
компромиси. 

Изживяваш ли се като сърдит млад човек?
Ерол: Не. 

Детекторът: Да.
Ерол: Именно като сърдит млад човек започнах да правя музика, но казах "не", за
да не звучи като поза. На кого се сърдя ли? Сърдя се на квадратните глави. На 
хората, които живеят ей така, по течението, носят се. Които изживяват живота си,
без да осъзнават, че трябва да направят нещо с този живот. Сърдя се на хората, 
които се движат на стада. На заспалите физиономии пред телевизорите. 
Навремето го изпях: на хората, на които денят им свършва с първа програма. А 
сега пък свършва с шоуто на Слави. В началото това шоу ми харесваше, но 
напоследък ми се струва, че то е едно от нещата, на които се сърдя. Слави казва 
сериозни неща, върху които хората трябва да се замислят, но го прави по най-
профанския начин. Можеш ли да кажеш нещо сериозно и важно като: "Събудете 
се! Ние сме българи! Ще се оправим!", и в следващия момент да разказваш един 
тъп виц?! По този начин само се създава илюзия за интелектуален живот. 
Изразява се някакъв бунт, но този отдушник не води до никъде, изпарява се... 
Хората заспиват и на другия ден нищо не се е променило. Аз се сърдя на всички 
такива псевдообществено ангажирани прояви. Сърдя се и на себе си, защото ги 



говоря тези неща. Не трябва само да говориш, трябва и да живееш по този начин.

Това да си донякъде неразбран неделима част от имиджа ти ли е?
Ерол: Да. 

Детекторът: Да.
Навремето Ницше написал, че твърдото желание постоянно да си различен 
говори за силен комплекс. Ти смяташ ли се за комплексиран?
Ерол: Да. 

Детекторът: Не.
Ерол: Предполагам, че просто съм се преборил с повечето си комплекси. 
Започнах да свиря именно, за да се справя с някои от тях - че не съм красив, че 
жените не ме харесват, че не съм достатъчно забавен в компания. Това е една 
стара схема, която съм си изградил, и явно още си мисля, че тя е валидна. Но има 
еволюция, очевидно съм се отървал от комплексите си и сега те по-скоро са се 
превърнали в оценка: да, кофти е, че оплешивявам рано. Затова се и подстригах. 
И други неща в мен не са красиви, но ги оценявам като проблеми, май не ги 
изживявам вече като комплекси. 

Харесваш ли се, като се погледнеш в огледалото?
Ерол: Не. 

Детекторът: Не. 

Дългият ти нос притеснява ли те?
Ерол: Да. 

Детекторът: Да. 

А турската ти жилка?
Ерол: Да. 

Детекторът: Да. 

Щеше ли да развиеш по-пълно таланта си, ако се беше родил на Източното 
крайбрежие?
Ерол: Не. 

Детекторът: Не. 

Ти песимист ли си?
Ерол: Да. 

Детекторът: Не.
Ерол: Някакъв схематичен песимизъм може би все още живее в мен. Допреди 
няколко месеца си мислех, че колкото и да се напъваш, нищо не става. Бях 
останал доста време със себе си, замислях се има ли смисъл от всичко, което 
правя... Но напоследък цялата работа, която ми се струпа на главата, промени 
нещата. В един момент тя ме хвърли на ръба на нервна криза, а в следващия 
момент беше като катарзис. Емоционалното и физическото изтощение ме доведе 
до някакво пречистване, до ново възраждане. Излюпих се от черупката, която ме 



беше сковала. 

Скоро ставаш на 35. Притесняваш ли се, че няма да ти стигне времето да 
направиш достатъчно много значими неща?
Ерол: Да. 

Детекторът: Да. 

  

НЕВАЛИДНО 

Комфортно ли ти е като лице на "Невалидно"?
Ерол: Не. 

Детекторът: Да.
Ерол: Аз тръгнах предубеден към това предаване. Знаех какви обвинения ще се 
посипят - този нали е музикант, защо се занимава с предаване? Та затова аз играя 
ролята на човек, който не иска да се занимава с предаването, но по някакви 
причини го прави... Но явно ми се нрави това да се появявам по телевизията, да 
използвам тази възможност за изява. 

Ти лично харесваш ли предаването?
Ерол: Не. 

Детекторът: Не. 

Справяш ли се добре с функциите си на водещ?
Ерол: Не. 

Детекторът: Да.
Ерол: Очевидно се чувствам достатъчно артистичен и способен да го правя, но 
все още съм неуверен като водещ. Липсва ми професионалната подготовка. Аз 
съм свикнал с музикалната сцена - там ти виждаш лицата и реакциите на 
публиката. А как да гледаш в една камера и да говориш, да речем, на 200 000 
човека?! Вярно, започнах да се поотпускам. Но рядко се гледам в неделя в 
предаването... Страх ме е да видя какви съм ги надробил. Затова считам 
предаването за временен ангажимент. Мисля си, че хората ще разберат в един 
момент как аз не ставам за това. Имам визитки, на които пише "Ерол Ибрахимов, 
водещ", но не ги давам на никого. Как да ги давам? Какво значи това "водещ"? 
Професия ли е, призвание ли е?! Най-голямото ми притеснение е хората да не си 
помислят, че изневерявам на това да съм музикант. 

На сцената си хиперактивен, а в "Невалидно" се държиш прекалено 
внимателно и някак меланхолично. Тази плахост на неопитност ли се 
дължи?
Ерол: Да. 

Детекторът: Да. 

Размерът на хонорара имаше ли значение при съгласието ти да водиш 



предаването?
Ерол: Да. 

Детекторът: Да. 

  

РЕЦЕПТАТА 

Лесно ли измисли хитовите текстове на "Уикеда"?
Ерол: Не. 

Детекторът: Да.
Ерол: Измислянето е някакъв странен процес, аз не мога да го обясня с две думи. 
Да вземем парчето "А ние двамата с Боби пием кафе", което ми се въртеше в 
главата още през 93-94 година. По онова време хората наистина само седяха и 
пиеха кафе. Мислех си - абе, това трябва да се опише. Защото е история, ние 
наистина така живеехме в средата на 90-те. Това описване вътре в главата ми 
продължи дълго... Докато един ден не ме заведоха на ски. Аз нямах дори клин, 
бях с дънки. Падах, насиних се, бях мокър, но суперщастлив. Седяхме в хижата и
на мен изведнъж ми щракна нещо. Тогава написах първия куплет на песента на 
една салфетка. Ако това се нарича лесно - значи лесно ми е дошъл хитът. Но това
няма как да се случи, ако нямаш сериозни натрупвания... От друга страна, 
навремето един умен човек - Бойко Станкушев, ми каза: "Няма да казваш колко 
си се мъчил, като си правил парчетата - ще казваш, че си седнал и ти е дошло 
отгоре. Хората искат да чуят, че нещата стават свише. Те не искат да гледат един 
преработен, измъчен човек на екрана. Искат да видят щастлив човек, който 
просто е имал късмет." 

Има ли тогава някаква истина в легендата, че "А ние двамата с Боби пием 
кафе" се ражда, докато работиш в завода на "Кока-Кола", под формата на 
негърски райминг?
Ерол: Да. 

Детекторът: Не.
Ерол: В завода написах третия куплет. "Боби" не се роди там, но се допълни в 
една от почивките. Абе, през 90-те години съм говорил какви ли не глупости, 
сигурно пак съм се правил на интересен, заявявайки, че цялата песен съм я 
написал в завода... 

Може ли от всичко да се направи изкуство?
Ерол: Да. 

Детекторът: Да. 

Успяваш ли да предвидиш кога една песен ще стане хит?
Ерол: Не. 

Детекторът: Не. 

Открил ли си собствената си комерсиална формула?



Ерол: Не. 

Детекторът: Не. 

Чувстваш ли се добре финансово?
Ерол: Не. 

Детекторът: Не. 

  

VIVA LA REVOLUCION! 

Един от албумите ви се казва "Революция". Имате също песни, озаглавени 
"Да живее революцията", "Ернесто Че Гевара", "Нарекох се бунтовник". 
Последният ви албум пък носи името "Осъзнай се класово". Необходимо ли 
е един певец да е бунтар?
Ерол: Да. 

Детекторът: Не.
Ерол: Аз започнах да се занимавам с музика по време на перестройката. Тогава 
слушах хеви-метъл, защото беше забранено. Започнах да свиря в рок група, 
защото не се връзваше с комсомолското еди-кво си. Тогава наистина имаше 
срещу какво да пееш. След промените ми беше много трудно да си намеря точна 
мишена, прицел, враг. А мисля, че сега проблемите са много по-страшни. Сега 
врагът няма лице. Той е едновременно McDonald's, "Кока-Кола", фирмите, 
корпоративността, рекламите, жаждата за пари, телевизията... как можеш да 
кажеш за тези неща: това е лошо, не го правете, не им вярвайте?! Страшно 
трудно е да си истински бунтар. Затова толкова харесвам Вапцаров и Ботев. Аз 
малко се отъждествявам с тях, винаги съм се изживявал като иконоборец. Но 
напоследък започвам да осъзнавам и друго: има нещо много по-важно от бунта. 
Това е музиката. Излизаш на концерт, раздаваш се, потиш се, прибираш се вкъщи
и спиш спокойно. Това е. Какъв бунт, какви пет лева? Много по-смислено е да 
живееш "за" нещо, отколкото "против" нещо. 

Ти лично осъзнал ли си се класово?
Ерол: Да. 

Детекторът: Не.
Ерол: Досега все се причислявах към работническата класа. Аз съм израснал в 
Божурище - там по улиците има кози и крави. Съучениците ми и всичките ми 
приятели са много обикновени хора. Те не говорят за изкуство или големи идеи. 
Винаги съм се притеснявал от разни културтрегери, които говорят със сложни 
думи. Но сега живея в "Бъкстон" и когато ми се случи да отида в Божурище или 
"Надежда", срещам едни такива физиономии, които ме плашат. Давам си сметка 
какво разслоение е настъпило в България и как в крайните квартали живеят хора, 
които са наистина обречени. Работят за по сто лева, децата им висят по интернет 
кафенетата, гледат телевизия, не четат книги. Нямат амбиции и мечти. Страшно 
е... Вярно, аз продължавам да викам по концерти: "И сега за "Люлин", за 
"Надежда", за "Обеля 2", най-якото гето!" Продължавам с тази поза, но нещата 
наистина са променени. Нашата работническа класа за съжаление се е 



превърналd в сборище от мъртви души. Аз досега се изживявах като говорител 
на тази работническа класа, но без да искам май съм минал към артистичния 
елит. 

Революцията превръща ли се в мода понякога? 
Ерол: Да. 

Детекторът: Да. 

Ти с леви убеждения ли си?
Ерол: Да. 

Детекторът: Да. 

Би ли участвал в организация като Sendero Luminoso?
Ерол: Не. 

Детекторът: Не. 

Помагат ли революционните слоугани да продавате по-добре песните си?
Ерол: Да. 

Детекторът: Да. 

  

ЕСТЕСТВЕН ПОДБОР 

  

Ерол, ти ли си тарторът на "Уикеда"? 
Ерол: Да. 

Детекторът: Не.
Ерол: Истината е, че аз самият не се смятам за тартор, но казах "да", за да се 
пробвам да бъда честен докрай. Факт е, че когато някъде се съберат повече от 
двама души, настават борби и скандали. Във върха на нашата слава ние се 
изпокарахме вътре в групата. Точно когато беше нашият пик, ние се разделихме. 
Виж, повечето групи въобще не оцеляват след първия си голям успех. 
Очакванията са огромни, напрежението е смазващо, ти самият се чувстваш в 
небрано лозе. Откъде накъде до вчера си свирил в гараж, пък днес... При нас се 
случи изведнъж хората да ни харесат. Но когато беше най-големият пик в 
медийните ни изяви, групата де факто я нямаше... Наскоро пак се събрахме. 
Имаше един период, в който се опознавахме наново и стигнахме до някакъв 
баланс. Дойдоха и две нови момчета, ходихме по разни фестивали в Германия и 
Чехия. Добихме ново самочувствие и увереност - видяхме, че това, което правим,
го харесват и навън. Няма значение, че не разбират текстовете - енергията се 
усеща. Аз за себе си разбрах, че това, което правя, има значение. Да, досега 
винаги се бях съмнявал... Съмнявах се още повече, когато станахме известни. 
Звучи парадоксално, но на върха на славата си бях най-неуверен. 

Могат ли момчетата от "Уикеда" без тебе?



Ерол: Не. 

Детекторът: Да.
Ерол: Те могат без мен, разбира се. Но аз се страхувам, че могат без мен, не ми се
иска да е така. Притеснявам се утре да не решат, че всичко това не си струва 
тормоза. Че няма смисъл да ми се връзват, като им говоря за нашата мисия. Че е 
по-добре да се хванат на работа, на която без много проблеми ще изкарват 
същите пари. Понякога усещам как момчетата в групата се плашат от мен - от 
моето философстване, от думите ми, от сложността на нещата, които се пробвам 
да обясня. 

А ти можеш ли без тях?
Ерол: Не. 

Детекторът: Не. 

Ще има ли "Уикеда" следващ албум?
Ерол: Да. 

Детекторът: Не.
Ерол: Колебая се. Аз все още живея с една несигурност - какво ще стане утре? 
Тази несигурност е отчел детекторът. Дали ще успеем да оцелеем като хора и 
като музиканти с това, което правим? Може утре да не можем и пет стотинки да 
изкараме! А аз вече имам семейство. Момчетата не са семейни, но нали и те имат
жизнени функции. Не съм сигурен дали ще имаме средствата да оцелеем 
физически и да запишем следващ албум. В същото време си мисля, че това, което
правим в момента, може би няма място тук. Къде е нашата ниша? Между хип-
хопа, чалгата и някакъв поп? Къде да се сложим ние? Ние започнахме като ска. 
Това беше попадение тогава. А сега на един от фестивалите в Германия ни бяха 
написали като crossover. Или миш-маш. Защото особено в последните ни неща 
има от всичко - има много фънк, има и реге, по-малко ска, доста хеви-метъл, 
хардкор, етно елементи. 
Навремето си бяхте наумили да направите един-единствен албум. 
Последвалите албуми компромис ли бяха?
Ерол: Не. 

Детекторът: Не. 

Притеснява ли те конкуренцията на многото нови банди, някои от които 
имат успешни хитове?
Ерол: Да. 

Детекторът: Да. 

Дразнят ли те момчетата от "Ъпсурт"?
Ерол: Не. 

Детекторът: Да.
Ерол: Това е чисто професионална завист. Аз им завиждам, защото те са едни от 
малкото хора, които успяват да кажат нещата точно по начина, по който аз бих 
искал да ги кажа. Истината е, че много ги харесвам и много им завиждам. 



"Уикеда" достигна ли тавана на своите възможности?
Ерол: Не. 

Детекторът: Не. 

  

МОЕ ГЕРОИЧНО МИНАЛО 

  

По някакъв начин деформира ли се, докато работеше по строежите?
Ерол: Не. 

Детекторът: Не. 

Гордееш ли се с миналото си на работяга?
Ерол: Да. 

Детекторът: Да. 

Търсиш ли в него някаква маркетингова поза - да речем, на певеца от 
строежите?
Ерол: Да. 

Детекторът: Да. 

Оттогава определено спечели много - известен си, имаш социален успех. А 
загуби ли нещо?
Ерол: Да. 

Детекторът: Да. 

Когато свирехте по улиците, по-вдъхновени ли бяхте?
Ерол: Да. 

Детекторът: Да. 

Мислехте ли си тогава, че ще станете суперизвестна банда?
Ерол: Не. 

Детекторът: Не. 

Липсва ли ти времето, в което забивахте парчета само в мазето в 
Божурище? 
Ерол: Да. 

Детекторът: Да. 

Готови ли бяхте за триумфа на "А ние двамата с Боби пием кафе"?
Ерол: Не. 



Детекторът: Не. 

Ще имате ли някога друг подобен триумф?
Ерол: Не. 

Детекторът: Не. 

  

ОТ ПТИЧИ ПОГЛЕД 

  

Ерол, имат ли шанс талантливите млади хора в България? 
Ерол: Да. 

Детекторът: Да. 

Според теб повечето усещат ли се (да извинят читателите пуритани за 
препратката към хита на "Уикеда") натикани в "кучия, кучия... гъз"?
Ерол: Не. 

Детекторът: Не. 

Просташкият вкус наложи ли се в България?
Ерол: Да. 

Детекторът: Не.
Ерол: Простащината е навсякъде. Вземи медиите например. Много ваши колеги 
задават толкова елементарни въпроси, че да се държиш глупаво се превръща в 
част от играта. Една журналистка например ми каза: "Добре де, разбирам те, 
имаш някакви идеи. Но хората не се интересуват от тях! Те искат да чуят напил 
ли си се, с коя си бил, хомосексуалист ли си, обличаш ли се вкъщи с женски 
дрехи, сношаваш ли се с любимия си питон." Не можах нищо да й отговоря. 
Тогава си казах: абе, стига с тия интервюта и без това имам музиката си... От 
друга страна, дълбоко в себе си аз не искам да се примиря с твърдението, че 
просташкият вкус се е наложил в България. Това е общоприетото мнение на така 
наречената интелигенция. Дълбоко в мен аз отказвам да мисля, че това се е 
случило. Все още има хора, които пишат, правят театър, записват добра музика... 
Какво значи просташки вкус? В Америка също има простащина под формата на 
Бритни Спиърс, само дето тази простащина е по-излъскана. 

Има ли лек срещу чалгата?
Ерол: Не. 

Детекторът: Не. 

Една песен може ли да си позволи да поучава?
Ерол: Не. 

Детекторът: Не. 



"Уикеда" успя ли да се движи по ръба на просташкото, без да попадне в 
него?
Ерол: Да. 

Детекторът: Не.
Ерол: Това е един мой огромен страх. Основното обвинение на всичките ни 
критици е, че преиграваме с нашата простоватост. Че сме правели нещата 
прекалено лесно смилаеми. А аз винаги съм се страхувал нашите неща да не 
станат славитрифоновщина. Да не попаднем в този тип хумор - вицове, смешки...
Истината е, че аз винаги съм се възхищавал на природно интелигентните хора. 
На хората, които не са прочели и един ред през живота си, но ти казват неща, 
които просто те втрещяват със своята мъдрост. С разбирането на същността на 
нещата. Ето такива текстове искам да пиша! Ударни, които нямат нужда от много 
сложни обяснения. Истински. Дали съм писал такива текстове ли? Мисля, че да. 
Те са текстовете ми за любовта. 

Детектор на лъжата

   СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЯ     
брой 13 (129), 05-11 Април 2004 

9. Мишо Шамара
Катерина Запрянова

"Да му... майката, колко работи сте научили за мене! - Мишо Шамара 
преглежда въпросите минути преди да започне интервюто. - Направо ме 
заболяха очите от толкова букви!"
Мрачен съботен следобед. Вали. Мишо Шамара се тюхка, че не е в най-
добрата си форма. Предишния ден препил с приятели. Имали повод - поредна
компилация с хитове. Затова сега всичко му е малко като на забавена лента. 
Отпива глътка вода. Заглежда се в кафето и коняка, с които екипът на 
рубриката се сгрява. Етикетът видимо съживява Мишо и го вади от 
махмурлийското безвремие. "Hennessy, да му... майката - продължава той в 
станалия емблематичен "Шамара style", който често звучи повече като 
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маркетинг, отколкото като реален протест, - определено разбирате от 
коняци." 
Варненският рапър е поне толкова известен с пристрастията си към 
различни символи на успеха, колкото с нецензурните си парчета. Неведнъж е
заявявал пред медиите, че "не ми пука от нищо, искам само да си правя 
кинти". Затова след комплимента за избора на коняк връщам топката с 
въпроса дали са истински едрите диаманти на ушите му. 
"Стига бе, едно такова истинско парче струва към $ 20 000! Някой ще ми 
откъсне ушите! Абе, вярно е, нали - от глад умри, гъзар бъди, ама чак пък 
толкова..."
Размърдва се неспокойно на стола. "От 5-6 години за пръв път се 
притеснявам на интервю! Вас разни банкери ви четяха, нали?" 

  

 

  

АГРЕСИЯТА 

  

Мишо, напоследък доста се говори за детското насилие. Ти чувстваш ли се 
виновен за нещата, които проповядваш в песните си?
Мишо Шамара: Не. 

Детекторът: Не. 

Тренирал си кунг-фу, фен си на кик-бокса, колекционираш самурайски 
мечове. Агресивен човек ли си? 
Мишо Шамара: Да. 

Детекторът: Не.
Мишо Шамара: Казах "да", защото агресията, която проявявам, е нещо като 
защитна реакция. Иначе самият аз може би не съм агресивен. Удрям само тогава, 
когато смятам, че някой мисли да ме удари. После, ако трябва да бягаш - бягаш, 
но поне си ударил, 1:0 за теб! Агресията респектира хората, аз съм осъзнал това. 
Но иначе не съм жесток човек. Дори напротив. Аз мога много да обичам, но 



хората, които не са близо до мен, не могат да го оценят. 

Харесваш ли ролята си на лошо момче? 
Мишо Шамара: Да. 

Детекторът: Не.
Мишо Шамара: Аз съм лошото момче на България, бе, кой е по-лош от мен?! 
Добре де, права си, има някакъв сценарий - малко като добър актьор, който играе 
ролята на лош... Много минуси има в тая роля обаче. Страшно много врагове си 
правиш. Навън има много хора, които ме мразят, без да се замислят, че за да 
играеш съзнателно ролята на лошо момче, може би дълбоко в себе си ти си добро
момче. Че за да си позволяваш да изглеждаш лош, трябва кураж. 
Може ли да си успешен, без да дразниш хората?
Мишо Шамара: Не. 

Детекторът: Да. 
Мишо Шамара: Може и да мога, но аз обичам да дразня хората, които се заяждат 
с мен. Голям кеф е, зареждам се с енергия. Особено когато ми звънят по телефона
и почват: "Мама ти, много си гаден бе, Шамар!" И аз почвам да им отговарям и 
става голямо шоу. Сериозно го говоря това. А мацките харесват такова поведение.
Има някакъв магнетизъм около лошите момчета, около глутницата. 

Изживяваш ли се като модел за подражание за младите хора?
Мишо Шамара: Да. 

Детекторът: Не.
Мишо Шамара: Тук малко си изфантазирах, нали трябва да поддържам имиджа 
на доста нагъл... Много ясно, че не се изживявам по този начин. Но пък, от друга 
страна, по улиците е пълно с мои клонинги. Копират ме, знаят кое откъде е 
купено, колко струва... 

Мразиш ли хората, които те подценяват?
Мишо Шамара: Да. 

Детекторът: Не.
Мишо Шамара: Втората ми мисъл тук беше: абе, като ме подценяват, аз по-лесно 
ги ебавам, разбираш ли? Като ме мислят за балък, това е голям плюс за мене. 
Много яка схема. Знаеш ли колко помага? Страшно много врати отварям. Хората, 
които те подценяват, дори не могат да ти се разсърдят. Така правя каквото си 
искам. Даже като ме спрат полицаи, им казвам: "Аз съм тъп рапър и не видях 
знака", и те ме пускат. 

Щеше ли да станеш толкова известен, ако се държеше прилично?
Мишо Шамара: Не. 

Детекторът: Не. 

  

ПРОДУКТЪТ 



  

Това, което ти правиш, изкуство ли е?
Мишо Шамара: Да. 

Детекторът: Не.
Мишо Шамара: Изкуство е, разбира се. Поезия е. "Не"-то тук се е получило от 
вътрешния ми глас, защото никога не съм доволен напълно от нещата, които 
правя. Досега нямам своя песен, на която аз да искам да танцувам. Винаги чакам 
новата си песен, която ще е най-добрата. Но определено мога да кажа, че съм 
майстор на късия разказ. Разказвам истории, и то детайлно и достоверно, в рими. 
Аз правя улично изкуство, това е бъдещето. 

Според теб албумите ти имат ли някаква музикална стойност?
Мишо Шамара: Да. 

Детекторът: Да. 

Ти талантлив ли си?
Мишо Шамара: Да. 

Детекторът: Не.
Мишо Шамара: Не знам дали съм талантлив или просто съм упорит. Ама ако ти 
бях казал, че не съм талантлив, щеше да е супер селско. Що да пускам аванта? 
Много е тъпо сам да кажеш, че не си талантлив! Аз например сигурно съм имал 
повече концерти от Еминем. Няма значение, че част от тях са били в някакви 
селца - пак си е сцена. А това да правиш толкова концерти е въпрос най-вече на 
упоритост. Аз и моите изпълнители така ги избирам - не гледам толкова таланта, 
подбирам ги по амбицията. 

Можеш ли да пееш?
Мишо Шамара: Не. 

Детекторът: Да.
Мишо Шамара: Ха, тук пък се направих на много скромен! Виж, аз реагирах 
доста инстинктивно на въпросите, стараех се много да не мисля. Като ме пита 
мога ли да пея, веднага си казах: "Аз не съм певец!" Но после се замислих, че 
рапът също е вид пеене. Това, което аз правя с гласа си, Васко Найденов не го 
може. Нищо, че казват, че било лесно. Ако не си в сърцето си рапър, няма да се 
получи. Защото има два вида рапъри - такива, които се правят, и истински. Аз 
съм от вторите. 

Нецензурните думи в песните ти поза ли са?
Мишо Шамара: Да. 

Детекторът: Не.
Мишо Шамара: Тук се презастраховах, защото наистина позирам от време на 
време. Всеки човек го прави. Не може да не позираш понякога. В живота извън 
песните си говоря като всеки нормален човек, с обикновените псувни, макар че 
от Мишо Шамара се очаква да е по-нецензурен. По принцип с нецензурните 
думи аз се старая да подсиля дадена емоция. Като кажа: "Много си хубава, да му 



еба майката", това не значи нищо лошо, само подчертава основното внушение. 

Срам ли те е понякога от текстовете в твоите албуми?
Мишо Шамара: Да. 

Детекторът: Да. 

Копираш ли съзнателно модели от американското гето?
Мишо Шамара: Да. 

Детекторът: Не.
Мишо Шамара: В началото само копирах това, което правят там хората. Но 
колкото повече гледах, толкова повече се пробвах наистина да усетя детайлите, да
ги хвана. Винаги има един период на копиране, но в него натрупваш много опит 
и започваш и сам да правиш интересни неща. В момента вече всичко ми е 
авторско, аз ползвам само готовите бизнес схеми. 

Вярно ли е усещането, че въпреки парчета като "Е.. се в устата", в 
последния си албум ставаш по-лиричен и по-малко нецензурен?
Мишо Шамара: Да. 

Детекторът: Да. 

  

ПАРИТЕ 

  

Мишо, парите най-важното нещо в живота ли са?
Мишо Шамара: Не. 

Детекторът: Не. 

Добре ли се чувстваш финансово?
Мишо Шамара: Не. 

Детекторът: Не. 

Ти халтураджия ли си?
Мишо Шамара: Да. 

Детекторът: Да. 

Има ли нещо, което не би направил за пари?
Мишо Шамара: Да. 

Детекторът: Не.
Мишо Шамара: По принцип на такъв въпрос човек веднага се замисля за 
убийство. В първия момент си казах: "Не, не бих убил", но после се замислих - 
ами ако се дадат много пари?! После ще ме гризе съвестта, но все пак... Не знам, 
може би трябва да видя куфара с парите на масата. Аз съм алчен човек, 



признавам си. Алчността е хубаво нещо. Колко най-много пари съм виждал на 
едно място ли? Ами може би двеста хиляди. Иначе съм изхарчил към два-три 
милиона, но те са оборотни пари. Нямам пари накуп, имам бизнеси. Ако някой 
ми предложи милиони - знам ли?! Виж, аз съм наясно с това колко много говоря 
за кинти. Правя го, защото е добре хората да си мислят, че имаш пари - по този 
начин ти експлоатираш същите блага, които би експлоатирал, ако наистина 
имаше средствата. Всеки те приема насериозно, всеки ти отваря вратата, всеки ти
казва: "Добър ден, г-н Михайлов!" 

Твоето перчене нормално ли е на фона на многото бедни хора у нас?
Мишо Шамара: Да. 

Детекторът: Да.
Може ли да се живее от музика в България?
Мишо Шамара: Да. 

Детекторът: Да. 

  

ПОЛИТИКАТА 

  

Пял си в предизборните кампании на БСП, ОДС и ДПС. Имаш ли 
определени политически пристрастия?
Мишо Шамара: Не. 

Детекторът: Не. 

Необходимо ли е да харесваш политическите субекти, за които пееш?
Мишо Шамара: Не. 

Детекторът: Не. 

Сегашното управление на страната устройва ли те?
Мишо Шамара: Не. 

Детекторът: Да. 
Мишо Шамара: Въобще, като чуя думата управление, първата ми работа е да 
кажа: "Майка им да е.. гадна." Беше първосигнален отговор. А после си казах: "Е,
какво му е гадното?" Преди четири години повечето хора си мечтаеха да взимат 
500 лева заплата, а сега това вече не е в сферата на мечтите. Сега си мечтаят да 
вземат 2000. И това ще стане. 

Според теб царят готин ли е?
Мишо Шамара: Не. 

Детекторът: Не. 

Ти лично би ли влязъл в политиката?



Мишо Шамара: Да. 

Детекторът: Да. 

  

ИМИДЖЪТ 

  

Мишо Шамара реален образ ли е?
Мишо Шамара: Да. 

Детекторът: Не.
Мишо Шамара: Образът на Мишо Шамара е малко по-различен от мен като 
човек, защото в медиите излиза само лошото. В този смисъл медийният Мишо 
Шамара не е напълно реален - все пак аз имам и позитивни страни! Но когато 
правя добри работи като това да спонсорирам едно състезание, журналистите не 
идват да ги отразяват. Не им е интересно. Така че не е истина, че аз толкова много
се напъвам да бъда злодей - даже вече се напъвам да бъда добър, да омекотя 
нещата, но никой не обръща внимание на това. Затова си казвам: е, майната ви, 
ще бъда тогава лош докрай! Давам им това, което те искат. 

Повдига ли ти се понякога от публичния имидж, който си създаваш?
Мишо Шамара: Да. 

Детекторът: Да. 

Ти твоите песни ли си?
Мишо Шамара: Да. 

Детекторът: Не.
Мишо Шамара: Аз съм песните си, обаче като се замислиш над тях. А не като ги 
спреш след първата псувня. Аз съм това между редовете в моите песни. Аз съм 
настроението. 

Можеш ли да си Мишо Шамара без типичния ти рапърски тоалет?
Мишо Шамара: Не. 

Детекторът: Да. 
Мишо Шамара: Излъгал съм. Истината е, че аз и на костюми се кефя. 
Определено ми отиват. Може да съм нисък, но съм съразмерен и костюмите ми 
седят добре. 

Веднъж заяви, че "Слави Трифонов е с вдигнати панталони и пакета в 
едната страна". После обаче гостува в шоуто му. Подмазването 
задължителна част ли е от успеха и граденето на имидж?
Мишо Шамара: Не. 

Детекторът: Да.
Мишо Шамара: Ако гъвкавостта е подмазване, значи си трябва. Отидох в шоуто, 
защото е реклама. Обаче към Слави изпитвам голяма омраза. Той е сърбоман, 



изкара Горан Брегович голяма звезда. А ние по-големи лайна сме яли от сърбите, 
отколкото от турците. Защо да обичам сърбите? Какво им е хубаво на музиката? 
Пълна е с перхидролни силиконови грозници... Вярно е, че Слави Трифонов е 
голяма звезда, но е страшен селтик. Той се облича най-зле, няма нищо новаторско
в него. Изглежда като средностатистическия чичко и може би затова всъщност го 
харесват. Той въобще не е бунтар, само се прави на cool. Друга негова схема е да 
се прави на човека от народа. А в същото време той много, ама много отдавна не 
е човекът от народа. Той е супер хай класа. Сигурно има амбиции да стане 
президент. Дали аз бих гласувал за него? Всъщност - да, бих гласувал за Слави, 
щото той поне е мъж. Другите са пълни мухльовци, няма нищо мъжко в тях. 

Мишо, ти атрактивен мъж ли си?
Мишо Шамара: Не. 

Детекторът: Да. 
Мишо Шамара: Виж, аз не съм някакъв красавец. Със сигурност съм 
комплексиран тип. Всеки, който хваща микрофона, го прави, за да избие 
комплекси. Именно комплексите амбицират хората. Аз, ако бях много красив, 
какво щях да правя в живота?! Ами тогава аз щях да мога да имам всяка мацка, 
нямаше да съм хищник, а някаква овца! От друга страна, отношението на много 
момичета към мен е като към атрактивен мъж. 

Притесняваш ли се да не изглеждаш абсурдно?
Мишо Шамара: Да. 

Детекторът: Да. 

Ниският ти ръст смущава ли те?
Мишо Шамара: Да. 

Детекторът: Не.
Мишо Шамара: И тук побързах да се презапася и да кажа "да", да не си помислят,
че нямам комплекси. Но точно на тема ръст не съм комплексиран. Аз от малък 
съм си бил келешче. Тренирал съм бойни изкуства и дори като един от най-
ниските в класа винаги съм бил сред тарторите в мелетата. Е, щеше да е хубаво, 
ако бях по-висок, но, от друга страна, дребните са по-вредни. Дребните хора 
изглеждат по-злобни. Аз като вървя келешарската, направо светя. Да не говорим 
колко е яко, че изглеждам по-млад. Аз съм на 31 години и всички мои набори 
изглеждат по-стари от мене. 

А акцентът ти притеснява ли те?
Мишо Шамара: Да. 

Детекторът: Да. 

Страдаш ли от провинциален комплекс?
Мишо Шамара: Да. 

Детекторът: Да. 

Смяташ ли се за интелигентен?



Мишо Шамара: Да. 

Детекторът: Не.
Мишо Шамара: Какво значи да си интелигентен? Това не е примерно само да 
разбираш някакви графики и таблици. Това го могат зубърите. Ти им плащаш и те
ти го свършват. Докато истинският тарикат усеща схемата в главата си. Аз се 
пробвам така да правя. Вярно, може би все още съм супертъпо парче и има 
накъде да се развивам, но се уча да действам инстинктивно. 

  

ЕКЗИСТЕНЦИАЛНО 

  

Мишо, с 11 албума и 4 клуба зад гърба си ти доволен ли си от съдбата?
Мишо Шамара: Да. 

Детекторът: Не.
Мишо Шамара: Проблемът ми е, че когато постигам целите си, те вече не са ми 
приоритети. Аз струвам много повече от това, което съм в момента. От друга 
страна, не съжалявам и за една секунда, която съм преживял. Дори сега да пукна, 
няма да съжалявам за нищо. От какво не съм доволен? Хм, не съм доволен от 
това, че нямам достъп до големите мащаби - като продажби и влияние, но най-
вече като голяма слава. Аз съм готов за тази слава. Искам я. Мисля, че в България
завърших висшето си образование по правене на шоу и сега ми е време да 
започна наистина да работя, независимо дали като изпълнител или продуцент. 

Има ли щастливи рапъри? 

Мишо Шамара: Да. 

Детекторът: Да. 

Обичаш ли да ти завиждат?
Мишо Шамара: Да. 

Детекторът: Да. 

Искаш ли синът ти един ден да е твое копие?
Мишо Шамара: Не. 

Детекторът: Не. 

Би ли му пуснал след няколко години "Фенки, фенки", "Гимнастички" или 
"Бай Хуй"?
Мишо Шамара: Да. 

Детекторът: Да. 

Ти добър баща ли си?



Мишо Шамара: Да. 

Детекторът: Да. 

Съзерцанието познато състояние ли ти е?
Мишо Шамара: Не. 

Детекторът: Да.
Мишо Шамара: Казах "не", но знаеш ли какво правя напоследък? Влизам в нета, 
в световните карти, цъкам на Карибския район и започвам да изчислявам какви 
пари ще ми трябват да отида и да направя нещо един ден там... Защото колкото 
една част от мен да иска да живее на бързи обороти, толкова една друга, по-
дълбока част се стреми към спокойствие. Много искам да живея спокойно на 
Карибите. Когато си мисля за Карибите, аз наистина изпадам в някакво 
съзерцание. 

  

СГОВОРНА ДРУЖИНА 

Ицо Хазарта твоят най-голям враг ли е?
Мишо Шамара: Не. 

Детекторът: Не. 

Притесняваш ли се от новите изпълнители в жанра?
Мишо Шамара: Не. 

Детекторът: Не. 

Войната "Източно срещу Западно крайбрежие" маркетингова поза ли е?
Мишо Шамара: Не. 

Детекторът: Не. 

Ти мразен ли си в рапърските среди у нас? 
Мишо Шамара: Да. 

Детекторът: Да. 

  

ЖЕНИТЕ 

  

Влюбен ли си в жена си?
Мишо Шамара: Да. 

Детекторът: Не.
Мишо Шамара: Знаех, че тук ще има противоречие, защото влюбването е 



някакъв биохимичен процес. То трае някъде около 6 месеца и свършва. Сега жена
ми е най-добрият ми приятел, обичам я с цялата си душа. Тя е била с мен, като 
съм нямал нищо, ама наистина нищо. Беше плътно до мен, като имах много, 
остана с мен и като фалирах. Това показва много. Като обичаш, трябва да знаеш, 
че парите са като красотата - те не са вечна величина. Има ги, няма ги... Знаеш ли
какво ще стане утре?! И тогава какво правят колекционерките на богатите 
чичковци, при които никога не е имало любов? 

Жена ти ревнува ли те от твоите фенки?
Мишо Шамара: Да. 

Детекторът: Да. 

Има ли любов за цял живот?
Мишо Шамара: Да. 

Детекторът: Да. 

Би ли спал с 14-годишно момиче?
Мишо Шамара: Не. 

Детекторът: Да.
Мишо Шамара: Ами, ако е хубава и не ми каже, че е 14-годишна... Аз съм женен 
тип и принципно не бих спал с други жени, но явно всеки мъж подсъзнателно 
иска да си фраска. Колкото до възрастта - много от тийнейджърките по принцип 
ме виждат като герой, не като някакъв секссимвол. Е, някъде между 16 и 18 
години сигурно почват да мислят и за секс, но тогава, към 18, ги завърта и 
чалгата. Момичетата решават да слушат чалга, защото тя в момента е 
мейнстрийм. Девойките си казват: "Уф, що да ходя при момчетата с широките 
гащи, по-добре да отида в някой чалга клуб, да си ям кебапчета и да ми лепят 
двайсетачки, като играя кючеци!" Обясняват, че като седнат на софра, няма как да
слушат друга музика, нали глътката няма да им влезе... Направо припадам, като 
чуя такива неща. От друга страна, е интересно, че доста ме харесват порасналите 
жени - от 25 нататък до бабите чак. Жените на по-сериозна възраст разсъждават 
различно от фантазьорките, по-зрели са, замислят се за много работи. Една баба 
би си казала: "Това момче Мишо Шамара прави сериозни неща, защо моята 
внучка да не се внедри там?" 

Според теб днешните момичета романтични ли са?
Мишо Шамара: Не. 

Детекторът: Не. 

Харесват ли жените да им се говори мръсно?
Мишо Шамара: Да. 

Детекторът: Да. 

Подробностите от женската анатомия задължителна част от твоя репертоар 
ли са?
Мишо Шамара: Да. 



Детекторът: Да. 

  

ВЪПРОС НА BACKGROUND 

  

Мишо, ти щеше ли да станеш "Шамара", ако не беше крал компоти като 
дете в крайния варненски квартал "Възраждане"?
Мишо Шамара: Да. 

Детекторът: Да. 

Сменил си девет училища преди накрая да завършиш Механотехникума във
Варна. Смятаха ли те за идиота на класа?
Мишо Шамара: Не. 

Детекторът: Не. 

Унижавал ли си се много, докато стигнеш сегашната си позиция?
Мишо Шамара: Да. 

Детекторът: Да. 

Родителите ти обръщаха ли ти достатъчно внимание като дете?
Мишо Шамара: Да. 

Детекторът: Да. 

Сега те харесват ли твоите песни?
Мишо Шамара: Да. 

Детекторът: Не.
Мишо Шамара: Родителите ми винаги са се държали с мен като с някакъв 
суперспециален човек. Дори като сме нямали кинти, те са показвали, че един ден 
аз ще направя някакви страхотни неща. От тях съм научил, че трябва да отидеш и
сам да откъснеш ябълката. Защо Бил Гейтс да е най-богат, а аз да не съм? Всичко,
което е направено от човек, мога и аз да го направя! А за песните ми... мисля, че 
родителите ми наистина ги харесват. Имат албумите, събират и изрезки от 
вестниците. А дали нещо ги притеснява, поне аз не знам. 

  

ПАТРИОТИЧНО 

  

Вярваш ли наистина, че "България, мой, не ме обича, мой"?
Мишо Шамара: Да. 



Детекторът: Да. 

Щеше ли да станеш успешен другаде?
Мишо Шамара: Да. 

Детекторът: Да. 

Искаш ли синът ти да живее в България?
Мишо Шамара: Не. 

Детекторът: Не. 

Има ли бъдеще кирилицата според теб?
Мишо Шамара: Не. 

Детекторът: Не. 

  

ПРЕД НАС СА БЛЕСНАЛИ ЖИТАТА 

Твоят съдружник Ванко 1, с когото през 2002-а ти записа албума "Голямата 
комбина", е в затвора. Притесняваш ли се и ти да не свършиш по този нелеп
начин?
Мишо Шамара: Не. 

Детекторът: Да.
Мишо Шамара: Не се притеснявам. Надявам се нещата при Ванко да се оправят. 
Ако държавата наистина иска да хване сводници, аз мога да ти кажа оттук как да 
тръгнеш по магистралата и да събереш един автобус. Но около Ванко се вдигна 
много повече шум, защото рапърите сме много по-интересни. 

След 10 години все още ли ще си рапър?
Мишо Шамара: Да. 

Детекторът: Да. 

Един от новите ти хитове е "Трудно се сбъдва всяка мечта". Останаха ли 
мечти, които си в състояние да сбъднеш?
Мишо Шамара: Да. 

Детекторът: Да. 

Най-голямата ти слава мина ли безвъзвратно?
Мишо Шамара: Не. 

Детекторът: Да.
Мишо Шамара: До този момент в живота ми най-голямата ми слава е минала. 
Сега не съм в пика си. Всъщност аз съм имал два много големи успеха - през 
1995-а с първия албум на "Гумени глави", от който продадохме 120 000 копия и 
то без реклама. Вторият ми страхотен пик беше през 2000-а, с песента "Фенки, 



фенки". Записахме я за три часа, но успехът беше невероятен - ходех от град на 
град като освободител от чалга робство. Хората ни посрещаха така, както не са 
посрещали братушките през Освободителната война. Така че, като знам, че съм 
правил най-големите си удари през 1995-а и 2000-а, значи истинските ми пикове 
са веднъж на пет години. А сега скоро идва 2005-а и аз отново съм в играта, ха! 

Детектор на лъжата

   СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЯ     
брой 14 (130), 12-18 Април 2004 

10. Кирил Гоцев
Катерина Запрянова

"Мога да контролирам отговорите си. Възможно е." 
Бившият генерален директор на БНТ Кирил Гоцев е първият гост в тази 
рубрика, който смята да манипулира съвсем съзнателно детектора. Да 
променя хладнокръвно показанията, които се отчитат на екрана. Повтаря 
няколко пъти и без това познатия факт, че е инженер. Обяснява какви 
книги и статии е чел и как стигнал до извода, че при подобни тестове 
всичко е въпрос на познаване на датчиците и на тенденциозно "боравене" с 
тях. Както и на умело манипулиране на жизнените функции. "Ето 
например аз мога да си задържам дишането или леко да си вдигна пръста с 
датчика, или да се размърдам незабележимо на стола..." - доволно обяснява 
Гоцев тактиките си за надвиване на машината. 
Естествено той се оказа прав за факта, че подобни действия се отчитат 
от детектора и разнообразяват допълнително и без това интересните 
полиграми. Затова разчитането на резултатите се превърна в ненужно 
дълъг, протяжен процес. За екипа ни обаче остана утешението на Тома 
Аквински, че "по пътя към истината може да разбереш поне толкова неща, 
колкото от самата нея".
"Не ги гледайте толкова, има ли значение дали съм казал истината или не?"
- леко припряно се навърташе около детектора Гоцев. Когато най-сетне 
екипът приключи, Гоцев призна:"Е, не успях да направя точно това, което 
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исках при всички отговори, но при няколко все пак ви затрудних. Доволен съм
за част от въпросите, а за другите... просто не съм си давал достатъчно 
зор." С което потвърди два и без това безспорни факта: 1) че котка по гръб 
не пада; 2) че ако смяташ да заблудиш някого, добре е да не споделяш 
тактиките си. Особено когато тези тактики се виждат толкова 
отчетливо на монитора. 

  

 

  

  

(НЕ)УДОБНИЯТ СТОЛ 

Г-н Гоцев, вие добър генерален директор ли бяхте?
Гоцев: Да. 

Детекторът: Да. 

Харесваше ли ви да сте шеф на мощна (поне в обществен план) медия?
Гоцев: Да. 

Детекторът: Да. 

Като едноличен собственик на телевизията ли се изживявахте?
Гоцев: Не. 

Детекторът: Да. 
Гоцев: Едноличен собственик на БНТ е държавата. Но ако един човек не се 
чувства като собственик, няма да се държи като добър стопанин. Логиката е 
проста - стопанин за чуждо не се грижи. На един ратай никога не му пука за 
имуществото на чорбаджията. 

Има ли сериозна корупция в БНТ?
Гоцев: Не. 

Детекторът: Да. 
Гоцев: Казах "не", защото корупция има, когато тя се докаже. Иначе всичко друго 
са приказки. В БНТ няма по-голяма корупция, отколкото в друга държавна 



институция. Разбира се, веднага се вижда кой журналист е поддал на кои кръгове 
- това личи по начина му на живот, по честите пътувания например. Аз съм се 
пробвал да повлияя върху тези процеси, но такъв тип корупция е малко като 
автоцензурата. Единствената възможност за въздействие е самите хора да се 
почувстват някак неудобно. Иначе не може да се наказва без конкретни 
доказателства. Понякога все пак успявах да накарам някой да се засрами, но е 
трудно. Има и честни журналисти, естествено, но известността корумпира. 
Малцина са честните журналисти сред известните лица в БНТ. 

Лично вие изкушен ли бяхте от корупционни практики?
Гоцев: Не. 

Детекторът: Не. 

На вас харесваше ли ви качеството на програмата в националната телевизия?
Гоцев: Не. Детекторът: Не. 

Имахте ли лостовете и възможностите реално да промените това качество?
Гоцев: Не. 

Детекторът: Не. 

  

СКАНДАЛЪТ 

  

Седмици наред отричахте каквито и да е уговорки с "Видео Интернешънъл 
България" (ВИБ), след което подписахте договор с тях. Оценявате ли 
собствените си действия от типа "Тука има, тука нема" през януари като 
логични и последователни?
Гоцев: Да. 

Детекторът: Не.
Гоцев: Абсолютно логични и последователни бяха. Прикриването на истината не 
е лъжа - защо да занимавам хората с нещо, което още не беше факт? Лъжата е 
лъжа, когато кажеш на черното бяло. А когато не отговориш или пък отговориш с
друг въпрос, или кажеш нещо, което не е конкретен отговор, това не е лъжа. Аз 
бях достатъчно ясен - до 28 януари нямаше подписан договор с "Видео 
Интернешънъл". Това беше чистата истина. Но се оказа, че един договор, който 
не значи кой знае какво, възбуди интереса на цялата държава. Уж защото бил с 
руска фирма. Е, аз търсих албанска фирма, също така еврейска, но не намерих - 
та затова дойде руската... Това е абсурдно - цяла България да обсъжда един 
смешен договор! Да, сигурен съм, че този договор не е нещо специално. У нас се 
подписват документи за милиарди левове, за държавно имущество и какви ли не 
поразии. Но в случая с "Видео Интернешънъл" просто се настъпиха частни 
интереси. 

Смятахте ли, че подобна договорка може да се пази дълго време в тайна?
Гоцев: Не. 



Детекторът: Да. 
Гоцев: Може да се пази в тайна, разбира се. Но рано или късно, целият този 
скандал щеше да избухне. Аз не съм пазил някаква огромна тайна, просто чаках 
нещата с договора да се развият. 

Нормално ли е, която и да е sales house да има ексклузивен договор за 
продажбата на рекламното време на една обществена телевизия?
Гоцев: Да. 

Детекторът: Не.
Гоцев: Не мога да отговоря с"да" или "не". И двата отговора тук са еднакво 
верни. Sales house по принцип продава цялата реклама на дадена телевизия, на 
когото реши. Има, разбира се, правила - не става дума за някакъв башибозук, 
който прави каквото си иска. Но в договора с ВИБ няма дори такава клауза. Те не 
продават цялата реклама. Спекулациите през януари, че даваме цялата реклама, 
бяха абсурдни. 

Редно ли беше да се сключва договор с подобни мащаби и последици през 
главата на Управителния съвет на БНТ?
Гоцев: Да. 

Детекторът: Не.
Гоцев: Ако членовете на УС бяха други, ако бяха по-нормални, принципно щеше 
да е редно. Но с конкретните членове... те вървят срещу самите себе си, а какво 
остава за телевизията. Това са хора, заслепени от собствената си дребнота. В 
същото време се опитват като някакви мравки да се осветят с едно фенерче и да 
направят огромна сянка на стената. Но никой човек не е толкова голям, колкото 
сянката му. 

Според някои изявления на генералния директор на ВИ Сергей Василиев 
преговори с БНТ са се водели още от август 2003-а, според други негови 
изявления - от много по-рано. Вие не знаехте ли за подобни договаряния с 
руска компания?
Гоцев: Не. 

Детекторът: Да. 
Гоцев: Не знаех. Научих по-късно, че е имало такива. При това го научих от 
вестниците. 

Стресна ли ви текстът под снимката на Сергей Василиев в статията в 
"Комерсанть" от 21 януари, че Василиев смята да вземе "Източна Европа в 
свои ръце"?
Гоцев: Не. 

Детекторът: Не. 

По времето, по което излезе статията в "Комерсанть", вие бяхте в Москва. 
Вашето посещение имаше ли връзка с ВИ? 
Гоцев: Не. 

Детекторът: Да. 
Гоцев: Аз тази статия дори не съм я чел. В Москва бях по покана на "Мосфилм". 



Да, питаха ме журналистите от един вестник какво мисля за създалата се 
ситуация. Но беше български вестник, не руски. Абе, кой се интересува от 
България, те на картата с лупа я търсят, а какво остава за някакъв договор... 

Идеята за подобно обвързване на БНТ с ВИ дискутираше ли се по време на 
визитата на Георги Първанов в Москва през 2002-а, на връщане от 
Монголия?
Гоцев: Не. 

Детекторът: Да. 
Гоцев: Аз нямам представа. Кацнах на летището в Москва и направо ме заведоха 
на церемония в Кремъл, която продължи около половин час. След това директно 
отидох в хотела. 

Изтъкнатият от доц. Лозанов "азиатски модел", при който властта има 
пряко отношение към програмата на медията, реална заплаха ли е при 
подобни договори?
Гоцев: Не. 

Детекторът: Не. 

Вярна ли е тезата, че договорът с ВИБ е част от "путинизацията" на 
България?
Гоцев: Не. 

Детекторът: Не. 

Щеше ли да се вдигне подобен шум, ако ставаше въпрос за договаряне не с 
руски, а с немски холдинг като ARBO-media?
Гоцев: Не. 

Детекторът: Не. 

Ваше лично решение ли беше да изпратите картина като подарък за 
освещаването на офиса на холдинга ВИ у нас? 
Гоцев: Не. 

Детекторът: Да. 
Гоцев: Решението да се прати подарък беше лично мое, аз пращам подаръци на 
много хора. А самата картина я избраха от "Международна дирекция" на 
телевизията. 

Договорът с ВИ щеше ли да е изгоден за БНТ?
Гоцев: Да. 

Детекторът: Не.
Гоцев: Той не просто "щеше" да е изгоден. Той ще е. Правните проблеми ли? Ще 
видим, има време... Факт е, че с този договор щяха да се докарат рекламодатели, 
които сега не са в България. Не, няма да кажа кои точно рекламодатели. Като 
дойдат, ще ги видите. По принцип и по-рано се почваха разговори с отделни 
рекламодатели, но веднага ги прихващаха хората на Гергов и им казваха: "Там 
няма да ходите". Така приключваха разговорите. Но тези рекламодатели щяха да 



дойдат при нас през "Видео Интернешънъл". 

Реални ли са твърденията на Александър Карпов, управляващ ВИ Projects, 
че рекламните постъпления в БНТ биха могли да се увеличат с един път и 
половина?
Гоцев: Да. 

Детекторът: Да. 

Вие имахте ли личен интерес от подобна сделка?
Гоцев: Не. 

Детекторът: Да.
Гоцев: Личен интерес имам дотолкова, доколкото това са пари за телевизията. 
Колкото повече пари има за телевизията, толкова по-добре, защото аз ще съм ги 
докарал. Не, никакъв подарък нямаше да има за мен. Ако видиш стаята, в която 
живея от 46 години, ще ти стане смешно, като слушаш после за дворци и палати. 
Нито пък карам някаква лимузина. Стандартът на човек се вижда лесно. 

Нормална ли е според вас неустойката от 3 млн. лева, при положение че това
е, общо взето, една четвърт от годишните рекламни доходи на телевизията?
Гоцев: Да. 

Детекторът: Да. 

Очаквахте ли общото събрание на "Асоциацията на рекламните агенции" 
от средата на януари, на което ВИБ обяви, че има договор с БНТ, да 
преобърне така живота ви?
Гоцев: Да. 

Детекторът: Да. 

Под заплаха ли подписахте втория фантомен договор, този с "Пиеро 97"?
Гоцев: Да. 

Детекторът: Не.
Гоцев: Под заплаха го подписах, но не бях уплашен. Опитаха се да ме уплашат, 
но аз не се плаша лесно. Не, няма да кажа точно как го направиха. 

  

DRAMATIS PERSONAE 

Г-н Гоцев, вие говорите ли си с Красимир Гергов?
Гоцев: Не. 

Детекторът: Не.
Според вас г-н Гергов мрази ли ви?
Гоцев: Не. 

Детекторът: Да.



Гоцев: Ако г-н Гергов ме мразеше наистина, досега да ме е очистил. Пък и защо 
да ме мрази - нали бил много добър човек? Един човек, който оцелява толкова 
години при различни власти, няма как да бъде лош. Сигурно е добър - щом има 
хора, които го обичат. Аз все пак не съм му братовчед, не го познавам добре. Де 
да знам... Сигурно ме мрази, защото му разбърквам ситуацията и не го оставям 
спокойно да си играе голф в Америка. Да, бих се ръкувал с него, ако се засечем 
някъде. Но това е нормално. Например, като ходя на църква, отпред стои един 
идиот и аз винаги се здрависвам с него. 

Гергов лично заплашвал ли ви е?
Гоцев: Да. 

Детекторът: Не.
Гоцев: Наистина ме е заплашвал. Разбирай "заплаха" както искаш, но тя беше 
факт. Отнасяше се за мен, за близките ми... Чисто физическа заплаха, разбира се, 
химическа ли да бъде?! Лично той я отправи, не би посмял да каже на друг да ми 
я предаде, нали тогава ще има още един, който ще знае... Да, може да е заплаха, 
изказана в състояние на афект, като ругатня... Естествено, че може. Но аз не 
носех уред да премеря точно колко е ядосан. На живо ми отправи заплахата, 
защото телефон все пак се записва. Не беше очи в очи, аз бях застанал малко 
настрани. 

Вие коментирахте ли с Нидал Алгафари твърденията на Василиев, че 
първите договорки между ВИ и БНТ са почнали именно с участието на 
Алгафари преди повече от две години? 
Гоцев: Не. 

Детекторът: Да.
Гоцев: Е, като излезе във вестника, естествено, че коментирах. Но той не се е 
държал виновно или оправдателно. Няма защо. Не е направил нищо лошо. 

Г-н Гоцев, вие считате ли се за един от медийните консултанти на 
президента Първанов?
Гоцев: Не. 

Детекторът: Не. 

БНТ реално от Кеворк Кеворкян ли се ръководи?
Гоцев: Не. 

Детекторът: Не. 

Вие чувствате ли се изоставен от него?
Гоцев: Не. 

Детекторът: Да.
Гоцев: Не се чувствам изоставен, защото все пак ние не сме били женени. Освен 
това мисля, че 15 години приятелство не могат да се заличат лесно. Вярно е, че в 
момента не си общуваме изобщо. Това е, защото може би нямаме нужда да си 
общуваме. Не си спомням откога стана така. Някакъв четвъртък беше... За 
последен път си говорихме с Кеворк преди няколко месеца. Аз не знам той какво 
точно мисли за договора с ВИ, защо ти не го питаш? Естествено, че мнението на 



Кеворк е важно. За мен той е вид ментор, аз съм научил много неща от него. Но 
той е свободен човек и може да си вдигне телефона, когато реши.
УВО, 2004
Г-н Гоцев, вие изгърмян бушон ли сте?
Гоцев: Не. 

Детекторът: Не. 

Явор Дачков и кръгът "Капитал" ли бяха истинската причина, за да бъдете 
свален с 5:4 от СЕМ?
Гоцев: Не. 

Детекторът: Не. 

Преди няколко седмици заявихте, че само смъртта ще ви махне от БНТ. В 
момента обаче сте си жив и извън БНТ. За недосегаем ли се смятахте? 
Гоцев: Не. 

Детекторът: Не. 

Съжалявате ли за думите си: "Махат ме хора с наднормено тегло и друга 
недостатъчност"? 
Гоцев: Не. 

Детекторът: Да.
Гоцев: Всъщност аз много съжалявам, че казах само това. Мислех да кажа много 
повече неща. Но не съм искал да обидя никого. Не можеш да обидиш някой, 
казвайки: "Ти си луд", ако човекът наистина е луд. Това не е обида, това е 
констатация. Наднорменото тегло се вижда ясно... Какви са другите 
недостатъчности ли? Е, те са по-дълги за доказване. Тези хора смятат, че знаят и 
могат нещо, а всъщност не знаят и не могат нищо. Да, аз си общувам с Райчо 
(Райчо Райков - бел. ред.). Като го видя, веднага почваме да си говорим. При това 
водим съвсем нормален разговор. 

Ще издържи ли вашето уволнение в съда според вас? 
Гоцев: Не. 

Детекторът: Не. 

Ще се върнете ли по собствените си думи "на бял слон" (вместо "на бял 
кон" - бел. ред.) в телевизията?
Гоцев: Да. 

Детекторът: Да. 

Вашето уволнение добро ли беше за БНТ?
Гоцев: Не. 

Детекторът: Не. 

Радва ли ви фактът, че Хелзинкският комитет ви подкрепи?



Гоцев: Да. 

Детекторът: Да. 

Чувствате ли се виновен за спада на рейтинга на БНТ през последните 
няколко месеца?
Гоцев: Не. 

Детекторът: Не. 

  

И САМ ВОИНЪТ... 

Г-н Гоцев, имат ли смисъл усилията ви да се върнете на директорското 
място в БНТ?
Гоцев: Да. 

Детекторът: Да. 

Не беше ли прекалено театрално вашето изказване, че нямате пари да си 
платите гаранцията от 5000 лева, и ваденето на белезници с думите "Нека 
ме арестуват"?
Гоцев: Не. 

Детекторът: Да. 
Гоцев: Признавам си - винаги обичам да залагам на театралния ефект. 
Президентите на великата Америка правят това нещо, та аз ли няма да го правя?! 
Не обичам непременно да съм център на внимание, но чрез изпълненията си 
показвам важни неща. В случая наблегнах на факта, че докато разни хора, 
заловени с камари оръжие и наркотици, плащат по 1000 лева гаранция, аз, като 
много опасен престъпник, трябваше да платя цели 5000. И тъй като не се 
разхождам с такива пари в джоба, наложи се да ги събера от много мои познати.
Останаха ли ви приятели? 
Гоцев: Да. 

Детекторът: Не.
Гоцев: Имам приятели. Парите за гаранцията иначе откъде да ги събера? Вярно е,
че някои хора, които смятах за приятели, в последно време не се оказаха такива. 
Но това е хубаво, наблюдаваш промяната отстрани. 

Има ли хора в БНТ, на които вярвате стопроцентово? 
Гоцев: Да. Детекторът: Да. 

Направихте ли си кардинални изводи за хора от вашето обкръжение?
Гоцев: Да. 

Детекторът: Да. 

Всъщност - вие сега имате ли обкръжение?



Гоцев: Да. 

Детекторът: Да. 

  

THE MORNING AFTER 

  

Изпитвате ли угризения на съвестта за създалата се ситуация? 
Гоцев: Не. 

Детекторът: Не. 

Срам ли ви е?
Гоцев: Не. 

Детекторът: Не. 

Чувствате ли се провален?
Гоцев: Не. 

Детекторът: Да.
Гоцев: Не съм провален. Само ако ми отрежат главата и не мога да мисля, ще 
бъда провален. Само ако ми вземат това, което умея, ще бъда съсипан. А това 
никой не може да ми го вземе. Аз съм о'кей. Милиони хора нямат като моето CV, 
така че не съм се издънил. Нито пък мисля, че ми е излязло лошо име. Тук се 
придържам към думите на моя приятел Петър Курумбашев, който преди години 
каза: "Не е важно какво пишат за теб, важно е да ти пишат правилно името". 
Освен това още Иван Хаджийски е стигнал до извода, че българите много обичат 
битите. Сега ако тръгнем по улицата, ще видиш колко хора ще ме спрат и ще 
кажат: "Г-н Гоцев, ние сме с вас." 

Скандалът афектира ли децата ви?
Гоцев: Да. 

Детекторът: Да. 

Самотен ли сте в момента?
Гоцев: Не. 

Детекторът: Да. 
Гоцев: По принцип човек винаги е самотен. Той се ражда сам. Но в контекста на 
всички неща, които ми се случиха напоследък, аз не се чувствам самотен. 
Напротив. Много хора ми помагат в момента. 

Г-н Гоцев, мъжете плачат ли? 
Гоцев: Да. 

Детекторът: Да. 



  

СВЕТЛО БЪДЕЩЕ 

  

Има ли бъдеще за вас в медийните среди в България?
Гоцев: Да. 

Детекторът: Да. 

Минавала ли е през главата ви мисълта за емиграция? 
Гоцев: Да. 

Детекторът: Да. 

Мислите ли, че някой за нещо ще ви повярва оттук нататък?
Гоцев: Да. 

Детекторът: Не.
Гоцев: Вярват ми все още. Може би защото каквото съм поел като ангажимент, аз 
съм го изпълнявал. 

Според Наказателния кодекс, ако се докаже вината на длъжностното лице, 
сключило неизгоден договор, го чакат до 10 години затвор. Страх ли ви е да 
не отидете в затвора?
Гоцев: Не. 

Детекторът: Да. 
Гоцев: Аз няма да отида в затвора. А и според кодекса трябва да има нанесена 
вреда. Опитвам се да разбера от един месец каква е вредата. И тъй като няма 
такава, нищо не може да се докаже. 

Плановете ви да станете доктор на техническите науки в Нов български 
университет могат ли да са реален заместител на телевизионната кариера?
Гоцев: Не. 

Детекторът: Не. 

Ще се оправите ли занапред финансово?
Гоцев: Да. Детекторът: Да. 

Ще продължите ли да си правите кичури при фризьорката Цуки?
Гоцев: Да. 

Детекторът: Да. 

В рекламния календар на БНТ за 2004-а ваша снимка илюстрира месец 
декември. Там сте написали "Напред и нагоре". Сега това звучи ли ви 
иронично?
Гоцев: Не. 



Детекторът: Да. 
Гоцев: Не ми звучи иронично, защото аз по принцип мисля така - независимо 
дали съм в календар или не. Да, наистина смятам, че продължавам да се движа 
напред и нагоре. При това много силно. Колкото до календара... Всъщност аз не 
исках да съм в него, нави ме фотографът. Каза ми: "Абе, дай да те сложа тук 
отзад, да ги подпираш". А, честно казано, на снимките там не се харесвам. 
Изглеждам дебел. 

  

Детектор на лъжата

   СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЯ     
брой 15 (131), 19-25 Април 2004 

11. Агент Тенев
Катерина Запрянова

"Никога не се познаваш чак толкова добре, колкото си мислиш. Живеейки, 
ние си създаваме някакви илюзии, но машинката смята другояче." Това бяха 
думите на Иван Тенев непосредствено след теста. Тези, които са се 
сблъсквали с агента единствено в неговото гордо светско амплоа, трудно 
биха го познали в притеснения господин, който се мъчеше да обясни какво 
точно е чувството да си прикачен към машината за истина. 
"Не знам как да го опиша, странно е... Който не се е пробвал, няма да ме 
разбере. Много дълбоко се вглеждаш в себе си. Това сега звучи като клише, но 
е вярно."
Внезапните откровения на агента обаче бяха прекъснати от 
необходимостта за фотоматериал. Тогава отново се появи онзи Иван Тенев, 
когото познавате - с пура в устата (въпреки че има проблеми с гърлото). С 
добре отработените, заучени пози. Със слънчевите очила... и без тях. С 
обличането и събличането на сетрето (за разнообразие). С намятането на 
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пъстрото шалче (за по-голям ефект). В края на краищата какъв агент е 
един агент, който не може да се дегизира?! 
Колкото до коментарите на разминаванията с детектора: кога точно се 
появяваше самовглъбеният Иван Тенев и кога на преден план излизаше 
напористият светски хроникьор, може да прецените и сами. 

  

 

"Ако ме видят вързан към детектора, приятелите ми 
ще използват случая да ме попитат докога смятам да 
живея по този начин, като на сватба. Въпреки че не са 
много прави - сватбата не е нещо толкова весело и 
положително." 

  

ОТ УХО НА УХО 

  

Г-н Тенев, фактът, че се превърнахте в "агент Тенев" улеснява ли 
добирането ви до интересна информация?
Агентът: Да. 

Детекторът: Да. 

Според вас българите клюкар(к)и ли са?
Агентът: Да. 

Детекторът: Да. 

Това, което вие правите, журналистика ли е?
Агентът: Да. 

Детекторът: Да. 

Вие в час ли сте със светския живот в столицата?
Агентът: Да. 

Детекторът: Не. 
Агентът: Разбира се, че съм в час със светския живот на София. След като ми 
пращат покана за всяко събитие, значи съм в час. Аз съм на по три мероприятия 
след 17:00 часа. Според мен да си в час значи най-вече да си поканен и да си 
присъствал. Какво друго?! 

Имате ли реална конкуренция в лицето на Евгени Минчев що се отнася до 
светското хроникьорство?



Агентът: Не. 

Детекторът: Да. 
Агентът: Според мен няма такава конкуренция. Моето покриване на събитията е 
много по-разнородно. Не е просто едно ревю или конкурс личност на годината, 
който сам си правиш. Аз по-скоро отивам като човек, който се стреми да отрази 
събитието такова, каквото е. Не ме интересува толкова еди-коя си с какъв 
диамант била. Стилът на работа на Минчев е префърцунен. Най-силната 
комбинация е евреин хомосексуалист, така че на Минчев само наполовина му се 
урежда въпросът... Виж, има голяма разлика дори между моето присъствие 
някъде и неговото. Аз говоря на равна нога с хората, които ме канят. Сядам на 
тяхната маса, продължаваме след събитието някъде заедно. Докато неговото е 
само едно "здравей" и дотам! Най-много да попита и "Може ли да те снимам?" А 
аз не си представям да тръгна някъде с апаратче между хората. 

Г-н Минчев според вас става ли за агент?
Агентът: Не. 

Детекторът: Не. 

А вие бихте ли разпространили много интересна информация на ухо, ако 
знаете, че това ще нарани някого?
Агентът: Да. 

Детекторът: Да. 

  

ПРЕДАВАНЕТО 

  

На 31 март се навършиха 14 години откакто водите радиопредаването 
"Агенция "Тенев". Изтърка ли се неговата формула?
Агентът: Не. 

Детекторът: Не. 

Вие лично харесвате ли предаването си?
Агентът: Да. 

Детекторът: Да. 

Научават ли реално хората нещо от него?
Агентът: Да. 

Детекторът: Да. 

Основно ваши приятели ли каните в предаването?
Агентът: Да. 

Детекторът: Не.



Агентът: Всички, които идват в предаването, са ми един вид приятели: 
независимо дали става дума за Софиянски, да речем, или Лучано, или Румънеца 
и Енчев. Но "приятел" е много относително и опасно понятие. Хората, които 
каня, са по-скоро добри познати. Иначе аз имам няколко приятели, с които съм от
40 години заедно. Те обаче никога не са ми гостували в предаването. 

"Дарик радио" по-подходяща медия ли е за подобен тип предаване 
от"Хоризонт"?
Агентът: Да. 

Детекторът: Да. 

Вие считате ли се за добър радиоводещ?
Агентът: Да. 

Детекторът: Не.
Агентът: 14 години зад микрофона всяка неделя, 653 емисии със слушаемост, 
която е сред най-високите и в "Хоризонт", и в "Дарик" - това са според мен 
обективни показатели. Какво бих могъл да направя по-добре в предаването? Ами 
аз постоянно го развивам, а то носи своята пъстрота от неповторимостта на 
събитията. Днес е "Атлантическият клуб", утре е представяне на "Ягуар"... 

  

ПЕРДЕ КИРИЗ 

  

Лично вие имате ли много тайни?
Агентът: Не. 

Детекторът: Да.
Агентът: Просто не мога да си представя каква тайна бих могъл да крия... 

Разполагате ли с компромати за известни личности?
Агентът: Да. 

Детекторът: Да. 

Уважавате ли личното пространство на хората?
Агентът: Да. 

Детекторът: Не.
Агентът: Абсолютно го уважавам. Аз съм деликатен човек. Но има и друго - аз се
познавам с много влиятелни хора от доста години. Така че не отивам при тях с 
микрофончето, "може ли да ми кажете нещо"? Аз си говоря с тях за пиене, за 
ядене, за жени. Няма министър, с който да не мога да си говоря на "ти". Вероятно
понякога е излизала информация, която не е харесала на даден човек, но никога 
не съм имал оплаквания. Никой не ми е хлопнал вратата, а това говори, че 
обидени е нямало. 

Пазите ли си вашето персонално пространство?



Агентът: Не. 

Детекторът: Да.
Агентът: Как да го пазя това персонално пространство, като съм навсякъде с 
всички? Не ходя по места, където няма да ме видят. Не се крия. Не се смущавам 
да пия 5 уискита или колкото там ми се пие... При мен всичко е ачик-ачик. Бих 
казал, че в повечето случаи именно аз съм душата на компанията. Вярно, вкъщи 
съм сам. И не мисля пак да се събирам с някаква девойка под един покрив. 
Всички да си спят по къщите. 

Случва ли ви се да доукрасите и доизмислите факти, които не са ви съвсем 
ясни?
Агентът: Не. 

Детекторът: Не. 

Знае ли средностатистическият човек достатъчно за света на известните 
хора в България?
Агентът: Не. 

Детекторът: Не. 

  

БОХЕМСКА РАПСОДИЯ 

Бохемският имидж поза ли е понякога?
Агентът: Не. 

Детекторът: Не. 

Ако имахте време, щяхте ли да спите повече?
Агентът: Не. 

Детекторът: Да.
Агентът: При мен е натоварващо това, че аз винаги ставам към 7. Независимо в 
колко съм си легнал. Събуждам се в 7 и не мога да се излежавам. Нямам нужда от
повече сън в този живот, имам нужда от пари. 

Алкохолът необходимо зло ли е за креативната персона?
Агентът: Да. 

Детекторът: Да. 

Изживявате ли се като ценител на добрата кухня?
Агентът: Да. 

Детекторът: Да. 

На един от най-големите икономисти, Джон Мейнард Кейнс, се приписват 
думите: "Ако можех да изживея живота си отново, щях да изпия несравнимо



повече шампанско." Ако вие можехте сега да се върнете назад, щяхте ли да 
купонясвате повече?
Агентът: Да. 

Детекторът: Не.
Агентът: Ако можех да се върна назад, щях да правя същото. Може би даже щях 
да купонясвам повече. Аз не знам някой от купон нещо да е загубил, напротив. 
Само печелиш - страшно много контакти и весели моменти. А и аз не купонясвам
с някакви хора от улицата. 

Вашето поколение умееше ли да се забавлява повече от това на сегашните 
млади хора? 
Агентът: Да. 

Детекторът: Да. 

  

ИВАН ТЕНЕВ, THE ARTIST 

  

Г-н Тенев, вие креативен човек ли сте?
Агентът: Да. 

Детекторът: Да. 

Артистичните хора мързеливи ли са?
Агентът: Да. 

Детекторът: Да. 

Успявате ли в амплоато си на "агент" да осъществите максимално 
потенциала си?
Агентът: Не. 

Детекторът: Не. 

Би ли излязъл добър актьор от вас?
Агентът: Не. 

Детекторът: Не. 

Иска ли ви се да бяхте развил повече уменията си на художник?
Агентът: Да. 

Детекторът: Да. 

Считате ли се за добър текстописец на песни?
Агентът: Да. 



Детекторът: Да. 

  

ЕЛИТЪТ 

  

Вие уважавате ли всички хора, за които пишете хубави неща?
Агентът: Не. 

Детекторът: Не. 

Презирате ли някои от героите на вашите хроники? 
Агентът: Да. 

Детекторът: Да. 

Срам ли ви е понякога от ваши високопоставени познати?
Агентът: Да. 

Детекторът: Не. 
Агентът: Има много богати хора, на страхотни позиции, на които наистина им 
липсват първите 7 години. Въобще не знаят как да се държат на едно по-
тежкарско мероприятие. Допускат елементарни грешки. Тогава естествено, че 
изпитвам чувство на неудобство. Но това са деликатни работи и лично аз гледам 
да не се меся. Има си протокол за тая работа, а и не е зле да прочетат някои 
дебели книги. 

Налага ли ви се да лицемерничите пред хора от висшите социални кръгове?
Агентът: Да. 

Детекторът: Да. 

Страх ли ви е да не разсърдите някого с коментарите си?
Агентът: Не. 

Детекторът: Да.
Агентът: Съвсем сериозно ти казвам, че въобще не ме е страх. Сега страхливец 
ли ще ме изкарате? Имало е дори случаи, в които съм бил доста жлъчен с 
различни борчески шефове. Дали бих написал нещо гадно за премиера? Точно за 
него не, защото се познаваме много отдавна, преди той да стане премиер. И до 
ден-днешен съм на мнение, че той е един изключително чистоплътен човек - като
мислене и като намерения. Често съм бил доста критичен към управлението, но 
това е по-скоро заради обграждането на премиера с неподходящи хора. 

Вие бардът на героите от късния социализъм и прехода ли сте?
Агентът: Да. 

Детекторът: Да.
Можете ли да влезете в тон с новата каста професионалисти, с юпитата?



Агентът: Да. 

Детекторът: Не.
Агентът: Виж сега, мен не ме интересуват професионалистите в Ситито, в 
банката, защото аз нямам нищо общо с тях. Няма значение, че те държат много 
пари. Ако беше нормална държавата, и аз щях да имам много пари с тези 300 
песни, които съм написал. Или пък с факта, че няма фестивал в България, който 
да не съм спечелил. Но аз не искам да коментирам професионалистите от нов 
тип. За мен юпитата не са никакво, ама никакво бъдеще! Има хора на изкуството, 
които могат да поведат България към много по-хубав път, от някакви си нови 
професионалисти. Не може да си стерилен, да си кон с капаци! Аз мога да вляза в
тон с новата каста професионалисти в журналистиката, в писането, че дори в 
рисуването! Но в стерилния бизнес контактите ми са много повърхностни, на 
ниво "здравей, здрасти". Аз нямам отношение към т. нар. бели якички. Те са ми 
скучни. Много добре се познавам с представители на финансовите среди у нас, 
но в общуването си ние стигаме само до наздравицата, до поглеждането на някоя 
хубава жена, до елегантния коментар. 

Липсва ли ви времето, когато Иван Славков беше на върха?
Агентът: Да. 

Детекторът: Да. 

Вие част от бомонда ли сте?
Агентът: Да. 

Детекторът: Не.
Агентът: Как да не съм част от бомонда, бе?! Това, че нямам достатъчно пари, не 
значи, че не съм от бомонда! Аз съм си в него! Как си позволяваш да мислиш, че 
не съм част от бомонда? Аз съм си спокоен, обаче... 

  

ИМИДЖЪТ 

  

Г-н Тенев, вие привлекателен мъж ли сте?
Агентът: Да. 

Детекторът: Не.
Агентът: Аз мисля, че съм привлекателен. Но е важно на жените какво им е в 
главата. А затова пък има обективни доказателства. 

Смятате ли се за специален?
Агентът: Да. 

Детекторът: Да. 

Бихте ли се подложил на липосукция?
Агентът: Не. 



Детекторът: Не. 

Марката на дрехата има ли значение за това как се чувствате в даден 
момент?
Агентът: Да. 

Детекторът: Да. 

Смятате ли, че успявате да изглеждате адекватно спрямо обстоятелствата?
Агентът: Да. 

Детекторът: Не.
Агентът: Абсолютно адекватно изглеждам. Канят ме от време на време и на 
младежки събития. Там аз отивам в спортно-елегантен вид. Е, няма да сложа три 
четвърти панталони и да се подстрижа на ивици... Но винаги се съобразявам с 
мястото и събитието.
Обичате ли показността?
Агентът: Не. 

Детекторът: Да.
Агентът: Ама разбира се, че обичам показността. Не знам защо тук съм казал 
"не". 

Марката "Агент Тенев" продава ли?
Агентът: Да. 

Детекторът: Да. 

Понякога агентът става ли обикновен PR?
Агентът: Да. 

Детекторът: Да. 

Отегчи ли се публиката от вечната ви димяща пура?
Агентът: Не. 

Детекторът: Да.
Агентът: Никой не се е отегчил. Даже напоследък бях намалил пушенето 
значително, защото имах проблеми с гърлото, и хората навсякъде ме питаха къде 
ми е пурата. 

Щяхте ли да пушите редовно пури, ако не бяхте светска личност?
Агентът: Да. 

Детекторът: Не.
Агентът: Естествено, че бих пушил. Друг въпрос е дали тогава щях да имам 
необходимите пари. Защото пурите у нас са скъпи. Иначе, като бях със Стефан 
Софиянски в Куба, аз купих 300-400 пури и ги раздадох тук на групата. Но в Куба
една пура излиза 2 долара, да речем, а тук в магазина същата е 35 лева. 

  



WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS 

  

Общественото положение и възможности имат ли значение при избора ви на 
приятели?
Агентът: Не. 

Детекторът: Да.
Агентът: Моите истински приятели са кой по-добре, кой по-зле... Повечето от тях
нямат никакви възможности. Но аз съм от 40 години с тях и всеки понеделник и 
петък ние си имаме нашата маса. Събираме се, говорим си, заедно сме минали 
през какво ли не... Мен не ме интересува кой с какви възможности е от тях. Що 
се отнася до познатите... Това вече е моята работа да знам кой на какво 
положение е, да пиша интересни хроники. 

Обичате ли да ви виждат в компанията на известни хора?
Агентът: Да. 

Детекторът: Да. 

Необходимо ли е един светски агент да има покровители?
Агентът: Не. 

Детекторът: Да.
Агентът: Думата "покровител" ме обижда, защото ако допуснеш да имаш 
покровител в този смисъл, ти се ангажираш да пишеш само хубави неща. Аз 
обаче се старая да бъда максимално обективен. От друга страна, ако 
покровителят ти е и приятел, какво лошо има? Аз също бих бил покровител на 
някой приятел, ако имах необходимите средства. 

Успявате ли да осребрите контактите и връзките си?
Агентът: Не. 

Детекторът: Да.
Агентът: Гледай сега, осребряването също ми звучи обидно. Аз ако сключа 
договор с някого да бъда негов PR, няма значение дали съм му приятел или не. Аз
работя и на мен ми се плаща. Но думата осребряване ми навява на неща като 
използване, като облаги, като несвършена работа... А няма нищо лошо приятели 
да ти възлагат работа. Ето с Цветелина Бориславова например се познаваме 
много добре. Ако тя ми възложи да направя радиоклип на банката, да речем, аз 
ще си взема съответния хонорар. Ако напиша материал за "ТЕМА", това също не 
е осребряване на контакти. 

Обичате ли да получавате скъпи подаръци?
Агентът: Да. 

Детекторът: Да.
Вие признателен човек ли сте?
Агентът: Да. 



Детекторът: Да. 

Специалист ли сте по скритата реклама?
Агентът: Да. 

Детекторът: Да. 

  

ПАРИТЕ 

  

За вас се говори, че винаги успявате да измислите сложни схеми за парични 
"удари". Това вярно ли е?
Агентът: Не. 

Детекторът: Да.
Агентът: Е, как ще е вярно?! Аз ако бях направил и един паричен удар, щях да 
съм на друг хал! Да, има разлика между успешен и неуспешен удар, но аз не 
правя нито едното, нито другото. По принцип е добре парите да идват без 
особени усилия, защото аз съм мързелив. 

Има ли нещо, което не бихте направил за пари?
Агентът: Да. 

Детекторът: Да. 

Широко скроен човек ли сте?
Агентът: Да. 

Детекторът: Да. 

Основно от агенцията ли идват доходите ви?
Агентът: Да. 

Детекторът: Да. 

  

УМОРАТА 

  

Г-н Тенев, вашият социален пик отмина ли? 

Агентът: Не. 

Детекторът: Да.
Агентът: Не само, че не е отминал, ами тепърва идва. Да, казвам го съвсем 
честно и отговорно, защото дори имам нови предложения. За депутатско място 
например. Само дето аз не съм изкушен от политиката, а би било добре да се 



изкуша. Как така защо? Прочети отново "Бай Ганьо" или го гледай, за да 
разбереш защо... Защото и в България, и по света по един и същи начин се 
развиват нещата и преди, и сега. Но не мога да си представя как ще зарежа това, 
което правя. Така че едва ли ще вляза в политиката, но предложението си стои. 
Коя партия ли? Абе, малко по-вдясно от центъра... 

Успявате ли да сте в крак с времето?
Агентът: Да. 

Детекторът: Не.
Агентът: Успявам, разбира се. Не се ли вижда? 

Бихте ли заменили едно добро уиски след дълъг ден с енергийна напитка?
Агентът: Да. 

Детекторът: Да. 

Често сте казвали в предаването си, че не може да има бъдеще без минало. В 
тази формула вие по-скоро миналото ли сте?
Агентът: Не. 

Детекторът: Да.
Агентът: Виж какво, медиите не са осеменителна станция. Един голям водещ, 
където и да е по света, е с посребрени коси. Ето, ти ми задаваш едни такива 
въпроси, дето... абе, държиш се като Лари Кинг, влизаш в стила му до някаква 
степен, правиш се на него. А Лари Кинг също е с бяла коса! Именно затова 
трябва да има приемственост. Именно затова казвам, че не може да има бъдеще 
без минало. А моята работа е толкова интересна, че никога няма да се уморя. 
Моята работа не е рутинна. Аз не съм главен редактор, не седя зад бюро. Мога на
много неща да науча младите хора. Дали аз мога да се науча на нещо от младите?
Хм... Младите ме смайвате с хъса, който носите, с енергията. Но с тази 
безпардонност и безцеремонност на твоето поколение аз не мога да свикна. И 
май никога няма да се науча на нея. 
Уморихте ли се да пишете и говорите за едни и същи хора?
Агентът: Не. 

Детекторът: Не. 

Страх ли ви е от старостта?
Агентът: Не. 

Детекторът: Да.
Агентът: Страх от старостта в този момент не изпитвам. По-скоро ме е страх от 
залежаването, заболяването - ей такива неща ме притесняват. А какво е 
старостта? За един творец като мен няма старост, има само мъдрост. Аз мога да 
ходя с бастун един ден, но като седна пред компютъра, бих могъл да напиша 
нещо много по-стойностно от това, което съм писал преди 30 години. 

  

CHERCHEZ LA FEMME 



  

Агент Тенев, вие влюбчив тип ли сте?
Агентът: Да. 

Детекторът: Да.
Агресивен ли сте в ухажването?
Агентът: Да. 

Детекторът: Да. 

В свои интервюта Кристина Димитрова твърди, че навремето сте бил 
изключително ревнив и буквално сте я следил по улиците. Тази ваша 
ревност продължава ли и досега?
Агентът: Не. 

Детекторът: Не. 

Съжалявате ли за някои свои жестове към Кристина Димитрова? 
Агентът: Не. 

Детекторът: Не. 

Може ли да се каже, че Кристина Димитрова е жената на живота ви?
Агентът: Не. 

Детекторът: Да.
Агентът: Ами... тя може наистина да се окаже жената на живота ми - защото съм 
бил влюбен в нея и защото, което е най-важното, тя е майка на сина ми. Но не 
мога да кажа, че тя ще остане жената номер едно в живота ми оттук насетне. Аз 
се виждам и с други жени. Случвало ми се е да съм влюбен и в 2-3 едновременно.
Но с Кристина така или иначе продължаваме да сме заедно, а това значи, че има 
някаква химия. Дали съм влюбен в нея в момента ли? Хм, не знам какво да ти 
кажа... Ние 20 години сме заедно. Не изпадам в еуфория, като я видя. 

Детектор на лъжата



   СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЯ     
брой 16 (132), 26-02 Май 2004 

12. Николай Бареков
Катерина Запрянова

Със сигурност някои негови интервюта страшно много са ви харесвали, а 
други направо дразнели. Със сигурност поне веднъж типичното 
"Произведохме новина" ви е карало да се разсмеете. Или може би сте се 
улавяли да броите колко пъти в едно предаване гостите ще бъдат 
представяни с "Казвам добро утро на..." Вероятно сте се замисляли за 
професионалната надпревара Бареков - Коритаров, когато предаванията на 
двамата съжителствуваха в един и същ времеви пояс, и за факта, че 
понякога амбицията на младия водещ изглежда едва ли не материализирана 
на екран. 
Така или иначе, напористият журналист от "Тази сутрин" на bTV се 
превърна в сутрешен ритуал като кафето. След като Бареков се беше 
съгласил да гостува в "Детектор на лъжата", в деня на интервюто дойде 
видимо притеснен. Оказа се, че доста хора го съветвали да не участва в 
рубриката. Той обаче бил прекалено заинтригуван - не толкова от 
любопитство, колкото от възможността за истински самоанализ. 
"Много от темите засягат цели части от живота ми, свързани са с лични 
битки и драми - отбеляза Бареков, докато преглеждаше въпросите, преди да 
бъде вързан към детектора, - това е като да изживееш отново някои 
моменти, да се пренесеш в друго време, за да намериш отговора." С което 
пък обясни факта, че се замисляше по-дълго на въпросите от всеки друг гост
досега. И че коментираше разминаванията с Машината с неподозирана 
охота. 
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Минути преди теста. "Разни хора ме плашиха, 
предупреждаваха ме да не идвам, но аз, като взема едно 
решение, не се отказвам, - отбелязва Бареков

  

ФОРМУЛАТА 

  

Г-н Бареков, вие добър журналист ли сте?
Бареков: Не. 

Детекторът: Не. 

Имате ли собствен стил на водещ?
Бареков: Да. 

Детекторът: Да. 

Да се произведе новина най-важното нещо ли е в едно интервю?
Бареков: Не. 

Детекторът: Не. 

Обобщенията и оценките в ефир като "изчерпахме темата", "произведохме 
новина" и т. н. необходими ли са според вас?
Бареков: Не. 

Детекторът: Да.
Бареков: Знам, че понякога казвам неща, които са паразитни. Това е много кофти. 
Колкото до "произведохме новина"... В началото го казвах, за да вдигна 
адреналина на гостите в студиото. Разбира се, функцията на това изречение се 
изчерпа отдавна. Но то се превърна едва ли не в някаква марка, свързана с мен. 
Все пак това ме продаде като журналист, в определен смисъл. Така че, ако ми се 
наложи - ще го употребя пак, въпреки че звучи паразитно. Или може би именно 
заради това. В рекламата има един принцип: че съвършените неща не продават 
стоката. Трябва да има нещо, за което човек да може да се хване. Нещо, което 
дори да те раздразни. Това, че дразниш хората в определени граници, ти дава 
възможност да станеш забележим. 

Подобни изказвания не са ли като самопотупване по рамото?
Бареков: Не. 

Детекторът: Да.



Бареков: Отчитам факта, че изводите и обобщенията в ефир може да се тълкуват 
и като самопотупване по рамото. Макар че, от друга страна, доста често съм 
практикувал закачката с "произведохме новина" и като потупване по рамото на 
госта. Сега тук ще си призная нещо, което по принцип не е много за признаване...
Самите гости, когато аз се свържа с тях при предварителния разговор, се опитват 
да намерят някаква новина. Едва ли не се чувстват задължени да го направят, 
идвайки при мен. За тях е много важно да чуят, че са "произвели новина". 

Да бъдат "изстисквани" гостите основен прийом ли е в типа журналистика, 
който се опитвате да правите?
Бареков: Да. 

Детекторът: Да. 

Ще им омръзне ли на зрителите подобен настъпателен метод?
Бареков: Да. 

Детекторът: Да.
Вие сковавате ли се в присъствието на важни гости?
Бареков: Да. 

Детекторът: Не.
Бареков: Знам защо се получи това разминаване с детектора. Когато светнат 
камерите, аз вече не съм скован. Тогава работя. Но когато иначе комуникирам с 
хора като Иван Костов или Симеон Сакскобургготски например, усещането 
наистина е сковаващо - стоиш срещу тях, а все едно си говориш директно с 
историята. Трудно е да водиш такъв разговор. Но пък аз съм си избрал една роля, 
която ми помага. Това е ролята на любопитния млад човек, който се мъчи да 
научи възможно най-много. 

"Интервю с перце" ли беше интервюто ви с премиера? 
Бареков: Не. 

Детекторът: Не. 

В желанието си да достигнете до търсения факт на вас убягват ли ви други, 
чисто портретни детайли у събеседника?
Бареков: Да. 

Детекторът: Да. 

Вие обективен ли сте?
Бареков: Да. 

Детекторът: Да. 

Успявате ли да сте оригинален като журналист?
Бареков: Не. 

Детекторът: Да.
Бареков: Не бих искал да съм оригинален като някаква самоцел. Да, аз желая да 
съм интересен на хората, да ги заинтригувам, но в никакъв случай не на всяка 



цена. Защото, ако тръгна да търся само ефекта, това ще направи нещата много 
повърхностни. 

Умеете ли да сте забавен?
Бареков: Не. 

Детекторът: Да.
Бареков: Аз не мога да бъда забавен в смисъла на правене на шоу. Ако трябва да 
водя вечерно шоу тип Джей Лено, дълбоко се съмнявам, че ще бъда забавен на 
хората. Но пък се опитвам да съм интересен с това, което правя в момента - да 
каня разни хора и да си ги разпитвам. 

Доста критики отнесохте по интернет-форумите за скандирането ви "Данчо 
Лечков президент, президент". Мислите ли, че подобни ваши изказвания са 
проява на добър вкус?
Бареков: Не. 

Детекторът: Да.
Бареков: Аз казах това за първи път вечерта на местните избори, когато 
обстановката беше супер нагнетена. Пък Данчо Лечков изведнъж става кмет на 
Сливен! Тогава съвсем интуитивно аз и Светла Петрова направихме въпросното 
скандиране. Казвайки тази реплика, ние отпушихме някакво напрежение в себе 
си. Все пак бяхме водили изборното студио вече 7-8 часа. Аз отчитам това 
скандиране като някаква слабост, но, погледнато в целия контекст, не мисля, че 
беше толкова страшно. 

  

ПРЕДАВАНЕТО 

  

Г-н Бареков, смятате ли се за незаменим в "Тази сутрин"?
Бареков: Не. 

Детекторът: Да.
Бареков: Няма незаменими хора. Ето Джей Лено например е четвъртият човек в 
историята на неговото шоу, а може да има и пети... Да не говорим, че моето ниво 
не може да се сравни с неговото, той е много по-голям. Оценката за журналисти 
от неговия калибър е като за някои гениални футболисти - те заслужават 9, а 10 
има само Бог. Е, може би ми се иска да бъда незаменим, но се стремя да гледам 
обективно на нещата. Много е важно да имаш реалистична представа, дори това 
да те кара да се чувстваш дискомфортно. Какво значи незаменим? Незаменим за 
кого? Аз имах такава лудост по едно време - вземах си такси и му казвах "Закарай
ме до "Люлин 5", да речем. Почвах да се разхождам и като видех хора, ги 
заприказвах. Такива неща научаваш от тия хора, че в един момент си казваш - аз 
какво правя и за кого го правя?! Аз преглеждам някакви вестници сутринта, 
коментирам някакви задълбочени теми, а примерно в даден блок в "Люлин 5" се 
купува само един сериозен вестник и го четат всички. През останалото време 
тези хора карат на жълтата преса, която е за по 20 ст. Оттам черпят 
информацията... 



Харесвате ли се на екран?
Бареков: Не. 

Детекторът: Не. 

Преди време в-к "Труд" се закачи с вас с думите: "Научете фактите, г-н 
Бареков!" Вие знаете ли фактите, преди да започнете интервю?
Бареков: Да. 

Детекторът: Да. 

Доволен ли сте от собствената си роля в "Тази сутрин"?
Бареков: Да. 

Детекторът: Не.
Бареков: Аз повече от това, което имам като присъствие в "Тази сутрин", не бих 
могъл да искам. Вярно - като журналистически труд още много неща не ми са се 
случили, които искам да ми се случат. Но като техническа организация на работа 
- това е максимумът, който човек може да получи. 

Вашата изява по-важна ли е от общия успех на предаването?
Бареков: Не. 

Детекторът: Не. 

Появата на четиримата уволнени митничари от "Калотина" в предаването 
ваша заслуга ли беше?
Бареков: Да. 

Детекторът: Не.
Бареков: Хората сами ме потърсиха. Но тук казах "Да", защото все пак те се 
обадиха точно на мен. Не се свързаха с някой друг. Може би защото са 
преценили, че се обаждат на подходящото място. 

Заплашвали ли са ви някога заради темите, които разисквате?
Бареков: Да. 

Детекторът: Не.
Бареков: Заплашвали са ме. Може би тук детекторът отчете "Не", защото никога 
не съм се плашил от тези заплахи. Има например разни предупреждения в 
интернет като "Еди-кой си да внимава за живота си". Някакви такива простотии...
На тях не обръщам внимание. По-сериозно е, когато се ползват други 
комуникативни канали, когато нещата станат по-конкретни. Имало е такива 
случаи, но не искам да ги коментирам. 

Притеснявате ли се от спад на рейтинга?
Бареков: Да. 

Детекторът: Да. 

Спокойно ли понасяте критики към предаването?



Бареков: Не. 

Детекторът: Да.
Бареков: Спокойно понасям обичайни и конкретни критики, защото 
съвършенство няма. Но не съм спокоен, когато се отправят несправедливи 
критики. Като тази например, че сме необективно предаване. Или че водещите не
се подготвяме - а аз виждам просто каква подготовка кипи. 

Страх ли ви е от провал?
Бареков: Да. 

Детекторът: Да. 

  

КОЛЕГИЯТА 

  

Г-н Бареков, вие завистлив човек ли сте?
Бареков: Не. 

Детекторът: Да. 
Бареков: Не знам доколко е сериозно да се прави разделение между благородна 
завист и еди-каква-си завист. Но аз завиждам само в хубавия смисъл на думата - 
изпълвам се с амбиция, а не с планове за някакви подмолни действия. По този 
начин аз завиждам на абсолютно всеки здрав, сериозен журналистически удар на 
мои колеги, независимо в каква медия е. Как например да не завиждам на 
Кеворк? Ако искаш да си добър, това е начинът - да завиждаш благородно. 

Ако Милен Цветков все още водеше "Здравей, България", вие щяхте ли да 
станете толкова бързо популярен? 
Бареков: Да. 

Детекторът: Не.
Бареков: Аз съм бил зрител на Милен Цветков. Вярно е, че той не беше на екран, 
когато аз нашумях в "Тази сутрин", но има много неща в този живот, които са 
въпрос на шанс. Всъщност най-големият ми шанс беше, че ме покани bTV. 
Другото няма значение. 

Имате ли реална конкуренция в момента от страна на другите сутрешни 
блокове?
Бареков: Не. 

Детекторът: Не. 

Уважавате ли наследника на вашето предаване в телевизия "Европа" Явор 
Дачков?
Бареков: Да. 

Детекторът: Не.
Бареков: Аз уважавам това, което е Явор Дачков като дълбочина и интелект. 



Имам обаче различия с него, свързани с начина, по който той прави 
журналистика. Явор е патетичен журналист, с явно изразена позиция. Аз съм 
тъкмо обратното, стремя се да съм обективен и да правя съвременна 
журналистика. С Явор сме приятели още от времето, в което той беше изявен 
журналист, а аз само репортер. В момента, в който напуснах телевизия "Европа", 
за да отида в bTV, той взе моето предаване "17 и 10". След 3-4 месеца беше 
свален. Защо и как - не знам. Моят интерес към предаването приключи в 
момента, в който го напуснах. Дори не поддържах контакти с Явор, за да може 
той да си построи предаването както намира за добре. 

Щяхте ли да водите по-убедително "Тази сутрин", ако ви партнираше друга 
дама на мястото на Марияна Векилска?
Бареков: Не. 

Детекторът: Не. 

Г-ца Векилска добра водеща ли е според вас?
Бареков: Да. 

Детекторът: Не.
Бареков: Когато дойдох в bTV, единственият човек, когото познавах, беше Люба 
Ризова. Другият човек, който ме хвана за ръката и ме въведе в bTV, беше 
Марияна. Тя си върши добре работата. Без нея и без темите, които тя разработва, 
"Тази сутрин" ще е едно дебалансирано предаване. Защото има един критичен 
максимум от хора, които се интересуват от политика в България - независимо как
я предлагаш тази политика. Дали ще е на ниво "бръснарски салон", тоест каниш 
някакъв гост и му правиш PR, задавайки му няколко въпроса, или е това, което аз 
се опитвам да направя: по-концептуалния разговор, в който истината трябва да 
излезе наяве. Така или иначе, не всички хора се интересуват от политика, а 
всички се будят горе-долу по едно и също време... Марияна разбира в пъти 
повече от мен от социалната проблематика, от здравеопазването, образование... 
Мисля, че това предаване работи добре именно по тази формула. 
Имате ли сериозни протекции вътре в bTV?
Бареков: Не. 

Детекторът: Да. 
Бареков: Ако разбираме протекции като шуробаджанащина, в bTV такова нещо 
няма. Ако разбираме протекции като подкрепа и помощ, тогава аз ги имам. Както
ги има всеки, който си върши добре работата. 

Вие харесван ли сте от хората във вашата медия?
Бареков: Да. 

Детекторът: Не.
Бареков: Мисля, че ме харесват. И аз ги харесвам. Мoже би затова ми е приятно 
да прекарвам толкова време там. Аз имам компютър вкъщи, но предпочитам да 
работя в bTV. Иначе и вкъщи мога да се готвя, да звъня телефони. Аз не седя по 
цял ден в bTV, за да ползвам материално-техническата база, а за да черпя от 
потенциала на хората около мен. 

  



АМБИЦИЯТА 

  

Вие болезнено амбициозен ли сте?
Бареков: Да. 

Детекторът: Да. 

Във ваше интервю казвате, че вече не си представяте живота без bTV. Ще 
оцелеете ли емоционално, ако ви свалят от екран?
Бареков: Да. 

Детекторът: Не.
Бареков: Ще има срив. Ще ми бъде трудно. Но ще оцелея. Може би ми помага 
фактът, че срещнах голямата си любов. Така че ако ме свалят от екран, аз ще 
изпадна в депресия, но няма да умра. Напротив - ще намеря начин да подсигуря 
хляба на семейството си, да продължа напред. Иначе какво, ако не съм в медиите,
да си сложа въжето ли?! Има една такава приказка: когато човек затвори пред теб 
една врата, Господ отваря друга. Аз съм минал през много и различни етапи на 
развитие. Мисля си, че успях наистина да хвана добрите възможности, които 
животът ми даде. Сега казвам, че съм много амбициозен, но нямам предвид 
някакъв конкретен план, някаква финална визия, която, ако не се случи, аз да 
умра. Нямам изграден проект за себе си, макар че съм на 32 години. Амбицията в
моя случай се усеща ден за ден. Ако мога да продължа да работя точно това, 
което работя, аз ще бъда доволен. 

Вашият журналистически пик отмина ли?
Бареков: Не. 

Детекторът: Да.
Бареков: Преди да съм направил следващия си голям удар, аз предпочитам да 
живея в състояние на очакване, че този удар тепърва предстои. Но не съм човек, 
който си лежи по цял ден и си казва: "Големият ми успех тепърва идва". Успехът 
е свързан със страшно тежък труд и когато той дойде, дори нямаш време да му се
зарадваш. Също така успехът в България е нещо доста различно от успеха навън, 
дори защото битът ни е различен, има някакъв дискомфорт. Този дискомфорт 
обаче ти дава възможност да работиш повечко, да ги усещаш нещата. Не можеш 
да си журналист, който разработва остри политически теми, и в същото време да 
караш "Ферари", да живееш в Драгалевци и да имаш два милиона в банка. 
В статия за вас, озаглавена "Бареков срещу Бареков", се прокарва тезата, че
вашата амбиция вече ви пречи, заслепява ви. Пречи ли ви вашата амбиция?
Бареков: Не. 

Детекторът: Да.
Бареков: Е, някой път амбицията може да пречи - като раздразниш хора, които 
очевидно не ти симпатизират. Животът е такъв, че амбицията много често се 
тълкува като заплаха за останалите. Има и друг риск, свързан с амбицията. 
Когато работиш в bTV и имаш по един час ефир на ден в най-гледаното време, 
какво повече можеш да си пожелаеш, къде да отидеш и какво да направиш? На 
този етап вече идва съревнованието, битката със самия себе си. Но ако човек 
много мисли за тези неща, ще задълбае прекалено, ще заживее с убеждението, че 



вече е на върха, че вече е Там, че е напълно сам, направо самотен... Това е най-
лошото нещо, което може да ти дойде на акъла. 

  

СУЕТАТА 

Харесвате ли се, като се погледнете в огледалото сутрин?
Бареков: Не. 

Детекторът: Да.
Бареков: Не знам кой човек, ако се погледне в 5 часа в огледалото, ще се хареса. 
Аз се събуждам рошав, в ужасен вид. Трябва ми един час да се събудя и това не е 
лек процес! Е, от друга страна, съм човек, който се харесва. 

Допада ли ви имиджът, чисто визуално, който имате в предаването?
Бареков: Да. 

Детекторът: Да. 

Вие имате ли добър вкус за дрехи?
Бареков: Да. 

Детекторът: Не.
Бареков: Проблемът е, че заради ръста ми аз не мога просто да си харесам дадена
дреха и да си я купя. Винаги правя някакви компромиси. В края на краищата 
вземам онези дрехи, които ми стават. Но пък всички мои познати са признали, че 
имам вкус за обувки и панталони, и много често ме викат като консултант. 
Между другото наскоро открих нещо много странно - номерът на обувките ми е 
пораснал. Невероятно е просто да продължавам да раста на 32... 

Харесва ли ви хората да ви разпознават на улицата?
Бареков: Не. 

Детекторът: Да.
Бареков: Може и да ми харесва. Всичко зависи от конкретната ситуация. Приятно
ми е, когато хората са добронамерени. Тогава и аз обичам да си говоря с тях. О, 
да, в Пловдив определено ми се радват повече - там аз съм "нашето момче". Като 
се пусна по Ларгото, става един безкраен празник. В края на краищата за хората 
там аз съм един пловдивчанин, който е отишъл в София и им е "разказал играта". 
Дядо ви по бащина линия е български бежанец, дошъл от Албания - оттам е 
и фамилията ви. Според тълковния речник на имената Бареков значи 
баровец. Вие смятате ли се за баровец?
Бареков: Не. 

Детекторът: Не. 

А изживявате ли се като наистина специален човек?
Бареков: Да. 



Детекторът: Да. 

  

POST КОРИТАРОВ СИНДРОМ 

Георги Коритаров един вид ментор ли ви беше?
Бареков: Не. 

Детекторът: Да.
Бареков: Жоро ми е духовен учител. Мога да кажа това много отговорно, защото 
съм дишал с него един въздух. И други хора ги приемам за духовни учители в 
тази професия, но с Жоро сме били като два вола на нивата. Просто тук малко се 
стъписах от думата ментор, защото за много хора тя предполага отношения 
"господар - роб". Иначе още от самото начало на моята кариера аз съм приемал 
Жоро за топжурналист и доста съм разсъждавал върху това как той е постигнал 
своя успех. Затова за мен беше истинско откритие да имам възможността заедно 
с този човек да задаваме дневния ред. Той е доста енигматична фигура за хората, 
които не го познават. Особен е, нестандартен, многопластов. Не знам мен до кой 
пласт ме допусна. Не смея да кажа, че съм го опознал в целостта му. 

На вас харесваше ли ви начинът му на водене на "Блиц"?
Бареков: Да. 

Детекторът: Да. 

Често с Коритаров си предавахте щафетата - като с интервютата с двете 
Михайлови например. Сега липсва ли ви задочният диалог, който водехте 
тогава?
Бареков: Да. 

Детекторът: Не.
Бареков: Диалога вече го няма на ниво bTV, но той продължава да съществува. 
Ние разработваме сходни теми. Много често се случва, когато аз съм изкопал 
нещо, Жоро да мине и да го докопае. Както и обратното - той да направи удар в 
някаква посока, а колелото да се завърти и през мен. Така че диалогът не може 
наистина да ми липсва, след като орем в една и съща нива. 

Опитвахте ли се да му подражавате?
Бареков: Не. 

Детекторът: Да.
Бареков: Стремял съм се най-доброто, което той е показвал като журналист, да го 
прехвърля и като мой опит. Няма нищо срамно да се учиш от хора като 
Коритаров, Нери Терзиева, Тома Томов, Иван Гарелов... За мен те са легенди. Аз 
не мога да бъда с тях в едно измерение, те са от друг свят. Истинско щастие е, че 
съм могъл да си общувам с тях. А Жоро беше сред хората, които ми показаха 
колко е важна страстта към четенето, към знанието в нашата професия. Не може 
неук човек да прави голяма журналистика. 

Контактът с него промени ли стила ви на водене?



Бареков: Да. 

Детекторът: Да. 

Апропо той комплексираше ли ви?
Бареков: Не. 

Детекторът: Да.
Бареков: Ами може и да ме е комплексирал, защо не? Той просто е прекалено 
добър. Но не е такъв комплекс, от който бих могъл да се унищожа като 
журналист и да страдам. 

  

ИСКРЕНО И ЛИЧНО? 

  

Комфортно ли се чувствахте на стола на "Искрено и лично", докато 
слушахте излиянията на ваши фенки?
Бареков: Не. 

Детекторът: Не. 

Хареса ли ви вечерята с ваша почитателка, която Миглена Ангелова 
организира?
Бареков: Да. 

Детекторът: Не.
Бареков: Беше лежерна вечер на хора, които току-що се запознават и откриват 
общи интереси. В един момент се включи и гаджето ми, говорихме за Кафка. Но 
ми беше напрегнато, защото аз не съм контактен човек. За да се опозная с някой, 
ми трябва доста време. А там трябваше да стане на прима виста, просто за часове
- днес се запознавате, после вечерята, на другия ден предаването... 

Традицията по света е подобни вечери да се организират със звезди. Вие 
считате ли се за звезда?
Бареков: Не. 

Детекторът: Да.
Бареков: В България при този стандарт кой е звезда? Звезда е, да речем, Слави 
Трифонов. А останалите сме някакви там звездички. Карфички, нещо подобно. 

Приятелката ви Евгения ревнува ли от факта, че станахте популярен?
Бареков: Не. 

Детекторът: Да.
Бареков: Тук има малко предистория. Когато bTV ме поканиха, аз изпаднах в 
някакъв емоционален дискомфорт. Беше ужасна драма, преди да се реша. Това е 
един такъв период, в който дори не можеш да спиш. Тогава най-вече моята 
прителка беше инициаторът аз да взема това решение. Дори понякога на майтап 
аз й казвам: "Ето, виждаш ли, ти си виновна!" Факт е, че сега ние нямаме време 



за много неща. Едно наше пътуване от 3-4 дни го стягаме с месеци. Заради мен тя
влиза в моя ритъм. Така че в един момент се появява неудобството от това, че 
човек не може да разполага с времето си, че трябва да прави постоянно 
компромиси. В този смисъл - да, може би има ревност. 

Детектор на лъжата

   СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЯ     
брой 17 (133), 03-09 Май 2004 

13. Иво Атанасов
Катерина Запрянова

 

Спорът човек - машина Иво Атанасов бързо 
преформулира в екстрасенс - детектор. 
"Екстрасенси са ми казвали, че имам силно 
биополе - уточни депутатът. - Дълги години 
например, като се прибирах вкъщи, жена ми 
започваше да кашля и да се души"

  

РОДНА РЕЧ ОМАЙНА, СЛАДКА 

  

Г-н  Атанасов,  вие  шутът  на  парламента  ли  сте?
Атанасов: Не. 
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Детекторът: Не. 

А  считате  ли  се  за  най-интересния  оратор  на  левицата?
Атанасов: Не. 

Детекторът: Не. 

Можете  ли  да  говорите  без  иронични  подмятания?
Атанасов: Да. 

Детекторът: Да. 

Да  сте  безпардонен  вид  роля  ли  е?
Атанасов: Да. 

Детекторът: Не."да", защото аз не съм безпардонен човек. Може би в този смисъл
бихме могли да говорим за роля. Ако попиташ хората, които ме познават отблизо,
ще ти кажат, че дори съм много мек. Но в политиката трябва да си по-твърд. Едно
нещо трябва да се каже и да се направи по запомнящ се начин. Иначе минава и
заминава  и  няма  абсолютно  никакъв  ефект.  Затова  на  моменти  се  държа
безпардонно и много хора смятат, че и същността ми е такава. Даже във влака
бяха попитали жена ми: "Абе, вие вкъщи как сте? Защото мъжът ви е един такъв
серт..." 

Понякога  изказвате  ли  се  заради  самото  изказване?
Атанасов: Да. 

Детекторът:  Не.
Атанасов: Все по-рядко го правя, почти съм престанал. Може би, защото такова
ни е времето, нещата се променят. Освен това аз вече наистина не съм толкова
конфронтационен. Вярно - парламентът е един театър, в който всеки се бори за
своята  публика,  но  трябва  по-скоро  да  се  търси  решение  на  въпросите.  Вече
натрупах достатъчно опит, за да мога да търся решението, а не просто да играя
театър,  както  съм  правил.  
Но  през  1998  година  например  имах  страшно  интересна  изява.  Тогава  СДС
искаше  да  приеме  Закона  за  далекосъобщенията  и  Закона  за  радиото  и
телевизията. Понеже ние в левицата смятахме законите за лоши, решихме да ги
бавим максимално. Тогава по първия закон аз внесох 101 предложения за второ
четене, по втория - 340. А всяко предложение, регистрирано в деловодството, аз
мога да аргументирам пет минути от трибуната. Това са десетки часове, в които
само  аз  говоря!  Добре  де  -  аз  от  медийния  закон  разбирам.  От
далекосъобщителния обаче -  не.  Но тъй като си бях поставил за  цел  да  спра
парламента  и  да  им  проваля  законодателната  програма,  както  и  направих,  аз
излизах да говоря постоянно. Един ден ми се събраха 70 пъти! При това започвах
всеки път, както си е по правилника: Аз съм Иво Първанов Атанасов, народен
представител от еди-коя си коалиция, след което изброявах всички 16 партии от
Коалиция за България. Това отнемаше някъде минута-две. След което казвах две-
три думи по същество. Йордан Соколов просто се побърка! 

Винаги  ли  казвате  това,  което  мислите?
Атанасов: Не. 



Детекторът: Не. 

Има  ли  според  вас  реален  резултат  от  саркастичните  ви  забележки?
Атанасов: Да. 

Детекторът:  Не.
Атанасов:  Лично аз като реален резултат отчитам промяната  на общественото
мнение. Фактът, че хората почват да мислят различно за някой, с който аз съм
се"заел". В политиката това е особено важно. Аз например съм страшно доволен,
че  успях  да  променя  мнението  за  една  Надежда  Михайлова.  Тя  е  сред  най-
обогатилите се от властта  политици,  но ако не се  говореше за това,  Надежда
щеше  да  има  рейтинг  като  на  Бойко  Борисов.  А  само  прословутият  й  гараж
например е едно съоръжение за 4 млн. долара, което се купува за по-малко от
милион - при това половината от парите са под формата на хартийките, наречени
компенсаторни записи. Аз четири години самичък говорех за гаража, а сега цяла
България го прави. Което значи, че съм успял да обърна нещата с тези две ръце,
или  по-точно  с  тази  уста.  
Да не говорим, че има мои забележки, които се помнят от хората, дори когато аз
съм ги забравил.  Преди няколко дни в Шумен например ми припомниха мои
думи отпреди десет години за Филип Димитров: че е заседнал като рибена кост в
гърлото на българския народ. 

Фактът, че имате репутация на пиперлив оратор, не олекотява ли смисъла
на  нещата,  които  казвате?
Атанасов: Не. 

Детектор:  Да.
Атанасов: Ох, добре, че не е репутация на триперлив оратор! Сега сериозно -
може би донякъде тази репутация наистина олекотява нещата, които говоря. Но
това беше най-вече в първите ми години на политик. Аз наистина не съм шут,
депутатите ме приемат сериозно. Дори не са си тръгвали за провинцията в петък,
ако  аз  ще  правя  изявление.  Иначе  в  петък  много  от  тях  потеглят  още  в  10
сутринта.  Така че тази пиперливост вече не се отразява на стойността.  Но си
признавам, че имаше време, в което нарушавах мярката. 

Вие  куче,  което  лае,  но  не  хапе,  ли  сте?
Атанасов: Не. 

Детекторът:  Да.
Атанасов: Истината е, че ако зависи от мен, аз не бих ухапал никого. Даже като
гледам  как  водят  някой  голям  престъпник  към  затвора,  на  мен  ми  се  свива
сърцето. Но в политиката няма място за такива сантименти. 

Щяхте  ли  да  станете  известно  име  без  словесните  си  подвизи?
Атанасов: Не. 

Детекторът: Не. 

Има  ли  човек,  на  който  никога  не  бихте  разказал  мръсен  виц?
Атанасов: Да. 

Детекторът:  Не.



Атанасов: Не мисля, че бих разказал мръсен виц на майка ми. Но е вярно, че знам
страшно много мръсни вицове. Навремето един журналист от в-к  "Пардон" ме
гони две години, за да му разкажа виц за рубриката им "Депутати се смеят". И аз
две години не можех да се сетя за виц, който да е годен за публикуване. Чак на
третата година разказах нещо подходящо. Какво им е специалното на мръсните
вицове?  Ами  те  обикновено  са  най-смешните.  Може  би  защото  тематиката  е
важна част от подсъзнанието на човека. Ето, оня ден се прибрах в три часа през
нощта  и  гледам:  половината  квартал  свети.  Предполагам,  че  гледаха  модния
канал  XXL,  защото  не  мога  да  допусна  да  са  писали  дисертации  или  да  са
творили оратории за царя. 

  

ПРОФЕСИЯ   "  ДЕПУТАТ" 

  

Депутат сте  вече  четвърти мандат.  В състояние ли сте  да работите нещо
друго?
Атанасов: Да. 

Детекторът:  Не.
Атанасов: Детекторът има може би известно основание, защото аз съм икономист
по образование, макар че никой не ми вярва. Като икономист обаче надали бих
могъл да работя. По-скоро бих работил като журналист. Всъщност аз и сега съм
такъв с тази разлика, че никой не ми плаща за публикациите. 

Харесва  ли  ви  да  сте  депутат?
Атанасов: Да. 

Детекторът: Да. 

Ще  се  кандидатирате  ли  за  пети  мандат?
Атанасов: Да. 

Детекторът: Да. 

Деформира  ли  депутатското  битие?
Атанасов: Да. 

Детекторът: Да. 

  

КОЛЕГИТЕ 

  

Има  ли  сериозна  корупция  сред  народните  избраници?
Атанасов: Да. 



Детекторът: Да. 

Вие  от  по-"скромните"  депутати  ли  сте?
Атанасов: Да. 

Детекторът:  Не.
Атанасов:  Ако  говорим  за  скромност  във  финансово  отношение,  тогава  аз
наистина съм скромен. Нямам нищо общо с корупцията в парламента. За нея аз
съдя по вторичните корупционни белези. Това си е мой израз, идва от "вторични
полови белези". Не е нужно да съблечеш някого например, за да се убедиш, че е
мъж. Като видиш, че е с мустаци, ясна работата. Макар че пък при Екатерина
Михайлова  това  не  би  свършило  работа...  Но  по  принцип  вторичните
корупционни белези са добър индикатор - ясно се забелязват,  като тръгнеш на
море.  В  началото  на  мандата  всички  депутати  сме  еднакви.  На  второто  лято
започваш да гледаш как идват с други коли, как се променят дрехите, ракетите за
тенис,  играчките  за  децата,  плажните  чанти...  Всичко  става  луксозно,  по-
луксозно, най-луксозно! А уж взимаме една и съща заплата. Колегите депутати
продължават да вдигат стандарта, а аз седя на същото ниво. Ето ти ги вторичните
корупционни белези!  А на  Надка  една  чантичка  сигурно струва колкото  една
депутатска заплата. 

Ще  ви  омръзне  ли  някога  да  коментирате  Надежда  Михайлова?
Атанасов: Да. 

Детекторът: Да. 

Тя  харесва  ли  ви  като  жена?
Атанасов: Не. 

Детекторът:  Да.
Атанасов: Тя има хубава глава и най-вече очи, но аз имах нещастието да я видя на
плажа преди 10 години. Не са верни приказките, че се заяждам с нея толкова,
защото ми харесвала. Когато някой ми харесва, аз не подхождам по този начин.
Питай жена ми какво направих преди 30 години. Аз не съм от мъжете,  които
тръгват с лошо. Изтъквам достойнствата, а не недостатъците. 

Сърдят  ли  се  депутатите  на  вашите  забележки?
Атанасов: Да. 

Детекторът: Да. 

А  на  вас  случва  ли  ви  се  да  се  обидите?
Атанасов: Да. 

Детекторът: Да. 

  

ПАРТИЯТА НАС НИ ВОДИ 

Г-н Атанасов, възможно ли е едно успешно социалистическо управление на



България?  
Атанасов: Да. 

Детекторът: Да. 

Левицата  готова  ли  е  за  властта?
Атанасов: Да. 

Детекторът: Да. 

Вие  един  от  "самораслите"  политици  в  левицата  ли  сте?
Атанасов: Да. 

Детекторът: Да. 

Смятате  ли,  че  напредвате  прекалено  бавно  в  партийната  йерархия?
Атанасов: Не. 

Детекторът: Не. 

БСП  адекватно  управлявана  партия  ли  е?
Атанасов: Да. 

Детекторът:  Не.
Атанасов: Една структура винаги може да се управлява по-добре. Смятам обаче,
че за тези опозиционни осем години ние излязохме от пълната международна
изолация, в която се намирахме. Това беше нещото, което на нас ни липсваше в
сравнение  със  СДС.  Членове  сме  на  Социнтерна,  асоцииран  член  сме  на
Партията  на  европейските  социалисти.  Така  че  има  някаква  степен  на
адекватност.  От  друга  страна,  можехме  да  имаме  много  по-точна  позиция  по
основните  проблеми,  които  занимават  обществото.  Не  успяхме  винаги  да
реагираме правилно. 

Сергей  Станишев  добър  председател  на  партията  ли  е?
Атанасов: Да. 

Детекторът:  Не.
Атанасов: Той е много млад. БСП е голяма и донякъде консервативна партия,
така  че  може  би  Станишев  не  е  100%  този  лидер,  който  тя  трябва  да  има.
Основно заради липсата му на опит. Някои неща можеш да ги знаеш на теория и
донякъде на практика, но ако не си гърмял няколко пъти и не си се опарил, няма
как да си наясно с капаните, които са заложени. Има, разбира се, някакъв процес
на учене. Спомням си как допреди няколко години доста хора се присмиваха на
Първанов, сравняваха го с ученик, който плаче скрит в ъгъла. Първанов обаче
оглави партията в много тежък период, след което стана президент на България... 
Подобно  развитие  би  могъл  да  претърпи  и  Станишев.  Но  дали  наистина  ще
стигне до по-сериозна роля в политиката на страната - това не знам. Според мен
той  сега  е  много  по-ориентиран  и  целенасочен,  отколкото  когато  оглави
коалицията. Започва да добива рутина в добрия смисъл на думата. Само когато
овладееш азбучните истини на една професия, можеш да си позволиш да мислиш
за нещо по-различно,  което да те  откроява.  Нужен е един период,  в който да
усвоиш самата същност на политиката. Станишев като че ли сега излиза от този



период.  Вярно  е,  че  лидерската  позиция  не  е  най-доброто  място  за  учене  на
азбучни истини - спор няма. На Запад големите шефове оставят децата им да
минат  по  всички  стъпала  в  собствените  им  компании.  Но  в  историята  и
политиката  няма  норми.  Капитани  са  ставали  генерали,  редници  са  се
превръщали в маршали... 

Президентът  Първанов  ли  е  реалният  лидер  на  БСП?
Атанасов: Не. 

Детекторът: Не. 

Одобрявате ли искането на "четиримата от БСП" българските войски да
бъдат  изтеглени  от  Ирак?
Атанасов: Не. 

Детекторът: Не. 

Създавате впечатлението (изключвайки реакцията ви по повод  "гордостта
на Клара" от средата на 90-те), че предпочитате да не осмивате БСП. Бихте
ли  насочил  злъчните  си  коментари  към  хора  от  самата  левица?
Атанасов: Не. 

Детекторът:  Да.
Атанасов: Е, нека СДС си намери такъв човек, който да осмива левицата. Както
БСП ме намери мен, да съм кълвачът на СДС. Защо аз трябва да върша работата
на десните депутати? Имал съм все пак случаи, в които критикувам и наши хора,
но предпочитам да го правя на партийните ни форуми, а не публично. Това е
характерно за БСП - каквото имаме да си кажем, да го кажем помежду си. 

  

"  ЧОВЕКЪТ ОТ НАРОДА" 

  

Г-н  Атанасов,  вашите  избиратели  в  Кюстендил  обичат  ли  ви?
Атанасов: Да. 

Детекторът:  Не.
Атанасов: Смятам, че хората ме харесват.  Защото моето сърце е добро. Аз не
позирам, когато общувам с тях. Тези хора контактуват с мен пряко. Те оценяват
това, че се запазих чист толкова години. За тях е важно, че съм некорумпиран,
порядъчен, честен. Човек, който не е променил начина си на живот. Пускат се,
разбира се, слухове - че имам верига магазини, китайски ресторант, бар-вариете.
Но Кюстендил е малък град и на петия ден става ясно, че няма нищо вярно в
това. Затова аз съм единственият българин, който е избиран четири пъти в един и
същ район. Някои турци са избирани така по Кърджали и Разград, но там е малко
по-различно... Има, разбира се, една част от хората, която не ме обича. Сигурно в
този момент съм си помислил за тях. А дали съм полезен за хората е друг въпрос.
Моят отговор е - недостатъчно. Аз вече осем години съм в опозиция. А когато си
в опозиция,  можеш да решаваш някои въпроси,  но  те  са  главно проблеми от
лично естество. Занимавам с тях министри, ходя при кметове... Не мога ей-така



да  разочаровам  хората.  Много  от  срещите  с  избирателите  ми  протичат  като
психосеанси. Понякога не можеш да помогнеш, но човекът идва и си прехвърля
негативната енергия върху теб. Олеква му, разтоварва се. 

Значи  по-скоро  "на  дребно"  работите  в  избирателния  си  район?
Атанасов: Не. 

Детекторът:  Да.
Атанасов:  Истината  е,  че  се  пробвам  да  помагам  и  при  най-незначителните
поводи, които друг депутат би подминал. Като един случай в село Косово, който
винаги ще помня. Попаднах в това село преди година-две. Човекът, който много
ме  впечатли,  беше  Боре  Американецо.  Наричаха  го  така,  защото  навремето
избягал  на  Запад  -  хванал  се  отдолу  на  влака.  По  някаква  причина  обаче  се
върнал от Америка. Аз го заварих в центъра на селото, в едно помещение, което е
и кръчма, и хлебарница. Пиеше бира, а и аз съм бираджия. Боре Американецо ми
каза,  че  един  ден  си  купува  хляб,  един  ден  -  бира.  Това  много  ме  озадачи.
Попитах го защо и той каза, че просто няма парите всеки ден да си купува и
двете. Много ми стана чоглаво и го "абонирах" за един месец бира напред. Когато
отидох отново в селото, за да го абонирам за още един месец, той беше починал...

Разрешавате  ли  конкретни  инфраструктурни  проблеми?
Атанасов: Да. 

Детекторът:  Не.
Атанасов: Е,  с бай Церо какво мога да направя? С Церовски просто нищо не
става. Когато сме били на власт или е имало хора, които са склонни да работят с
мен,  сме  правели  добри  неща  за  града  -  в  Кюстендил  има  интересни
инфраструктурни проекти. Решавал съм и неведнъж проблеми като този със село
Коньово например. Там имаше един завой-убиец. Камионите направо се врязваха
в къщите. Направи се обиколен път, но така, че селото беше "отрязано" - трябва
да ходиш два километра, за да се включиш на пътя за Кюстендил. С Паскалев
уредихме да се направи връзката. Паскалев обаче си подаде оставката. 

Известен сте с колоритните си методи на действие - като лягането ви на релсите,
за  да  не  се  закрива  линията  Кюстендил  -  Гюешево.  Подобни  драматични
прийоми  в  работата  любими  ли  са  ви?
Атанасов: Да. 

Детекторът: Да. 

Наистина  ли  навъртате  по  около  3000  километра  на  месец?
Атанасов: Да. 

Детекторът: Да. 

Да сте популярен сред избирателите по-важно ли е от това да сте популярен
сред  депутатите?
Атанасов: Да. 

Детекторът: Да. 



  

ИМИДЖЪТ 

Срам ли ви е от факта, че бяхте един от станалите легендарни депутати с
бели  чорапи?
Атанасов: Не. 

Детекторът: Не. 

Смятате  ли  се  за  стилен?
Атанасов: Да. 

Детекторът:  Не.
Атанасов: Аз нямам материалната възможност да бъда толкова стилен, колкото
ми  се  иска.  Но  все  пак  си  създадох  вкус  през  тези  години  с  помощта  на
консултанти, приятели и близки. 

Още  ли  ходите  с  подарени  от  приятели  костюми?
Атанасов: Да. 

Детекторът: Да. 

Ще  си  пуснете  ли  пак  опашка?
Атанасов: Не. 

Детекторът:  Да.
Атанасов: Опашката беше характерна за по-младите ми години. Тогава нямахме
свободата  да  носим  толкова  дълги  коси,  колкото  искахме.  Това  създаваше
определени дискомфорти - да не те пускат в ресторант или директорът на завода
да те вика и да ти казва, че вече си за подстригване. Затова си пуснах опашка. Но
се  оказа,  че  и  през  1997  г.,  когато  не  можеха  да  ми намерят  друг  кусур  при
предизборната вътрешна номинация, някои хора от партията казаха: "Ама той е с
опашка!" Така ли?! Отидох и я остригах. Както се казва - дадох си и косите за
партията! Другият кусур, който официално са ми връзвали, е защо съм останал с
едно дете. Голяма простащина е да се зададе такъв въпрос, но хората го правят. В
такива случаи аз го удрям на майтап. Казвам: "Кой е казал, че съм останал с едно
дете?  Аз  още  мога!  Който  не  вярва,  да  дойде  да  пробва."  
Суетен  ли  сте?
Атанасов: Не. 

Детекторът:  Да.
Атанасов:  Знаеш  ли  какво  ме  притеснява?  Че  вече  не  ми  пука  много  как
изглеждам. По-рано в парламента отивах през някоя пауза до огледалото да се
нареша. Сега сутрин се поглеждам, докато се бръсна, и след това чак вечерта се
виждам. Едва ли има значение занапред дали жените ще ме харесват. Е, от друга
страна, аз съм еталон за чистота. Сигурно няма друг човек, който дори да получи
алергия от толкова много къпане. 

Радвате  ли  се  на  вниманието  на  нежния  пол?



Атанасов: Да. 

Детекторът: Да. 

Експериментът да изкарате една седмица с 30 лв. отрази ли се благотворно
на  имиджа  ви?
Атанасов: Не. 

Детекторът: Не. 

Вие  научихте  ли  нещо  реално  от  този  експеримент?
Атанасов: Да. 

Детекторът: Да. 

  

ANIMAL PLANET 

  

Г-н  Атанасов,  изказахте  мнение,  че  с  приемането  на  някои  европейски
конвенции  за  защита  на  животните  много  хора  у  нас  ще  "завиждат  на
свинете".  Наистина  ли  смятате  така?
Атанасов: Да. 

Детекторът: Да. 

Подобни  ваши  изказвания  не  са  ли  евтин  популизъм?
Атанасов: Не. 

Детекторът:  Да.
Атанасов: Аз не мога да приема, колкото и грубо да звучи, едно животно да е по-
осигурено от един човек. Знам, че това може да се тълкува като популизъм. Аз
самият се опасявам, че може да се тълкува така. Но моята позиция не е някаква
поза. Някои хора наистина живеят по-зле от животните. Принципно аз съм голям
песимист за България. Ето, аз взимам депутатска заплата. Нека да допуснем, че в
близките десет години средната заплата в България ще се увеличи три пъти и
може да стане като сегашната депутатска. С такава заплата можеш да се храниш
добре, да се обличаш донякъде добре и в най-идеалния случай да вземеш една
кола на лизинг, както аз направих и сега имам да я изплащам още две години и
половина. Но категорично не можеш да си купиш жилище. Така че едно младо
семейство  след  десет  години  няма  да  може  да  си  реши  основните  въпроси,
свързани с жилището. А средната заплата дори няма да скочи три пъти! Тя, да
речем, ще се увеличи с 50%... 

И  все  пак  вайкането  конструктивно  отношение  към  света  ли  е?
Атанасов: Не. 

Детекторът: Не. 

Одобрявате ли факта, че по време на дебатите за вота на недоверие Емилия



Масларова прочете пред парламента писмото на човек, желаещ статута на
прасе?  
Атанасов: Да. 

Детекторът: Да. 

В изказванията си по повод конвенциите за животните вие визирахте и един
"опитомен  пор".  Бихте  ли  си  взел  опитомен  пор  за  домашен  любимец?
Атанасов: Не. 

Детекторът: Не. 

  

МЕДИИТЕ 

  

Изживявате  ли  се  като  медиен  експерт?  
Атанасов: Да. 

Детекторът:  Не.
Атанасов: Еми, аз ако не съм, кой е?! Смятам, че съм навлязъл много дълбоко в
медийната проблематика. Най-вече в нейния законодателен аспект, защото там са
и  моите  отговорности.  Нямам  журналистическо  образование  обаче,  защото
навремето  не  ме  приеха  да  следвам  журналистика.  Може  би  имам  някакъв
комплекс, свързан с това, и той се е промъкнал тук. 

Комфортно  ли  се  чувствате  като  заместник  на  Милена  Милотинова  в
парламентарната  медийна  комисия?
Атанасов: Не. 

Детекторът: Не. 

Според  вас  има  ли  сериозни  обществени  медии  у  нас?
Атанасов: Да. 

Детекторът:  Не.
Атанасов: Имах предвид БНТ и БНР. Проблемите с качеството на програмата им
са преодолими. Но БНТ и БНР не са наистина обществени, защото все още те се
издържат и от държавния бюджет. 

Липсва  ли  ви  времето,  в  което  бяхте  журналист?
Атанасов: Да. 

Детекторът:  Не.
Атанасов:  Не  може  съвсем  да  ми  липсва,  защото  аз  не  съм  се  отделил  от
писането. Но това беше времето, в което аз разбрах какво значи да получаваш
хонорари. Тогава моето семейство премина от мек на твърд салам. Купихме си
жилище и кола.  Направих вноска за жилище за сина ми.  Как да не изпитвам
носталгия по такъв период? Ако заплатата ми в кюстендилския вестник беше към



250 лева, хонорарите ми бяха 300-400. А цените бяха несравнимо по-ниски. 

Чувствате  ли  се  длъжен  да  демонстрирате  позиция  по  всеки  медиен
проблем?
Атанасов: Не. 

Детекторът:  Да.
Атанасов: Е, понякога вземам позиция, без да имам желание, защото в медийната
комисия  гледам,  че  съм  само  аз  от  "наш'те".  А  аз  трябва  да  ориентирам
аудиторията каква е позицията на БСП. Даже последния път бях тръгнал да си
излизам, но ме върнаха от вратата и ми дадоха думата. 

Детектор на лъжата

   СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЯ     
брой 18 (134), 10-18 Май 2004 

14. Юлиана Кънчева
Катерина Запрянова

След  като  на  два  пъти  разголи  тяло  за  снимките  си  в  Playboy,  Юлиана
Кънчева реши да разголи и душа. И то не къде да е, а в безпощадната рубрика
"Детектор на лъжата". Мястото, в  което всяка неискреност се нуждае
поне  от  коментар.  
При това Кънчева направи дефилето си по толкова обезоръжаващо честен
начин, че и детекторът не устоя. Чудото се случи - за пръв път в рубриката
ни гастролира гост, който има по-малко от 20 разминавания с машината. 
"Ужас, толкова честно ти отговарям, че чак ме хваща страх!" - на няколко
пъти възкликна Юлиана и въобще не се учуди на резултата си от само 16
разминавания  с  детектора.  Рекорд,  който  трудно  ще  бъде  подобрен.  
"Очевидно това е рубрика, която наистина опира до конкретния участник -
заключи Кънчева през плътната никотинова завеса, - какво ще се получи в
крайна сметка зависеше от мен самата." С което потвърди нещо, което
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екипът ни вече подозираше: можеш да измислиш въпросите, но не можеш
да  измислиш  човека.
А въпросите към момичето на Playboy бяха от доста хард естество.  От
питането  дали  майка  й харесва  голите  " фотоси  до  прекалено  личното
настояване да каже дали е любовница на спортен бос. И целият този стрес -
гарниран  с  предварителното  "наговаряне"  на  Кънчева.  Просто
доброжелатели я посъветвали да не идва в "ТЕМА". Въпреки тях Кънчева се
появи на уговорената среща - да провери от първо лице, единствено число
какво  точно  правим  по  време  на  детекторски  "сеанс".  По  този  начин
спретна  бърза  и  нагледна  демонстрация  на  култовата  мисъл  на  Мери
Петибоун  Пуул:  "Да  повтаряш  това,  което  казват другите,  значи  добра
памет. Но да решиш да го провериш значи интелект. 

 

 "След като поемам това предизвикателство, по-добре е да 
бъда абсолютно откровена."

  

"  SHE'S GOT THE LOOKS! 

  

Юлиана, ти хубава жена ли си?
Кънчева: Да. 

Детекторът: Да. 

Смяташ ли се  за  изключение  от  клишето,  че  хубавите  жени са  глупави?
Кънчева: Да. 

Детекторът: Да. 

В твои интервюта си казвала, че като тийнейджър си била прекалено слаба.
Продължаваш  ли  да  си  слаба  без  усилия?
Кънчева: Да. 

Детекторът:  Не.
Кънчева: Факт е, че тялото ми търпи промени. Имаше един период, преди около
2-3 години, в който бях на хормонални хапчета и моментално теглото ми скочи.
Почувствах  се  странно,  защото  наистина  цял  живот  съм  била  прекалено
кльощава. Спирайки хапчетата, аз поотслабнах, но вече никога не се върнах на
предишните си килограми. Има и друг фактор за различното тегло, разбира се -
годините. Трябва да се полагат невероятни усилия, за да запазиш някогашната си
форма. Е, аз не го правя. Чат-пат влизам във фитнес зала, но това е по-скоро за да



успокоя собственото си разбунтувано съзнание. Интересното е, че хората сега ме
харесват повече, с няколкото килограма отгоре. 

Харесваш  ли  новите  си  гърди?
Кънчева: Да. 

Детекторът: Да. 

По-високо  самочувствие  ли  имаш  с  тях?
Кънчева: Да. 

Детекторът: Да. 

Страх  ли  те  е  от  годините?
Кънчева: Да. 

Детекторът:  Да.
Забелязваш  ли  признаци,  че  вече  влизаш  в  по-зряла  възраст?
Кънчева: Да. 

Детекторът: Да. 

Мислиш  ли,  че  ще  си  хубава  баба?
Кънчева: Да. 

Детекторът:  Не.
Кънчева:  Всяка  жена  изпитва  страх  от  старостта.  Предполагам  откъде  дойде
разминаването  с  детектора:  една  дама,  която  е  била  наистина  хубава  и
всепризната като такава, още по-трудно приема загубата на красотата си. Но пък
се надявам, че когато си имала някаква визия на младини, няма чак толкова да се
видоизмениш. Иска ми се да съм хубава баба. Вярно, ще има бръчки, ще има
някакво  прегърбване...  
Надявам се обаче да остарея грациозно и най-вече - достойно. Както достойно
сега си нося първите бръчки например. Много жени изпадат в голям шок при
първите  промени  във  визията  си  -  един  ден  се  събуждаш  и  виждаш  нещо
абсолютно нехарактерно за себе си. Сблъскваш се с една нова жена в огледалото.
Лично  аз  не  изпаднах  в  някакъв  огромен  шок.  Казах  си:  е,  така  ще  е  оттук
нататък... Знам, че сега имам по-зряло излъчване - и в хубавия, и в лошия смисъл.
Няма  го  вече  онова  лолитското,  момичешкото.  И  именно  тук  интелектът  ти
помага да се държиш на ниво, да се позиционираш адекватно. Аз няма да се
втурна да се състезавам с най-младите.  Вече не си позволявам да ходя с къси
поли, със съвсем тийнейджърски дрехи, защото смятам, че ще е нелепо. Приемам
покани за ревюта само от хора, които наистина познавам от много години. Знам
каква е възрастта ми, но също така си знам цената и заслуженото ми място. 

  

МОДЕН СВЯТ 

  

Ти  лично  харесваш  ли  професията  модел?



Кънчева: Не. 

Детекторът:  Да.
Кънчева:  Вярно е,  че аз съм модел близо 10 години,  така че може би не съм
съвсем права  да отговоря с  "Не".  Но тук наистина се замислих за това колко
нереално  занимание  е  да  си  модел  у  нас,  какви  момичета  има.  Някой  път,
повярвай ми, ме е било срам да кажа, че съм модел. Защото веднага ще си кажат:
"Ааааа, значи и тя е от този контингент..." На Запад професията модел е страшно
готина -  изкарваш добри пари,  пътуваш, интересно ти е.  Докато тук всичко е
странно. Тук момичетата стават модели, само за да се показват. Сблъсквала съм
се  с  невероятни  ситуации  -  често  момичетата  въобще  не  се  интересуват  от
дрехата, която ще представят. За тях е важно само да излязат на подиума, да ги
снимат. Да ги забележат. Това е един вид предлагане - да излязат и те на пазара.
Дали има  "пазар на месо"? Има, естествено, ти какво си мислиш? Конкурсите
какво смяташ, че са? Това, разбира се, си е моето мнение...  А при мен такава
показност  и  "предлагане"  няма.  Аз  просто  имах  подходяща фигура,  която  ми
позволи години наред да бъда модел. 

А  справяш  ли  се  добре  с  професията?
Кънчева: Да. 

Детекторът: Да. 

Лесно  ли  е  да  си  модел?
Кънчева: Да. 

Детекторът:  Не.
Кънчева: Ще ти кажа какво му е лесното. Като си модел, от теб се очаква само да
изглеждаш добре, да си артистична, винаги усмихната и мила. Но пък не е лесно
от  гледна  точка  на  това,  че  не  можеш  да  си  позволиш  да  напълняваш  и  да
отслабваш.  Изисква  се  и  много  дисциплина.  По  принцип  дисциплината  би
трябвало дори да е по-важна от красотата, но в България не е така. Тук, ако си
Мис  България,  това  просто  е  върхът  на  сладоледа!  Всяка  дизайнерка  иска  в
ревюто  й да има някаква  "Мис". Навън тази формула вече не работи. Наистина
известните имена не са актуални за ревюта. Сега се търсят унисекс моделите -
изисква се да си слаба и висока, и това е достатъчно. 

Имаш плакет от форум "Българска мода" за най-добър модел на 2002 г. Това
признание  заслужено  ли  беше?  
Кънчева: Да. 

Детекторът:  Не.
Кънчева: Мисля, че знам откъде дойде разминаването с детектора. Факт е, че аз
не бях лице на форума въпросната година. Там винаги има едно избрано момиче,
което е лице. Но е истина, че през 2002-а аз бях много търсен модел. Така че,
който е преценил, че заслужавам плакета, е преценил правилно. 

Ти си една от малкото утвърдени български модели, която не се залепи за
някой  финансов  гръб.  Някога  съжалявала  ли  си  за  това?
Кънчева: Не. 



Детекторът: Не. 

Налагало ли ти се е да правиш компромиси със себе си, за да напреднеш в
това  поприще?
Кънчева: Не. 

Детекторът:  Да.
Кънчева: Мога спокойно да кажа, че аз не съм минавала през нечии легла в името
на  кариера  или  пари.  Никога  не  съм  залагала  тялото  си  -  затова  толкова
категорично казах "Не". Аз наистина се старая да се пазя от тези неща. Сега не
искам да се направя на светица - в никакъв случай! Но предпочитам сама да си
изкарвам  парите,  отколкото  да  получавам  някакви  неща  даром...  Има  много
примери  за  жени,  които  живеят  по  този  начин,  залепват  се  за  някого  и
обезценяват професията "модел". Но ти или си родена да правиш това, или не...
Лично  аз  нямам  това  бедняшко  мислене.  Може  би  заради  това,  че  съм  с
определено потекло,  че съм израснала тук,  в центъра,  че родителите ми имат
някакви имоти, че дядо ми е бил сред най-известните адвокати в столицата. Аз
нямам  манталитета  на  момиче,  дошло  от  провинцията,  което  на  всяка  цена
трябва да успее и за което компромисите са някакво ежедневие. Аз нямам такава
закалка. Ако обаче говорим за друг тип компромиси, които не са свързани с мъже,
тогава - да, правила съм. Като дефилирането редом с момичета, които хал хабер
си нямат от нищо.  Налагало ми се е да ставам свидетел на тотална липса на
професионализъм.  Също  така  е  компромис  да  работиш  за  смешни  хонорари.
Средната цена на ревю за манекенките в България е 50 лева! Друг компромис е
чисто организационният - понякога дори не е имало гримьори, оправяш се със
собствения  си  грим...  Да  не  говорим  за  това,  че  дори  да  ти  подвикват  от
публиката, ти трябва да продължиш с ревюто - просто нямаш избор! Понякога
просто ставаш една безгласна кукла, закачалка за дрехи. 

Виждаш  ли  в  близко  бъдеще  края  на  твоята  кариера  на  модел?
Кънчева: Да. 

Детекторът: Да. 

Притеснява ли те конкуренцията на съвсем младите момичета, да не кажа
деца?
Кънчева: Не. 

Детекторът: Не. 

  

PLAYBOY 

Лесно  ли  се  съгласи  да  се  снимаш  първия  път  за  Playboy?
Кънчева: Не. Детекторът: Не. 

Комфортно  ли  ти  беше  по  време  на  фотосесията?
Кънчева: Не. Детекторът: Не. 

Майка  ти  хареса  ли  снимките?



Кънчева: Да. 

Детекторът:  Не.
Кънчева: Този въпрос наистина ме притесни. Ние сме много близки с майка ми,
тя е отгледала мен и сестра ми. С баща ми поддържам само някакви формални
отношения...  Аз  знам  колко  дълбоко  майка  ми  преживяваше  моите  снимки  в
Playboy. Тя е изключително консервативен човек. Но в нито един момент не ми
каза:  "Какво ще кажат хората?" Смятам, че е харесала визуално снимките ми,
защото тя самата така ми каза. Е, може би на принципа: "Моето гардже си е най-
хубаво", тя не може да каже друго... Така или иначе, абсолютно съм убедена, че
това  за  нея  е  било  страшна  драма.  В  един  момент  нейната  дъщеря,  нейната
гордост, започва да прави такива скандални работи! От друга страна, майка ми
вижда, че аз съм човек, който умее да ръководи кариерата си. Който успява да
балансира между моралните неща и скандалните елементи, да намери решение в
дадена ситуация. Скандалите помагат, те са хубаво нещо, но само ако съумееш да
усетиш границата и да отиграеш момента. Аз мога да реагирам когато и както
трябва.  Мисля,  че майка ми го знае...  Сигурна съм,  че  се  гордее  с  мен.  Друг
въпрос е, че може би аз не успях навреме да оправдая надеждите  й. След като
завърших гимназия, аз се понесох по някакво абсолютно течение. Мързеше ме,
нищо не исках да правя, не отидох веднага да уча висше образование. Но майка
ми винаги е знаела, че съм талантлива и много самостоятелна. 

Голите  сесии  добър  PR  ли  бяха?
Кънчева: Да. 

Детекторът: Да. 

Имаше ли пряка връзка между първата ти сесия в Playboy и решението да
си  сложиш  силикон?
Кънчева: Не. 

Детекторът: Не. 

Фотосесията  с  уголемения  ти  бюст  повече  ли  ти  харесва?
Кънчева: Да. 

Детекторът: Да. 

Би  ли  се  снимала  трети  път?
Кънчева: Не. 

Детекторът:  Да.
Кънчева: Аз съм убедена, че никога повече не бих се снимала в това списание.
Дори за второто ми появяване имах резерви, но ме убедиха с това, че броят е
юбилеен. Също така излезе и достатъчно добро финансово предложение, което
ме поблазни... Да, парите са важно нещо. Но дай да не определяме сума, за която
бих се снимала трети път. Въобще при такива снимки има много голям риск -
дали интересът пак ще бъде толкова голям? Хората вече са ме виждали гола. Не
искам в един момент да ме канонизират като "Голата Маха". Не дай Боже, да си
помислят, че аз само чакам някакво такова предложение, и тичам да се снимам. А
и нещата, с които ми се ще да се занимавам, са различни. Аз уча продуцентство в
НБУ, работя върху разни проекти. Нещата в шоубизнеса са ми много ясни и може



би ще застана зад някакво предаване. Не като водеща, по-скоро бих дирижирала
нещата. Аз нямам вече тази амбиция да съм на екран или на корица на списание -
гледала съм се достатъчно. Дори за 10 години аз сама на себе си съм си писнала,
ако  щеш  ми  вярвай!
За  момент  съжалявала  ли  си,  че  вече  се  снима  в  Playboy?
Кънчева: Да. 

Детекторът: Да. 

Съпругът  ти  одобри  ли  фотосесиите  ти?
Кънчева: Да. 

Детекторът: Да. 

Сега  мъжете  гледат  ли  те  по-различно  отпреди?
Кънчева: Да. 

Детекторът: Да. 

Ще те притесни ли, ако дете на твои приятели си налепи стаята с твои голи
фотоси?  
Кънчева: Да. 

Детекторът: Да. 

  

ЖЕНЕНИ, БЕЗ ДЕЦА 

За  десет  години  не  си  ли  омръзнахте  с  Жоро  Пентаграм?
Кънчева: Не. 

Детекторът: Не. 

Той  твоята  голяма  любов  ли  е?
Кънчева: Да. 

Детекторът: Да. 

Успявате  ли  да  сте  нормално  семейство  с  твоите  изяви  на  модел?
Кънчева: Да. 

Детекторът: Да. 

Има  ли  страст  между  вас?
Кънчева: Да. 

Детекторът: Да. 

Той  ревнува  ли  те?



Кънчева: Не. 

Детекторът: Не. 

А  ти  него?
Кънчева: Да. 

Детекторът: Да. 

Планирате  ли  да  имате  дете  с  Жоро  в  близко  бъдеще?
Кънчева: Да. 

Детекторът: Да. 

Ти  смяташ  ли  да  кърмиш  това  дете?
Кънчева: Не. 

Детекторът: Не. 

Искаш  ли  то  да  прилича  на  теб?
Кънчева:  Да.  
Детекторът:  Не.
Кънчева:  Ужас,  "Не"  ли  отчете  детекторът?!  Всъщност  аз  знам  защо  така  се
получи - винаги съм искала да имам момиче, което ще прилича на мъжа ми. Да е
високо, със страхотна дълга къдрава коса. Също така бих искала да има светли
очи, като на майка ми. Светлите очи винаги са ми били мечта, но аз ги нямам...
Така че аз съм си скулптурирала един образ, който има по-хубави качества от
моите.  Вярно,  аз  може  би  минавам  за  някаква  красавица,  но  си  имам
комплексите... Неща, които не харесвам в себе си, за които не искам да говоря.
Като характер също бих искала дъщеря ми да е по-амбициозна от мен. Да не губи
време,  защото аз  наистина загубих  много време.  Да свърши по-рано  важните
неща като образование, собствено дете. 

  

МЪЖЕТЕ 

  

Съществува  ли  идеален  мъж?
Кънчева: Не. 

Детекторът: Не. 

Ти  имаш  ли  определен  тип  мъж,  който  ти  харесва?
Кънчева: Да. 

Детекторът: Да. 

Изключваш  ли  възможността  да  се  влюбиш  отново?
Кънчева: Да. 



Детекторът: Да. 

Важно  ли  е  мъжът  да  е  щедър?
Кънчева: Да. 

Детекторът:  Не.
Кънчева: Това, което страшно много мразя в мъжете, е да са стиснати. Не ми
харесват тясно скроените,  дребнавите мъже. Затова тук отговорих, че е важно
мъжът да е  щедър.  Но разминаването се получи,  защото аз наистина не знам
какво  значи  един  мъж да  изсипва  щедрост  върху  мен  под  формата  на  скъпи
подаръци и екскурзии - нещо, което много жени, дори у нас, имат. Аз цял живот
всичко съм си плащала сама, дори скъпи неща като колата или като пластичната
ми операция. Ако искам да постигна нещо, винаги започвам да мисля как аз да
изкарам тези пари,  не някой друг.  Никога не съм допускала до себе си онези
много богати мъже, които да изсипят върху мен изобилие. Ето това е тази моя
безумна самостоятелност,  за  която на моменти си мисля,  че дори прераства в
някаква изкривеност. 

Умеят  ли  да  ухажват  българите?
Кънчева: Не. 

Детекторът: Не. 

А  добри  любовници  ли  са?
Кънчева: Да. 

Детекторът:  Да.
Ти  обичаш  ли  да  предизвикваш  сексуално  мъжете?
Кънчева: Да. 

Детекторът: Да. 

  

ИЗВЕСТНОСТТА 

  

Съзнателно  ли  търси  известността?
Кънчева: Не. 

Детекторът: Не. 

Сега  притеснява  ли  те  известността  на  мъжа  ти?
Кънчева: Не. 

Детекторът: Не. 

Апропо  той  добър  водещ  на  "Сладко  отмъщение"  ли  е  според  теб?
Кънчева: Да. 

Детекторът:  Не.



Кънчева: Смятам, че в момента Жоро е успешен водещ. И наистина се радвам за
него, защото е много важно за един мъж да успява. Това е страшно необходимо за
самочувствието.  Иначе  става  страшна  мъка...  А  той  обича  да  е  в  центъра  на
вниманието,  такъв  му  е  характерът.  При  него  известността  е  самоцел.  Той  я
търси, много е суетен. Колкото до това дали е наистина добър водещ... Факт е, че
на мен много неща не ми харесват. Като това колко много говори понякога - иска
да каже нещо малко с безкрайно много думи. Губи усещане в приказките си и
хората губят интерес. Да, казвам му всичко това. Той отговаря с "Добре" и после
всичко по старому... Виждам го, че се старае. Че дава всичко от себе си. Но като
че ли неговата индивидуалност е за друг тип предаване. Не знам как да го обясня,
много е странно. Той имаше проект за съвсем различно предаване, един нощен
блок. Знам колко усилия хвърли за него. Поне на този етап обаче то не тръгна. А
там Жоро щеше да седи по-добре. В един момент доста инцидентно стана водещ
на "Сладко отмъщение". Може би се получи като някакъв временен компромис.
Той може повече. 

Ако медиите престанат да се интересуват от теб и Жоро, това ще те потисне
ли?  
Кънчева: Не. 

Детекторът: Не. 

  

УСЕЩАНЕ ЗА СКАНДАЛ 

Вбеси  ли  те  предаването  "Забранено  за  мъже"  по  BBT,  в  което
сценаристката на "Елит" Нина Николова наскоро заяви, че присъстваш на
сайт  с  компаньонки?
Кънчева: Да. 

Детекторът: Да. 

Чувала  ли  си,  че  известни  модели  присъстват  на  такъв  сайт?
Кънчева: Да. 

Детекторът: Да. 

Ще вдигнеш ли скандал на създателя на сайта, ако наистина има такъв сайт
и  ти  си  включена  в  него?
Кънчева: Да. 

Детекторът: Да. 

Поредната клюка е, че си любовница на спортен бос. Има ли резон в тези
приказки?
Кънчева: Не. 

Детекторът: Не. 

Азис, който се появява във втората ти фотосесия в Playboy, наистина ли ти е



добър  приятел?
Кънчева: Да. 

Детекторът: Да. 

Тенденциозно  ли  се  заобикаляш  с  хора  с  артистичен,  дори  скандален
имидж?
Кънчева: Не. 

Детекторът:  Да.
Кънчева: От толкова години се движа в тези среди, че съм заобиколена само от
такива хора. Вярно - всеки търси скандала. Не познавам известен човек, който да
не се опитва да направи някаква провокация. Защото в един момент кариерата ти
може да върви много добре, но хората свикват до такава степен с теб, че трябва
непременно  да  направиш  нещо  ново.  Колкото  до  Азис...  Той  наистина  ми  е
приятел.  Но  Азис  стана  вече  прекалено  скандален.  Даже  прави  неща,  които
наистина ме плашат. Това не е този човек, който аз познавах, когато почваше. В
един момент просто "полудя". До такава степен се опияни от славата, от факта, че
скандалът продава, че прекали. За него вече няма граници, бариери, спирачки.
Той  е  опиянен  от  себе  си.  От  едно  абсолютно  добро  и  отворено  към  хората
същество Азис стана  изключително  интровертен.  Стана груб,  отблъскващ.  Не
допуска хора до себе си... Но това е рискът при най-известните хора в България.
Подобен проблем имат и Слави Трифонов, и Лили Иванова. Славата ги променя
до неузнаваемост. 

  

АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО 

  

Харесваш  ли  играта  си  в  "Ла  донна  е  мобиле"  от  1993-а?
Кънчева: Да. 

Детекторът: Да. 

Щеше  ли  да  станеш  популярна  без  участието  ти  в  този  филм?
Кънчева: Не. 

Детекторът: Не. 

Случайно  ли  попадна  в  "Ла  донна  е  мобиле"?
Кънчева: Да. 

Детекторът:  Не.
Кънчева: Беше случайно от гледна точка на това, че аз никога не съм учила във
ВИТИЗ,  а  в  България  това  е  важно.  Аз  бях  някакво  момиче,  начинаеща
манекенка,  и  изведнъж  -  главна  роля!  Но,  от  друга  страна,  като  ми  зададе
въпроса, аз се замислих за това през какъв зверски кастинг минах тогава. Накрая
направо ни разпъваха на кръст.  Бяхме останали три или четири актриси, след
като  бяха  пробвани  над  300  момичета  от  цяла  България.  Така  че  от  една
абсолютна  случайност  -  "Иди  на  този  кастинг",  се  започна  страшна  мъка.



Последните проби бяха направо садистични. Камерата се забиваше в лицето ми,
режисьорът ми казваше: "Не ме интересува какво ще правиш, ако щеш се пипай.
Но  искам  да  видя  изражението  на  едно  девствено  момиче  -  как  ще  изживее
мастурбацията." Така че никой тази роля не ми я е дал даром: в този смисъл
нямаше нищо случайно. 

Изигра  ли  картите  си  добре  по  време  на  шумотевицата  около  филма?
Кънчева: Да. 

Детекторът: Да. 

  

НАЗАД В БЪДЕЩЕТО 

  

Като  погледнеш  назад,  много  ли  грешки  виждаш  в  живота  си?
Кънчева: Да. 

Детекторът: Да. 

Има  ли  такива,  които  са  непоправими?
Кънчева: Не. 

Детекторът: Не. 

Знаеш  ли  точно  какво  ще  правиш  след  10  години?
Кънчева: Да. 

Детекторът: Да. 

Ти  чувстваш  ли  се  като  галеница  на  съдбата?
Кънчева: Да. 

Детекторът:  Не.
Кънчева:  Ами тук казах  "Да",  мислейки,  че  не  съм положила  кой знае  какви
усилия... Но след като толкова се разрових в този разговор, аз си давам сметка, че
не е съвсем така. Много емоции и сълзи съм хвърлила. 

Нещата,  които  си  постигнала,  най-вече  въпрос  на  късмет  ли  са  били?
Кънчева: Да. 

Детекторът:  Не.
Кънчева:  Аз имам много голям късмет.  Но,  слава  Богу,  винаги успявам да го
използвам.  Не  търся  нещата  на  всяка  цена,  не  ги  програмирам.  Но  когато
късметът ми кацне на рамото, умея да го сграбча. 

Щастлива  ли  си?
Кънчева: Да. 

Детекторът:  Не.



Кънчева: В очите на хората аз трябва да съм щастлива. Самият факт, че те знаят
моето  име,  значи,  че  съм  постигнала  нещо.  Оттук  нататък  всичко  е  много
субективно. Аз се чувствам добре в кожата си. Имам щастието да обичам човека
до себе си. Но не мога да свикна с омразата и злобата на българина. Аз си знам
какви ограничения търпя...  Не мога да си позволя да не съм усмихната, да не
кажа на някого "Здравей", да не обърна нужното внимание. Трябва постоянно да
се съобразявам с всичко. Фактът, че хората на улицата ме познават, ме променя.
Не мога да си позволя лукса дори да изляза да се видя с някой приятел. Веднага
ще кажат:  "Аха,  любовник!"  Дори се  усещам как,  когато  някой  тръгне  чисто
приятелски  да  ме  докосва,  аз  се  дърпам.  Страх  ме  е  какво  ще  си  помислят
околните! Е, колко дълго можеш да живееш с такъв стрес?! Знаеш ли, аз усещам,
че  започвам да  се  променям...  От един много чувствителен и  раним човек аз
ставам, като вид защита, по-безчувствена. Слуховете и жълтата преса бавно, но
сигурно убиват нещо в мен. Това е единственият начин да оцелея психически. 

  

Детектор на лъжата

   СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЯ     
брой 19 (135), 17-23 Май 2004 

15. Милен Цветков
Катерина Запрянова

Водещият  на  "60  минути"  не  се  смята  за  журналист,  а  за  преводач  и
диагностик на обществото; абсолютно различен е от времето на "Здравей,
България", но счита промяната за нормална 
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САМОПРЕЦЕНКАТА 

  

Г-н Цветков, вие смятате ли се за добър журналист? 
Цветков: Не. 

Детекторът: Да.
Цветков: Аз по принцип не харесвам думата журналист. Какво значи журналист? 
Мразя такова етикиране. Аз просто искам да кажа на тези хора долу това, което 
мислят тези горе, и то на разбираем език. Това аз го наричам преводач. Също така
мисля за себе си като за диагностик на обществото. Като човек, който казва: 
"Ало, имате грип нещо! И ви е запушен носът! И какво ви стърчи там отзад на 
главата?" Ето с това се занимавам. Мисля се за добър диагностик на обществото, 
защото наистина се вълнувам от това, което става. За мен тази професия винаги е
била вълнение. Тя ми е била интересна, важна. Аз стоях като дете и слушах 
разговорите между баща ми и чичо ми на тема политика в кухнята. Подслушвах 
зад вратата. Като дете много обожавах да подслушвам какво си говорят големите.
По-късно влязох в медиите именно защото се вълнувах от нещата. 

Загубиха  ли  зрителите  от  факта,  че  медийните  ви  изяви  бяха  драстично
намалени?
Цветков: Да. 

Детекторът: Да. 

Съгласен  ли  сте  с  твърденията,  че  сте  загубил  тренинг?
Цветков: Да. 

Детекторът: Да. 

Марката  "Милен  Цветков"  вече  изтъркана  ли  е?
Цветков: Да. 

Детекторът: Да. 

Според  вас  сега  изглеждате  ли  добре  и  адекватно  на  екран?



Цветков: Да. 

Детекторът:  Не.
Цветков: Истината е, че в рамките на тези 10 месеца, в които не бях в ефир, аз
малко или малко повече се вписах в живота на зрителите. Тези хора сега затова
не могат да ме възприемат - защото аз влязох в тяхната роля и те си казват: "Абе,
тоя нали беше оня,  дето все викаше,  крякаше,  заяждаше се...  а  сега седи там
мирно и тихо  и  дава  думата.  Това  не  е  нашият човек,  този  е  друг,  тия  са  го
сменили! Освен това е отслабнал с 10-15 килограма - изобщо не му прилича." Но
промяната в мен е много разбираема. Наскоро гледах "Страстите Христови". Е, я
си представи Христос, както върви окървавен, с кръста и трънения венец - в един
момент да го спрат, да му махнат кръста и венеца, да го измият, да го облекат в
чисто ново костюмче, да го сложат в чисто ново студио и да кажат - ето, това е
Христос!  Какво  ще  кажат  евреите?  Ще  кажат:  ами  това  не  е  вярно!  Нашият
Христос е мъченик, той трябва да страда! Трябва да бъде спъван... Не знам дали
хората сега се чувстват предадени от мен. Може и да има такова нещо, но аз
какво да направя? Да си скъсам ризата не искам. Не искам и да ги убеждавам, че
съм  същият,  защото  аз  съм  абсолютно  различен.  Сега  съм  с  по-голяма
чувствителност. Няколко пъти напоследък ми се налага да водя разговори в ефир
и усещам, че мога с две думи да закопая събеседника ми, но не искам. Нямам
желание отвътре. А по-рано ми идваше някой, като изпраска някоя глупост, аз да
го цапардосам... Връщането на екран не е толкова лесна работа. 

Смятате ли, че някога ще можете да си върнете популярността отпреди 2-3
години?
Цветков: Да. 

Детекторът:  Не.
Цветков: Е, не знам! Това е супер невъзможен въпрос... 

Усещате  ли  осезаемо  загубата  на  тази  популярност?
Цветков: Да. 

Детекторът: Да. 

Вашият  журналистически  пик  отмина  ли  безвъзвратно?
Цветков: Не. 

Детекторът:  Да.
Цветков: Може и да е минал, знам ли? Аз вече не правя никакви планове, какво
да планирам? Знаеш ли колко неща вече съм планирал в живота си, след което
съм ги построил и накрая са ги разрушили? Мога да ти изброявам от тук до утре
сутринта! Е, може ли един такъв човек все още да планира? Вярно, все още се
надявам, иначе трябваше веднага да си тегля куршума... 

Можете  ли  все  още  да  ни  изненадате  с  нещо?  
Цветков: Не. 

Детекторът:  Да.  
Цветков: Мога да се съблека гол в студиото например. Това също е възможен
трик. 



  

НОСТАЛГИЧНО 

  

Сега липсва ли ви времето, в което бяхте водещ на  "Здравей, България"?
Цветков: Не. 

Детекторът:  Да.
Цветков:  Липсва ми,  разбира се.  Казах  "Не",  защото се  опитах да ви излъжа.
Естествено, че ми беше самотно, докато не бях в ефир. Това е един страхотен
ритъм, който остава да отшумява в теб, след като си спрял. Това бяха всеки ден
три часа! Отворен телефон, на който може да ти се обади всеки и да ти каже
каквото си поиска - от "ти си педал" до "г-н Цветков, обичаме ви!". Започваш да
заживяваш  с  това.  Тогава  по  едно  време  аз  бях  съвпаднал  в  съзнанието  си
времената,  а  това  е  най-трудното нещо според мен -  реалното време,  в  което
живееш, да се съвпадне с екранното време. В началото екранното време течеше
ужасно бавно, след това часовниците постепенно започнаха да се напасват и най-
накрая за мен нямаше абсолютно никакво значение дали съм в ефир. Можеше
камера  да  присъства  24  часа  на  денонощие  в  живота  ми.  Това  не  ме
притесняваше. 

Изживявахте  ли  се  като  фактор  в  медийните  среди  тогава?
Цветков: Не. 

Детекторът:  Да.
Цветков: Аз не искам сам да определям това. Но щяхте ли да ме повикате на това
интервю, ако не бях някакъв фактор? 

Повече  ли  се  радвахте  на  работата  си  тогава,  отколкото  сега?
Цветков: Да. 

Детекторът: Да. 

Отстраняването ви от ефир своеобразна услуга ли беше към водещите на
други  сутрешни  блокове?
Цветков: Да. 

Детекторът: Да. 

Вие  очаквахте  ли  да  бъдете  махнат  от  екран?
Цветков: Не. 

Детекторът: Не. 

Логичен  ли  беше  краят  на  "Здравей,  България"?
Цветков: Да. 

Детекторът:  Не.
Цветков: Няма да коментирам това нещо. Не желая да го коментирам. 



Между  другото  вие  отмъстителен  човек  ли  сте?
Цветков: Не. 

Детекторът: Не. 

Имате  ли  аспирации  отново  да  дирижирате  сутрешен  блок?
Цветков: Не. 

Детекторът: Не. 

Вие ли бяхте най-добрият водещ на сутрешен блок към тогавашния момент?
Цветков: Не. 

Детекторът:  Да.
Цветков:  Абе  "да"  е,  ама  много  нескромно  и  арогантно  звучи  да  кажа:
"Естествено, че бях аз!" 

Успявахте  ли  да  сте  винаги  на  ниво?
Цветков: Не. 

Детекторът: Не. 

  

60 МИНУТИ 

  

Харесва  ли  ви  предаването,  което  водите  в  момента?
Цветков: Да. 

Детекторът: Да. 

То  по-сериозна  журналистика  ли  е  от  "Здравей,  България"?
Цветков: Не. 

Детекторът: Не. 

"60  минути"  удовлетворява  ли  ви  като  медийно  присъствие?
Цветков: Не. 

Детекторът: Не. 

Вие  чувствате  ли  се  комфортно  като  негов  водещ?
Цветков: Не. 

Детекторът: Не. 

Обективен  ли  сте?
Цветков: Не. 

Детекторът:  Да.



Цветков:  Какво  значи  обективен?  В  живота  има  тези  и  приемливата  за  по-
голямата  част  от  хората  теза  сме  я  нарекли  обективна.  Но  това  е  остатък  от
началото на прехода - да направим обективно предаване. Да създадем обективен
вестник,  обективно  радио.  Няма  такова  нещо!  Именно  затова  съществува
възможността да се правят много вестници, телевизии, радиостанции. Тоест един
и същ факт  да  бъде  погледнат  от  различни ъгли.  Именно така  баба  Генка  от
"Дружба" може да си направи изводите, да си каже: "Аааааааа, значи е така!" А
всички ние според мен трябва да се състезаваме в това да създаваме тезите и да
даваме поле за сблъсък. 

Има  ли  човек,  когото  никога  не  бихте  поканил  в  "60  минути"?
Цветков: Не. 

Детекторът:  Да.
Цветков: Няма такъв човек. Ама чакай сега, ето бившата ми съпруга например не
бих я поканил. Всъщност - бих я поканил, да си поговорим малко в ефир... Да,
може да звучи мазохистично, но аз и без това имам суицидно съзнание - колкото
по-мазохистично, толкова по-интересно. А сега вече съвсем сериозно - аз нямам
някакъв  набор  от  неприятни  за  мен  събеседници.  По  принцип  неприятният
събеседник  е  този  човек,  с  който  не  можете  да  си  напаснете  енергиите  и
съзнанията. Това може да е абсолютно навсякъде, не само в студиото. И в живота
може да ти се случи. Това е и най-трудното нещо в новото ми предаване - то се
опира на това минимум трима човека да са с напаснати съзнания. 

Очаквате  ли  интересът  към  "60  минути"  да  нарасне?
Цветков: Да. 

Детекторът: Да. 

  

HARD TALK 

Агресията  добър  журналистически  подход  ли  е?
Цветков: Да. 

Детекторът: Да. 

Вие  агресивен  водещ  ли  бяхте  на  "Здравей,  България"?
Цветков: Да. 

Детекторът: Да. 

Позволявахте  ли  си  оценки  в  ефир,  които  не  се  връзват  с  бонтона?
Цветков: Да. 

Детекторът:  Не.
Цветков: Какво значи бонтон? Бонтонът е да не питаш за сексуалната ориентация
на човека и да не го обиждаш с личните му недостатъци, които са независими от
него -  че е  плешив,  дебел,  късокрак.  Аз не говоря за тези неща,  така  че  май
излиза, че не съм си позволявал разлики с бонтона. Но за всички други неща



обществените личности нямат абсолютно никакво право да се сърдят, когато са
коментирани.  Е,  сигурно  някои  са  ми  се  сърдели,  докато  водех  "Здравей,
България". Факт е, че много-много сега не се съгласяват да идват в новото ми
предаване. 

Сега  по-малко  остър  ли  сте?
Цветков: Да. 

Детекторът:  Не.
Цветков: Де да знам... Десетте месеца извън ефир бяха нагнетени с преосмисляне
на позицията ми. Сега нагласата ми е друга. Нормално е човек да се променя.
Ето, Кайт навремето е убеждавал американците, че трябва да ходят да се бият във
Виетнам.  Той  обаче  отива до Виетнам в командировка,  връща се  и  публично
застава  на  екрана  и  се  извинява  на  милионите  си  американски  зрители  и
почитатели за това, че е поддържал такава позиция за Виетнам. Ето един човек,
който не се страхува от това да каже:  "Аз съм това! Аз съм променен! Допреди
два дни ви обяснявах, че Америка има задача във Виетнам, но сега ви казвам - не
бях  прав!"  
Но е малко избързано да говоря за стила си на водене сега. Това предаване май е
най-обговореното  предаване,  което  съм виждал.  Нямаше  човек,  който  още от
първия миг да не почне да го коментира - как било, ще се получи ли, няма ли да
се получи... като нероден Петко. Абе, хора, оставете го да върви това предаване!
Елате след няколко месеца, като се навъртят 20-30 предавания, и дайте тогава да
го обсъждаме. Остър ли е тоя водещ, не е ли остър, на мястото си ли е, красив ли
е, не е ли красив... Много приказки, много нещо. Това е все едно да се ожениш за
една жена и след 15 дни съвместен живот да почнеш да я анализираш. 

Има  ли  въпрос,  на  който  вие  никога  не  бихте  отговорил?  
Цветков: Не. 

Детекторът:  Да.
Цветков: Еми има, разбира се. Ето сега например те помолих да махнеш едни
въпроси...  Принципно  "Не"  е  верният  отговор,  но  машината  отчита  разлика,
защото съм поставен в ситуация на публичност. Ако ти ми зададеш въпроса еди-
кой си добър ли, лош ли е като водещ и като човек, аз винаги мога да ти отговоря.
Но  поставени  в  ситуация  на  публичност,  отговорите  са  съвсем  различни.  Аз
просто не искам да нараня никой. 

  

КОЛЕГИЯТА 

  

През  времето,  в  което  не  бяхте  на  екран,  конкуренцията  по-сериозна  ли
стана?
Цветков: Да. 

Детекторът: Да. 

Вие  лично  имате  ли  си  любим  сутрешен  блок  в  момента?



Цветков: Не. 

Детекторът: Не. 

Зарадваха  ли  се  някои  ваши  колеги  на  края  на  "Здравей,  България"?
Цветков: Не. 

Детекторът: Не. 

Може  ли  човек  да  има  истински  приятели  в  медийните  среди?
Цветков: Не. 

Детекторът:  Да.  
Цветков: Какво е приятелството? То е някакъв сезон. А сезоните се променят,
свършват.  Да  речем  -  някой  ти  е  много  добър  приятел,  но  в  един  момент
социалното ви положение категорично се разминава. Той започва да ти се обажда
и да те кани да ходите някъде, а ти не можеш да си го позволиш. На 2-3 пъти ще
кажеш: "Слушай, не мога да си го позволя", и той ще поеме разходите. А после?
Ситуациите събират и ситуациите разделят. 

Усещате  ли  се  "женен"  за  Нова  телевизия?
Цветков: Да. 

Детекторът: Да. 

В  добри  отношения  ли  сте  с  шефовете  й?
Цветков: Да. 

Детекторът:  Не.
Цветков: Нали съм на екрана на Нова телевизия? Това е достатъчен отговор за
зрителите ми. 

Важна  ли  е  лоялността  в  нашата  професия?
Цветков: Да. 

Детекторът:  Не.
Цветков: Важна е, но не е доходоносна. 

Вие  считате  ли  се  за  лоялен?  
Цветков: Да. 

Детекторът:  Не.
Цветков: Факт е, че съм лоялен - аз продължавам да съм в Нова телевизия. И това
не е креативен мързел, имал съм сериозни предложения да се запознавам с много
други структури. 

  

BREAKING NEWS - ФРАГМЕНТИ 

  



Г-н Цветков, навремето правехте впечатление на човек, който винаги има
позиция  относно  актуалните  събития.  В  момента  това  така  ли  е?
Цветков: Да. 

Детекторът: Да. 

Смятате  ли  собствените  си  възгледи  за  меродавни?
Цветков: Не. 

Детекторът:  Не.
Да  пробваме  какво  мислите  по  няколко  от  актуалните  теми.  Трябва  ли
според  вас  българските  власти  да  имат  по-категорични  позиции  спрямо
ситуацията  с  медиците  ни  в  Либия?
Цветков: Да. 

Детекторът:  Не.
Цветков:  България трябва ясно да заяви,  че това не е  съдебен,  а  политически
процес. Не може в страна, в която еднолично управлява един човек, обвинен в
международен тероризъм, да има справедлив процес. Според мен трябва да се
каже: "Приятел, цялата тази игра, която ти играеш, нас не ни интересува. Ние не
участваме в театъра, който ти правиш." Нещата стоят така - от едната страна има
345 семейства, които искат възмездие, а от другата страна има 6 човека, които са
попаднали в този капан. Но те са български граждани! Значи едновременно тези
семейства трябва да получат възмездие,  а хората да бъдат освободени.  Това е
истинската  фактология,  а  не  процесът.  В  този  смисъл  сядаме  на  масата  и  се
разбираме - Либия има огромен дълг към България, а има и други начини тези
неща да се уредят. В предаванието ми например Гасан (журналистът от  "Труд"
Гасан Насър - бел. ред.) каза именно това: тези семейства не се вълнуват толкова
от това кой ще бъде осъден на смърт, а от това кой ще плати. Разбира се, че ще се
стигне  в  един  момент  до  такова  изтъргуване.  Кадафи  именно  това  иска.
Предполагам,  че  управляващите  у  нас  много  добре  разбират  това.  Нямам
обяснение защо не се предприемат съответните действия. 

Според  вас  осъдените  на  смърт  медицински  сестри  виновни  ли  са?
Цветков: Не. 

Детекторът:  Не.  
На военна тема: Необходимо ли е българският контингент да бъде изтеглен
от  Ирак?
Цветков: Не. 

Детекторът: Не. 

Има  ли  място  България  в  тази  война,  наричана  "мироопазване"?
Цветков: Не. 

Детекторът: Не. 

Относно  вътрешнополитическата  обстановка:  намирате  ли  ситуацията  в
дясното  пространство  за  логична?
Цветков: Да. 



Детекторът: Да. 

Има  ли  бъдеще  партията  на  Иван  Костов?
Цветков: Да. 

Детекторът: Да. 

Той  далновидно  ли  се  държи?
Цветков: Не. 

Детекторът:  Да.
Цветков:  Аз  уважавам  Иван  Костов.  Той  беше  успешен  като  министър-
председател. Друг въпрос е, че се допуснаха неприемливи неща. Разни хора се
обогатиха нечувано и невиждано. Справедливостта обаче изисква да отбележим,
че  и  при  другите  правителства  това  се  случи.  Въобще в  рамките  на  тези  15
години преход се обособиха две много интересни групи - едната бяха тези, които
вяха знамената и вдигаха плакатите. А друга група хора знаеха много добре какво
се случва и се облагодетелстваха. В момента основният психологичен проблем на
нацията е, че ако в 1989 година всички тръгнахме с идеята, че ще станем богати,
умни и красиви, сега единици са богати, умни и красиви. Останалите сме грозни,
тъпи и бедни. И тези грозни, тъпи и бедни са 70-80% от нацията. Това е, което аз
мисля, може на някой да му звучи скандално. Колкото до Иван Костов... абе, от
2001-а цялата работа не върви в правилна посока. След като през 2001-а загуби
изборите,  тогавашният  СДС трябваше да  излезе  на  пресконференцията,  да  се
усмихне, да каже: "Благодарим ви за това, което сторихте. Ние смятаме, че не сте
прави, но политиката е шах, а в шаха винаги може да се случи подобно нещо." И
така, с усмивка на лице, да се понесе цялата тази загуба. И всичко оттам насетне
да не става с късане на ризи, с някакви страшни драми, които продължават и
досега. В момента Костов прави и друга грешка - търси голямо разпространение
на идеята, което не е присъщо за нея самата. Идеята е елитарна, тя може да има
само поддръжници със сериозно образование и сериозни мисли в главата. Тя не е
идея, която ще спечели огромната маса хора. 

Вие  изживявате  ли  се  като  "синя  каска"?
Цветков: Не. 

Детекторът:  Не.
Провали  ли  се  сегашното  управление  на  страната?
Цветков: Не. 

Детекторът:  Да.
Цветков: Какво значи да се провали едно управление? Това е да се стигне до
ситуацията при Жан Виденов. Сегашните управляващи направиха следното: те
държаха влака на релсите. Той си беше на релсите и си вървеше. Те не му се
месеха  и  не  го  бутаха.  Те  нямаше  как  да  оправдаят  огромните  очаквания  на
хората  към  тях.  Вярно,  те  заложиха  на  завишените  очаквания,  но  това  беше,
защото  именно  на  това  кълват  бабите  от  "Дружба".  Сега  тези  баби  обаче  не
кълват. Дотук им е дошло на тези баби - клъвнаха на първи, втори, трети, пети...
и нищо не се промени за тях самите. Сега само Сергей може да ги спечели - с
малко, но завинаги, както те обичат. Ще ги спечели той, но няма да има някакво
огромно парламентарно мнозинство. Няма да го има някогашния трепет. А тази
нация  има  нужда  именно  от  трепет,  от  импулс.  Има  нужда  от  потентност  и



любов. Нацията иска да обича този, който вижда, че я води. Един човек на средна
възраст трябва поне вечер, като си пусне телевизора, да вижда любимите лица.
Или хайде, ако не са му любими, то поне да не ги мрази. И тук не говоря за
някакво маниакално вторачване само в една личност, това е въпрос на вълна от
хора. Такава вълна би могла да се заформи, но да речем след десетина години.
Мисля, че формулата "млади готини пичове, завършили еди-къде си" се изтърка.
Единствената формула, която ни остава, е "млади готини хора оттук". Излезли от
нашите среди, говорещи на нашия език. 

Криминализирането на  "тревата" добър PR ли беше за  "Новото време"?
Цветков: Да. 

Детекторът:  Да.
Вие  против  това  криминализиране  ли  сте?
Цветков: Да. 

Детекторът: Да. 

  

СУЕТАТА 

Нарочно  ли  отслабнахте  след  края  на  "Здравей,  България"?
Цветков: Да. 

Детекторът: Да. 

Повече  ли  се  харесвате  в  по-вталената  си  форма?
Цветков: Да. 

Детекторът:  Да.
Имате  ли  добър  вкус  за  дрехи?
Цветков: Да. 

Детекторът: Да. 

Радвате  ли  се  на  вниманието  на  нежния  пол?  
Цветков: Да. 

Детекторът:  Не.
Цветков:  Това  са  моментни  състояния.  Днес  може  да  си  много  обгрижван  и
търсен от нежния пол, утре може да си тотално забравен. Дали има връзка между
вниманието на жените и популярността? Ох, надявам се да няма. Не знам какво
точно  харесват  жените  в  мен  -  питай  ги  тях.  А на  мен  ми харесва  бягането,
извъртането,  интелектуалната  игра,  това  е  страхотно  предизвикателство.  Това
направо  ме  взривява.  По  принцип  аз  харесвам  хитри  жени,  може  би  защото
самият аз съм много наивен.  Като видя нещо,  аз  се фасцинирам,  започвам да
вярвам и става страшно! А обичам жени, които са абсолютно в играта! Разбира
се, аз винаги изгарям при такива контакти, защото съм черно-бял. Искрен съм в
чувствата си. 



Такова  внимание  важно  ли  е  за  вас?
Цветков: Да. 

Детекторът: Да. 

Ще  се  разделите  ли  някога  със  статута  си  на  разведен?
Цветков: Да. 

Детекторът:  Не.
Цветков:  Знам  защо  тук  машината  ме  е  контрирала.  Бракът  е  най-страшното
самоубийство за интимната връзка. Защото рано или късно се стига до ситуация,
в която най-силният афродизиак е нещо извън брака. И най-малкото докосване, и
най-малкият поглед. Бракът е като една еякулация, след която задължително идва
обратното на ерекцията - спадът. А като дойде спадът, тогава трябва да дойде и
Фирмата. Затова когато човек си взема партньор, с който да бъде по-дълго време,
трябва да знае дали партньорът ще е коректен и честен. Защото можеш да имаш
фирма само с партньор, който е честен. Можеш да имаш доверие само когато
партньорът не те лъже. Всеки човек се стреми към такова партньорство в брака.
Когато го нямаш, просто се развеждаш, както аз направих. Виж, аз съм човек,
който се е сблъсквал с много неща. Всичко може да се случи и аз знам, че е така.
Човек може да попадне в  емоционална дупка,  да срещне някой,  когото много
харесва, да се поддаде на нещо, мислейки си, че то ще е еднократно, пък то да се
развие... Тези неща обаче могат да бъдат изговаряни и решавани. Единственото
нещо, което никога не може да бъде възстановено, е доверието. Аз бих се решил
отново на стъпката да се оженя - та може ли човек да се откаже от нещо, което му
харесва? Но въпросът е вкъщи да те чака конкретно някой, а не просто някой
там... Много кофти психологическа матрица, силно разпространена в момента у
нас, е "аз трябва да съм женен, да имам деца". Кой казва, че това трябва да е
така? Това е така, само ако ти сам го пожелаеш. Ако можеш да кажеш: "Ето, тази
жена искам да е 24 часа с мене". 

Ласкае  ли  ви  фактът,  че  сте  сред  любимците  на  жълтата  преса?
Цветков: Не. 

Детекторът: Не. 

Дразнят  ли  ви  спекулациите  в  нея?
Цветков: Да. 

Детекторът: Да. 

  

Детектор на лъжата
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16. Божидар Димитров
Катерина Запрянова

Ако беше някакъв продукт, той щеше да се рекламира като "четири-в-
едно". Защото е шеф на Националния исторически музей, отявлен 
националист, емблематична фигура в левицата и бивш разузнавач. Доколко 
"Детекторът" се затрудни в разчитането на тази четворна формула? 

 

"Аз бях хубаво момче, не ме гледайте сега. Бях 
републикански шампион по подводен спорт, без 
никакво коремче - бях дъска отпред, гардероб в 
раменете."

ВЕРСКИ НЕВОЛИ 

  

Г-н  Димитров,  вие  следите  ли  внимателно  процесите  в  арабския  свят?
Димитров: Да. 

Детекторът: Да. 

Според  вас  ислямът  реален  враг  ли  е  на  християнството?
Димитров: Да. 

Детекторът:  Не.
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Димитров:  Ислямът  е  една  войнстваща  религия.  И  то  не  само  войнстваща  с
християните,  а  и  с  всички  други  вери.  Откъде  идва  идеята,  че  ислямът  е
миролюбив? Ами от фризираните издания на Корана, а именно такива излязоха в
България.  Аз  съм  чел  коректни  преводи  на  Корана  на  италиански  и  знам
истинската ситуация. В Корана например пише, че ако видиш неверник и наоколо
няма никой - най-добре го убий! Ако пък е дете, още по-важно е да го убиеш,
защото едно  убито  дете  се  равнява  на  трима  убити  възрастни неверници.  Но
въпросът ви тук е за реален враг...  Хм, съвсем реален враг е, ако почне да се
изпълнява  като  доктрина.  Иначе  в  България  и  християнството,  и
мюсюлманството  се  изпълняват  на  битово  ниво,  така  че  засега  у  нас  от
мюсюлманите не можем да се оплачем. 

Вие  можете  ли  да  сте  добър  приятел  с  някой  мюсюлманин?
Димитров: Да. 

Детекторът: Да. 

Уважавате  ли  мюсюлманите  в  България?
Димитров: Да. 

Детекторът: Да. 

Те  потенциални  терористи  ли  са  според  вас?  
Димитров: Да. 

Детекторът: Да. 

А  изпитвате  ли  респект  към  лидера  на  ДПС  Ахмед  Доган?
Димитров: Да. 

Детекторът:  Не.
Димитров:  Аз  нямам  лични  взаимоотношения  с  него.  Уважавам  го  от  гледна
точка на това, че той е съвестен агент и си изпълни задачата, която е имал още
през комунизма - да укроти огромната негативна енергия на мюсюлманите у нас
и  да  я  насочи  в  посока,  която  е  добра  за  българския  народ.  Да  извоюва
нормалните  човешки права  и  нищо повече.  Той  точно  това  направи.  Иначе  в
онези години той можеше да ги поведе по много по-различен начин, да стане
страшно. От друга страна, много неща в ДПС, чийто лидер е именно Доган, ме
притесняват. През последните години ДПС започна да рекетира политическите
сили,  да  спекулира  с  положението  си  на  балансьор.  Погледнете  например
нещастното НДСВ как е рекетирано! Има начин този рекет да спре, разбира се,
но само ако лявото и дясното пространство направят исторически компромис.
Ако в един момент ляво и дясно се споразумеят поне за 5-6 основни приоритета.
В Германия постигнаха такъв исторически компромис,  в Италия не успяха.  В
България на пръв поглед изглежда немислимо - всички в дясното пространство
казват,  че  приемат  съюз  с  всички,  само  не  и  с  БСП.  Но  именно  подобни
разделения дават възможност за политически рекет. 

"Българин"  и  "християнин"  неразривно  свързани  понятия  ли  са?  
Димитров: Да. 



Детекторът: Да. 

Ваши са думите, че войната в Ирак е започнала заради петрола, но вече е
против исляма и затова българите трябва да сме там. Не смятате ли подобно
мнение  за  опасно?
Димитров: Не. 

Детекторът:  Да.
Димитров:  Защо  да  е  опасно?  Какво  му  е  опасното?  Добре,  вярно,  подобни
позиции ми създават проблеми вътре в левицата. Но не е опасно самият аз да
имам  проблеми.  Когато  чуя  опасност,  аз  винаги  мисля  първо  и  предимно  за
държавата. 

Смятате ли, че позицията на българските власти спрямо кризата с медиците
ни  в  Либия  е  адекватна?
Димитров: Не. 

Детекторът:  Да.
Димитров:  Тук  доста  се  замислих -  прехвърлих в  главата  си  цялата  ситуация
преди и сега.  В момента наистина нашите власти са в безизходица. Но това е
резултат от петгодишните грешки.  Ако Надежда Михайлова не беше загубила
ценно  време,  ако  управляващите  се  бяха  сетили  преди  години  да  изтеглят
останалите  "заложници"  там,  да  кажат  "Прибирайте  се  в  България",  тогава
ситуацията щеше да е различна. Но сега вече е късно, защото Кадафи не е просто
някакъв диктатор, какъвто например беше Саддам. Кадафи не е добре с главата,
не е наред. Сега можем само да молим нашите съюзници да ни помогнат.  Да
гледаме как три самолета на САЩ минават с бръснещ полет над Триполи. Но
какво от  това?!  На оня (Кадафи -  бел.  ред.)  не му пука!  Те го бомбардираха,
атакуваха го при други случаи, той продължаваше да си прави каквото си иска.
Каква логика може да има такъв човек?! Точно в момента Соломон Паси прави
това, което трябва да се прави - ходи насам-натам, обикаля съюзниците, вика:
"Моля ви се", звъни включително в Москва... Друго не може да се направи на
този етап. Иначе какво - да арестуваме всички дюнер-кебапчии в София ли? Ако
действахме тоталитарно, можехме да ги арестуваме с по едно пакетче хероин.
Естествено, че щеше да е подхвърлено и че нямаше да е честно! Именно затова
не бива да го правим, нали по нещо се отличаваме от либийците... А има и нещо
друго: аз се питам доколко му пука на Кадафи за неговите дюнер-кебапчии. 

  

IN THE SPOTLIGHT 

Харесва  ли  ви  медийното  внимание,  насочено  към  вас?
Димитров: Да. 

Детекторът: Да. 

Вие  считате  ли  се  за  харизматична  личност?
Димитров: Да. 



Детекторът: Да. 

Търсите  ли  популярност  на  всяка  цена?
Димитров: Не. 

Детекторът:  Да.
Димитров: Не търся популярност. Даже тя вече ми пречи. Навремето и аз мислех,
че  е  кокетничене  от  страна  на  известните  хора  да  казват,  че  не  харесват
популярността си. Но аз вече наистина не мога да изпия и една ракия нормално -
веднага около мен се събират хора, а трябва да внимавам и с кого сядам някъде,
защото клюките тръгват...  А аз наистина не търся журналистите,  вие сами ме
търсите. 

Винаги  ли  сте  на  ниво  в  медийните  си  изяви?
Димитров: Не. 

Детекторът: Не. 

Срамувате ли се от някои ваши бурни реакции в публичното пространство? 
Димитров: Не. 

Детекторът: Не. 

Известен  сте  с  категоричните  позиции  относно  Македония.  Трябва  ли
българите  и  албанците  да  си  поделят  Македония? 
Димитров: Да. 

Детекторът: Да. 

Вие ли сте медийният пенкилер на БСП - човекът, който винаги е готов да се
изкаже  на  всякакви  теми?
Димитров: Не. 

Детекторът: Не. 

Има ли  големи разлики  между  медийната  персона  Божидар  Димитров  и
човека  Божидар  Димитров?  
Димимтров: Да. 

Детекторът: Да. 

Харесвате  ли  се  като  водещ  на  предаването  "Памет  българска"?
Димитров: Да. 

Детекторът: Да. 

Успявате  ли  да  сте  обективен  в  него?
Димитров: Да. 

Детекторът:  Не.  
Димитров: Аз съм наистина обективен, но трябва да знаете, че в историята няма
черно и бяло. Един факт или една личност не може да се тълкува еднопластово.



Това е като при Стамболов - за едни той е страшен диктатор, за други е строител
на  България.  Факт  е,  че  в  историята  няма  завършени злодеи,  няма  и  велики,
кристалночисти герои. Даже смятам, че самите исторически герои губят, ако не
бъдат представени с човешки черти. Случаят с Левски е най-показателен. За да
бъде той съвършен, безгрешен и т. н.,  един невинен човек, поп Кръстю, беше
обвинен и стана синоним на предателството. А защо просто не се кажеше, че
Левски  не  владее  правилата  на  конспирацията?!  Отивайки  в  Ловеч,  Левски
нарушава четири основни правила: първо, той се появява в район, обхванат от
арести;  второ,  отива  да  свърши работа,  която  може  да  свърши всеки  куриер;
трето, след като си свършва работата, той напуска посред бял ден и тръгва по
главния  път;  и  четвърто,  отсяда  в  крайпътния  мотел.  По  принцип  у  нас
романтичният подход в историографията дава своите отражения. Ако решим да
правим някого герой, ние го изчистваме старателно -  Левски например е една
икона, той няма грешки! До такава степен, че един пъпчив тийнейджър веднъж
ме  попита:  "Левски  педераст  ли  е  бил?"  Попитах  момчето  как  това  му  е
хрумнало, а то каза, че около Левски няма жена. А жената до Левски просто е
старателно скривана, защото на всичкото отгоре тя е монахиня! Става дума за
монахинята Евгения, която е била непрекъснато до него. В този ред на мисли аз
не съм романтик. Мъча се желязно и обективно да представям фактите. 

Заменил  ли  сте  в  известна  степен  ролята  си  на  учен  с  тази  на  PR  на
историята?  
Димитров: Да. 

Детекторът: Да. 

Изживявате  ли  се  като  символ  на  патриотизма?  
Димитров: Не. 

Детекторът: Не. 

Ще  ви  обиди  ли  твърдението,  че  изповядвате  т.  нар.  кръчмарски
патриотизъм?
Димитров: Да. 

Детекторът: Да. 

  

АГИТАЦИОННО - ПАРТИЙНО 

Основната  членска  маса  на  БСП  харесва  ли  ви?
Димитров: Да. 

Детекторът:  Не.
Димитров:  Е,  голяма  част  от  червения  пенсионерски  електорат  не  ме  обича.
Колкото и странно да ви звучи, младите хора ме харесват повече от червените
бабички  -  защото  аз  съм  за  
НАТО от самото начало, както съм и за Европейския съюз.  За много червени
бабички  това  е  страшно  скандално  -  та  аз  не  мога  да  мина  спокойно  през
квартала! Като ме види някаква бабичка, почва да нарежда и проклетисва...  В



такива случаи се налага да спреш, да поговориш и да обясниш защо трябва да
сме в НАТО. Да кажеш къде се намираме - между няколко държави, всяка от
които е потенциално враждебна при определени политически развития. И какво
правим, ако ни нападнат, кой помага? Червената бабичка казва: Русия! Ама как
ще ни помогне Русия, както помогна на Милошевич ли?! Няма сили вече Русия...
Затова е по-добре да се вържем за един военен блок, да ни пази, пък като му
дойде времето, можем и да си го напуснем. Не за пръв път напускаме военни
блокове, само през ХХ век четири пъти сме го правили. Бабичката се замисля и
казва:  "Прав  си."  Ама  първо  трябва  да  й го  обясниш  човешки.  Факт  е,  че
пенсионерите не са моите основни фенове. 

За  вас  важно  ли  е  одобрението  на  родните  левичари?  
Димитров: Да. 

Детекторът: Да. 

Опростените патриотични послания добра политическа пропаганда ли са?
Димитров: Не. 

Детекторът:  Не.
Използвате  ли  обществените  страхове  за  нарастване  на  вашата
популярност?  
Димитров: Не. 

Детекторът: Не. 

Заболя  ли  ви,  когато  не  влязохте  в  парламента  през  2001-а?
Димитров: Да. 

Детекторът:  Не.
Димитров: Заболя ме. И ще ви кажа защо. Аз дълго бягах от политиката като
повечето  интелектуалци и добри професионалисти,  които  наистина  си  обичат
работата.  Бягах,  но  по едно време разбрах една проста  истина:  ако искаш да
направиш нещо, ти трябва властови ресурс. Ето например аз направих страхотни
неща за музея, докато бяхме тук, в центъра. И в един момент един политик, с
едно драсване на  перото,  ме  изпрати на  околовръстния път.  Това е  силата  на
политика.  Ето  затова  вече  исках  да  имам  властовия  ресурс  -  за  да  може
независимо къде, в комисията по културата, да речем, гласът ми да се чува. 

Смятате  ли,  че  при  следващите  избори  ще  станете  депутат?
Димитров: Да. 

Детекторът:  Не.
Димитров: Тук се замислих за друго - дали просто ще бъда включен в листите. А
това наистина не знам. Какво би ги накарало да не ме включат в листите? Ами
особеностите  на  вътрешнопартийния  живот.  Когато  е  тежко  и  знаеш,  че  не
можеш да спечелиш изборите, по коридорите на "Позитано" не можеш да видиш
никой. А сега там е пълно с хора. Не само натегачи, а и обещаващи и даващи
хора.  Аз  това  не  го  умея.
Мечтаете  ли  си  за  поста  на  министър  на  културата?
Димитров: Да. 



Детекторът: Да. 

Вие  имате  ли  финална  визия  за  България?
Димитров: Да. 

Детекторът:  Не.
Димитров: Имам, разбира се. Виждам България като член на Европейския съюз,
като  страна  с  висок  национален  доход.  Тя  може  да  бъде  богата  държава.
Финалната  ми  визия  включва  и  други  неща,  като  духовно  обединение  на
българите  на  Балканите.  Не  говоря  само  за  Македония,  а  за  всички  страни
наоколо.  Даже  в  една  Турция  цели  села  и  градчета  сега  се  сещат,  че  са
българомохамедани.  Самият  аз  се  учудвам  как  млади  хора  в  Турция,  на  по
двадесетина година, говорят български, а семейството им е емигрирало там, да
речем,  през  30-те  години  на  миналия  век.  Финалната  ми  визия  за  страната
задължително включва и социалистическото управление по една проста причина
- нито един наистина интелигентен човек не би могъл да не е социалист. Няма
интелектуалец, който да е съгласен няколко хиляди да живеят добре, а няколко
милиона  -  зле.  А това,  което  имахме до  1989 година,  не  беше социализъм,  а
държавен капитализъм - жестока експлоатация на народа и жестоки ограничения.

Доволен  ли  сте  от  мястото  си  в  БСП?
Димитров: Да. 

Детекторът:  Не.
Димитров:  Аз наистина не искам да съм по-високо вътре в партията.  Това би
значело да загърбя работата си. Партийната йерархия не ме интересува. По-скоро
искам да участвам в изпълнителната и законодателната власт. Ако ми предложат
да  заема  ключова  позиция  вътре  в  партията,  в  момента  ще  откажа.  
С  някои  ваши  изказвания  по  мащабни  проблеми  вие  изземвате  ли
функциите  и  авторитета  на  висши  партийни  лидери?
Димитров: Да. 

Детекторът: Да. 

Нормално  ли  е  според  вас  да  има  богати  социалисти?
Димитров: Да. 

Детекторът: Да. 

  

СГОВОРНА ДРУЖИНА 

Комфортно ли гледате на едно евентуално коалиционно управление на БСП
и  ДПС?  
Димитров: Не. 

Детекторът: Не. 

Имат ли реална почва спекулациите, че новата формация на Жорж Ганчев
би  могла  да  се  съюзи  с  БСП?



Димитров: Не. 

Детекторът: Не. 

На  вас  Жорж  Ганчев  харесва  ли  ви  като  политик?  
Димитров: Не. 

Детекторът: Не. 

Българският републикански блок (Кръстю Петков, Яне Янев, Гюнер Тахир)
възможен партньор на БСП ли е в едно евентуално управление на страната?
Димитров: Да. 

Детекторът: Да. 

  

СОЦИАЛИЗЪМ 
versus НАЦИОНАЛИЗЪМ 

  

Г-н  Димитров,  вие  с  твърди  социалистически  убеждения  ли  сте?
Димитров: Да. 

Детекторът: Да. 

Националист  ли  сте?
Димитров: Да. 

Детекторът: Да. 

Социалистическата  идея  принципно  се  разглежда  като  интернационална.
Мислите ли, че национализъм и социализъм могат да вървят удобно ръка за
ръка?
Димитров: Да. 

Детекторът:  Не.
Димитров:  Тук  усетих  провокацията,  още  докато  четях  въпросите.  Но
националсоциализмът е само набор от думи. Истинското наименование, с което
може  да  се  определи  Хитлеровата  идеология,  е  дивашки  расизъм.  А  Хитлер
просто  е  спекулирал  с  тези  две  думи,  национализъм  и  социализъм,  по  най-
ужасния начин.  Нищо национално и нищо социалистическо няма в идеите на
Хитлер,  има  само  дивашки  расизъм.  Тази  терминология  обаче  е  утвърдена  и
хората  дори  не  се  замислят,  че  с  думите  е  спекулирано.  Както  и  с  думата
антисемитизъм.  За  99%  от  хората  антисемитизъм  значи  антиюдейство,  а
всъщност  семити  са  и  арабите.  
Ще  се  стреснете  ли,  ако  ви  нарекат  националсоциалист?
Димитров: Да. 

Детекторът: Да. 



Има  ли  място  за  национализъм  в  един  глобализиран  свят?  
Димитров: Да. 

Детекторът: Да. 

  

ОБЩИНАТА 

Г-н Димитров, харесва ли ви позицията на шеф на общинските съветници?
Димитров: Да. 

Детекторът:  Не.
Димитров: Аз имам много хубави идеи за София. Но е факт, че макар и да сме
най-голямата  група,  ние все пак сме в опозиция и при решителни гласувания
десните са единни. Така че практически ние не можем нищо да направим. Знам,
че на много съветници им харесват моите идеи, но понякога те гласуват против
само  защото  ние  сме  ги  предложили.  Те  твърдят,  че  това  е  политика,  а  то
всъщност  е  глупост.  Заради  това  аз  практически  съм  с  вързани  ръце  при
гласуванията. Иначе може да вдигаме пара колкото си искаме. 

Смятате  ли,  че  бивши  и  настоящи  общински  съветници от  БСП  играят
тайно  в  отбора  на  Софиянски?
Димитров: Да. 

Детекторът: Да. 

Апропо  мястото  на  Стефан  Софиянски  в  затвора  ли  е  според  вас?  
Димитров: Да. 

Детекторът:  Не.
Димитров: Там му е мястото. Той е гениален създател на концепция за ограбване
на София и софиянци за лична полза и за полза на неговите приятели. Той граби
както си иска, а много ваши колеги мигат на парцали и му се радват. Досега поне
беше така,  защото  Диляна  (Грозданова  -  бел.  ред.)  му  е  изградила  прекрасен
образ - този на усмихнатия крадец. Трябва да ви кажа, че и Костов не е крал
толкова. Защо този балон гръмна чак сега? Ами принудени сме да казваме, че
нашата  съдебна  система  започва  да  работи  като  независима  под  натиска  на
Европейския съюз. Ето това даже днес го написах. Казано честно обаче, сам не
си  вярвам.  Но  бъдещето  ще  покаже  дали  това  наистина  е  така,  особено  ако
последват  дела  и  срещу  други  подобни  крадци.  А  дали  Стефан  Софиянски
реално  ще  отиде  в  затвора...  мисля  си,  че  най-вероятно  не.  Нямаме  такива
примери. Но тук има и нещо друго - ако отиде в затвора, ние пак трябва да го
издържаме. Така че е достатъчно Софиянски да бъде ликвидиран като действащо
лице, както направиха с Божков. 
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Някога  срамувал  ли  сте  се  от  факта,  че  сте  бил  разузнавач?
Димитров: Не. 

Детекторът:  Не.
Имате  ли  някакви  специални  умения,  останали  от  онова  време?
Димитров: Не. 

Детекторът: Не. 

Вие  изпечен  шпионин  ли  бяхте?
Димитров: Да. 

Детекторът:  Не.
Димитров: Ние бяхме 14-и отдел на Научно-техническото разузнаване, а там са
само експерти. И смея да кажа, че бяхме най-добрите, избираха ни професори...
Една  сутрин  на  вратата  ми  позвъни  един  от  моите  професори  и  ме  попита:
"Искаш ли да станеш разузнавач?" Попитах какво ще правя, а той ми каза: "Това,
което правим и сега - ще търсим документи за историята на България." И тъй
като,  общо  взето,  такива  документи  няма  в  нашите  архиви,  трябваше  да  ги
търсим навън. А архивите във Ватикана са отворени, трябва само да се отиде и да
имаш тапия, че си завършил. А при мен беше още по-лесно, защото правих и
двегодишна специализация като второ висше образование. Аз наистина се гордея
с дните ми на разузнавач. Сами се сещате, че съм могъл да си почистя досието,
когато бяхме на власт, но не го направих, за да се знае какво съм писал. Аз съм
историк,  а  голяма  част  от  документите,  с  които  работят  историците,  са  на
разузнавачи  -  разузнавачите  на  Ватикана,  на  Венеция,  на  Австро-унгарската
империя и т. н. Това просто са били хора, обучени да наблюдават. В нещата, които
аз  съм  писал  като  разузнавач,  има  само  описания  на  архиви,  библиотеки  и
документи. А наистина бях изпечен шпионин, защото и в момента се публикуват
книги по документи, които аз съм изнамерил. 

Бихте  ли  се  включил  в  някаква  разузнавателна  акция  в  момента?  
Димитров: Да. 

Детекторът: Да. 

Съжалявате  ли,  че  генералското  движение  се  разпадна  през  2000-а?
Димитров: Не. 

Детекторът: Не. 

  

МУЗЕЙНИ ДЕЛА 

Г-н Димитров, вие добър шеф на Националния исторически музей ли сте?
Димитров: Да. 

Детекторът:  Не.



Димитров: Вижте, аз наистина се гордея с нещата, които правя с музея. Знам за
какво става въпрос и как нещата трябва да се организират. Когато навремето бях
разузнавач, освен с издирването на документи аз се занимавах и с проучването на
институции. Така например съм проучвал организацията на музеите. Така че още
от средата на 70-те знаех как се правят нещата навън. 

Бяхте ли сринат емоционално, когато ви отстраниха временно от този пост
през  1997-а?
Димитров: Да. 

Детекторът:  Да.
Смятате  ли  се  за  "абониран"  за  музея?
Димитров: Не. 

Детекторът: Не. 

Повечето  ви  акции,  свързани  с  музея,  въпрос  на  реклама  ли  са?
Димитров: Не. 

Детекторът: Не. 

Според  вас  мястото  на  "История  славяноболгарская"  в  България  ли  е?
Димитров: Да. 

Детекторът: Да. 

Не беше  ли  прекалено  театрално  "прощаването  с  историята",  което  вие
организирахте,  преди  ръкописът  да  бъде  върнат  в  Атон?  
Димитров: Не. 

Детекторът: Не. 

  

DOLCE VITA 

Говори  се,  че  държите  много  на  вниманието  от  страна  на  нежния  пол.
Според  вас  жените  харесват  ли  ви?
Димитров: Да. 

Детекторът: Да. 

Вие  стремите  ли  се  към  репутацията  на  ухажван  мъж?
Димитров: Не. 

Детекторът:  Да.
Димитров: Приятно ми е да бъда ухажван, но не се стремя към това. Може би
защото, колкото и нескромно да звучи, винаги съм бил ухажван. Аз бях хубаво
момче, не ме гледайте сега. Бях републикански шампион по подводен спорт, без
никакво  коремче  -  бях  дъска  отпред,  гардероб  в  раменете.  В  момента  знам,
естествено, че не ме ухажват заради някаква физическа красота, а може би заради



статуса ми. Обидно е, разбира се, да те ухажват заради статуса и аз затова не се
поддавам. Идете в музея и попитайте дали спекулирам с положението си. Даже
един мой подчинен ми каза:  "Абе шефе, говорят, че си станал импотентен!" Аз
просто спазвам правилото да не правя глупости там, където си вадя хляба. Само
веднъж не го спазих това правило, през 1984 г., и много се опарих. 

Бихте  ли  пуснал  слух  сам  за  себе  си?
Димитров: Не. 

Детекторът: Не. 

Съжалявате  ли  за  едно  ваше  интервю  отпреди  няколко  години,  в  което
твърдите,  че до  20-ата си годишнина сте се  занимавал само с  чужденки?
Димитров: Не. 

Детекторът: Не. 

Вие  суетен  ли  сте?  
Димитров: Не. 

Детекторът:  Да.
Димитров: Не съм суетен, бе! Погледнете ме - имате късмет да ме видите дори с
връзка. Не съм слагал връзка от месеци! Обикновено дрехите ми са омачкани, не
им обръщам никакво внимание. Жена ми се кара, като излизам лекьосан, но аз
все пак се уча от историята - Юлий Цезар е ходил с лекьосана тога! Казвал е на
жена си: "Стига бе, с лъскава тога или без лъскава тога всички знаят кой съм!"
Професионално обаче съм суетен, в този смисъл - да. 

  

Детектор на лъжата

   СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЯ     
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17. Силва от "Споко"
Катерина Запрянова

Водещата на най-популярното тийнейджърско предаване обожава страната, но не харесва
държавата; толерантна е към попфолка, но се кефи на  underground музика; обича

телевизията, но бяга от стереотипа на медийна звезда 

  

Колко тайни може да криеш на има-няма двадесет години? И колко от тях са
интересни  за  широката  аудитория?  
Когато  се  роди  идеята  да  поканим  водещ  на  младежко  предаване  в  тази
рубрика,  съмнения  относно  резултата  определено  имаше.  И  то  не  заради
някакво подценяване на събеседника, а заради битуващото мнение, че днешните
тийнейджъри говорят на абсолютно непознат език. И че ако все пак разберем
какво  ни  казват,  то  надали  ще  има  връзка  с  проблемите и  аспирациите на
средностатистическия  българин.  
В  края  на  краищата  независимо  дали  сегашното  поколение  подрастващи  е
наричано  (леко  обидно)  Generation  X  или  (снизходително-симпатизиращо)
Generation  Next,  към  него  винаги  се  подхожда едва  ли  не  с  изследователски
интерес. Kато към странна порода, която или прекарва времето си в безкрайно
безметежно  купонясване,  или  (другата  крайност)  щурмува  развития  свят  с
една-едничка  цел:  да  се  окаже  възможно  най-далече  от  България.
Както повечето подобни обобщения и тези се оказаха напълно кухи.  Когато
водещата  на  тийнейджърското  предаване  „Споко"  седна  на  стола  на
истината,  тя  показа  не  само  пристрастие  към  проблемите  на  „човека  от
улицата",  но се и разплака -  в  най-буквалния и сърцераздирателен смисъл на
думата, щом стана дума за мизерията, в която тъне голяма част от нацията.
Въпреки етикета си на „тийн звезда" Силва се съгласи да говори за неприлично
интимни неща като ниското самочувствие,  страха от бъдещето и  вечните
женски проблеми с килограмите. И колкото и космополитни да са младите хора
днес, нежната половинка на „Споко" сподели, че когато е в Щатите, страшно
й липсва контактът с хората тук. Като капак Силва заяви, че философията се
връзва  перфектно  с  битието  й  на  водеща.  Което  пък  било  любимото  й  -
защото най-комфортно Силва се чувства именно в студио. За всичко това и за
много други аспекти от собствения си живот (в частност) и от живота на
толкова  изследваното  и  толкова  неразбирано  Generation  neXt,  водещата  на
„Споко" разсъждава на глас пред детектора на лъжата. 

  

  

UNPLUGGED 

Силва,  притесняваш  ли  се  в  момента?
-  Притеснявам се  от  това,  че  на  много от  въпросите  самата  аз  още не  съм
намерила отговор. 



  

Страхуваш  ли  се  нещо  конкретно  да  не  излезе  сега  наяве?
- Аз нямам много тайни, или поне се надявам да нямам такива пред себе си.
Сега ще разбера дали съм крила някои неща от мен самата. Страхувам се каква
ще се окажа - да не изляза някаква различна от това, което мисля, че съм. 

  

Какво  си  мислеше,  докато  идваше  насам?
- Че много ме боли коремът. Също така ми казаха, че въпросите ще са ужасно
провокативни, и аз си казах: „Майко-о-о, значи ще е страшно!". 

  

На  теб  често  ли  ти  се  случва  да  лъжеш?
-  Не.  Но  понякога  наистина  предпочитам да  излъжа.  Просто  защото  много
малко хора обичат да чуват истината, а аз не искам да нараня никого. Случвало
ми се е, тъй като съм директна, да засегна близки хора. 

  

А  за  какво  никога  не  би  излъгала?
- За здравословен проблем. 

  

Лъжеш  ли  в  „Споко"?
-  Случва се,  разбира се.  За да помогна на някой да разкаже собствената си
история, аз давам примери от моя живот, които не са 100% така. В целта си да
предразположа хората към себе си, да ги направя по-открити и спокойни ми се
е случвало да лъжа, но това не е нещо фрапиращо. И все още ми е лесно да го
правя. 

  

  

МАЛКИЯТ ЕКРАН 

  

Силва, ти добра водеща на „Споко" ли си?   

Силва: Да. Детекторът: Не. 

Силва: Тук се чудих какво да кажа. Отговорих с „Да",
защото наистина полагам големи усилия в предаването
и  виждам  одобрението  на  екипа.  Но  може  би
вътрешните  ми  съмнения,  че  не  съм  добра  водеща,
идват от това, че все пак бих могла да давам повече от
себе си... Или защото аз съм много несигурна относно



външния ми вид, а в телевизията визията е много важна. Какво не харесвам във
външния  си  вид  ли?  Ами  има  различни  периоди,  в  които  все  нещо  не  си
харесвам. Това са едни такива женски неща, които ме тормозят непрекъснато. 

  

Смяташ ли се за незаменима? 

Силва: Не. Детекторът: Не. 

  

Според теб „Споко" интересно предаване ли е? 

Силва: Да. Детекторът: Да. 

  

Има ли неща в стила ти на водене, които трябва да промениш? 

Силва: Не. Детекторът: Да. 

Силва: Тук много смело казах „Не", защото по принцип съм си много нахакана.
Но явно трябва да променя някои неща... Може би съвсем буквално аз трябва да
си  изградя  някакъв  стил,  защото  сега  аз  съм  си  аз.  Иначе  когато  гледам
предаването, усещам недостатъците си - например много прекъсвам хората. Знам
въпросите, които трябва да задам, знам, че имам определено време, и прекъсвам
хора, които са на път да кажат нещо страшно интересно. Също така не давам
достатъчно  поле  за  изява  на  моя  колега  в  момента,  а  би  трябвало  да  сме
равностойни. 

  

Харесваш ли винаги репликите, които изричаш в предаването? 

Силва: Не. Детекторът: Не. 

  

Тийнейджърският начин на  говорене  понякога не  излиза  ли пресилен от
твоята уста в „Споко"? 

Силва: Не. Детекторът: Не. 

  

Така ли според теб говорят тийнейджърите? 

Силва: Да. Детекторът: Да. 

  



Случва ли ти се да преиграваш? 

Силва: Не. Детекторът: Да. 

Силва:  Е,  понякога  се  случва  да  симулирам  по-голяма  радост  или  по-голям
интерес... Но аз го приемам като част от работата ми, а тя е един вид представяне,
разговаряне  с  хората.  Така  че  това  преиграване,  което  би  било  неприятно  в
реалния живот, се превръща в начин на работа в контекста на предаването. Факт
е, че понякога се чувствам вътрешно суперотпаднала, с ниско самочувствие, но
имам страхотен гост, който прави невероятни неща, и е глупаво да не се радвам! 

  

Понякога  в  предаването  държиш  ли  се  по-повърхностно,  отколкото  в
реалния живот? 

Силва: Да. Детекторът: Да. 

  

А лигавиш ли се? 

Силва: Не. Детекторът: Да. 

Силва: Може и да се е случвало, но лигавенето не преобладава. По принцип за
нас предаването става много по-весело, ако се пускат някакви шеги. Не знам дали
за  вас  това  е  лигавене.  Но нямаме шеги  по сценарий -  те  идват  на  момента.
Понякога се получават,  друг път - не. Понякога темите, които дискутираме, са
изключително сериозни:  например за  момиче,  което  има 12 братя  и  сестри и
живее много тежко... Тогава не върви да се пошегуваш за ничия сметка. 

  

Щеше ли да гледаш предаването, ако не беше негова водеща? 

Силва: Да. Детекторът: Не. 

Силва:  Много  би  ми  се  искало  да  го  гледам,  ако  не  бях  негова  водеща,  но
наистина не знам дали щях да го правя. Аз гледах „Споко", преди да го водя, но
тогава  бях  тийнейджърка,  17-годишна.  Но  тук  се  замислих,  че  вече  съм  20-
годишна студентка,  която учи философия,  и сигурно „Споко" нямаше да ми е
приоритет. 

  

  

ТРАНСФОРМАЦИИ 

  

Силва, на 20 години ти вече не си, стриктно казано, тийнейджър. Според теб



време ли ти е да се откажеш от „Споко"? 

Силва: Не. Детекторът: Да. 

Силва:  Аз  бих  останала  водеща  на  „Споко",  докато  това  предаване  го  има.
Докато ме искат, докато работим добре заедно. Защото предаването наистина ми
харесва. Така че, не мисля, че годините са пречка. Пречка би било нещо друго,
например да се омъжа. Или да имам 5-6 деца, докато съм водеща. Сега не мисля
и не искам да мисля за момента, в който бих спряла да се занимавам със „Споко".
Обичам  си  именно  тази  работа.  Тя  се  връзва  много  добре  и  с  философията.
Философията ми дава това, което не ми дава средата - в работата си аз често се
срещам с горди, надменни хора, докато философията ми дава обратното. Дава ми
повече  смирение,  показва  ми,  че  не  всичко  е  материално.  Ценностната  ми
система се гради именно благодарение на философията. 

  

Не се ли чувстваш някак по-голяма от повечето си гости? 

Силва: Не. Детекторът: Да. 

Силва: Аз съм по-голяма, но не го чувствам. Освен това идват и хора, които са
по-големи  от  мен.  От  друга  страна,  аз  от  17-годишна  работя  в  телевизия,
получавам  заплата,  имам  грижи  и  отговорности,  работно  време...  така  че  се
чувствам определено по-зряла от  много мои връстници.  Но това  не  ме прави
някаква кака. Не се чувствам какичка, наистина! 

  

Промени ли се, откакто започна да водиш предаването? 

Силва: Да. Детекторът: Да. 

  

Стана ли по-уверена? 

Силва: Да. Детекторът: Да. 

  

Трудно ли комуникираш с хората извън телевизионните среди? 

Силва: Не. Детекторът: Да. 

Силва:  Аз имам приятели, които не са в телевизионните среди, и те хич не са
малко.  Заради това  казах „Не".  Но тук има и  нещо друго -  аз  се  промених с
годините. Сега ми е по-лесно да бъда „навън". Когато съм в градския транспорт,
не се оглеждам като крадец дали ме наблюдава някой, както се случваше преди.
По-рано само стоях и се озъртах наоколо - кой какво ми гледа, кой какво казва за
мен... Сега се чувствам спокойна, пътувам само с градския транспорт и пеша. Не



се крия. Не се притеснявам от себе си. 

  

Чувстваш ли се комфортно извън студиото? 

Силва: Да. Детекторът: Не. 

Силва: Истината е, че най-комфортно се чувствам именно
в студиото,  което  е  парадокс.  Но  това  е  много  ценно  за
моите работодатели - че именно в студиото аз се чувствам
толкова щастлива! Студиото ми дава всичко, за което съм
си мечтала: да съм водеща, да говоря с интересни хора, да
познавам  известни  личности  и  те  да  ме  познават,  да  се

грижат за външния ми вид... Страшно е приятно за една жена да се грижат за
външния й вид. Аз по принцип избягвам да се гримирам, освен ако не ми излезе
някоя пъпка, но когато съм на някакви мероприятия, други хора се грижат за мен
и това е страхотно! Знам, че това няма да е вечно, че животът ще продължи, но за
момента е  невероятно изживяване. От друга страна обаче,  в момента,  в който
свърши предаването и аз изляза навън, на мен ми е достатъчно комфортно. 

  

Да си популярно лице на тийнейджърско предаване намесва ли се в личния
ти живот? 

Силва: Да. Детекторът: Да. 

  

В едно твое интервю казваш, че имаш резерви да си хванеш гадже, защото
не знаеш дали то ще е с  теб заради теб самата или заради ролята ти на
водеща. Това все още така ли е? 

Силва: Да. Детекторът: Да. 

  

Според теб хората могат ли да те харесват заради теб самата? 

Силва: Да. Детекторът: Да. 

  

Ти мислиш ли се за звезда? 

Силва: Да. Детекторът: Да. 

  

Харесва ли ти да си известна? 



Силва: Да. Детекторът: Да. 

  

Суетна ли си? 

Силва: Да. Детекторът: Да. 

  

Ако сега изведнъж изчезнеш от екран, това ще те срине ли? 

Силва: Не. Детекторът: Да. 

Силва:  Представяла съм си този сценарий, и то неведнъж. Няма да ме срине,
хора! Ще ми се отрази по някакъв начин, ще остана без работа и ще трябва да си
търся нова... Просто един много хубав период от живота ми ще приключи... Да,
възможно  е  да  ми  липсва  популярността.  Скоро  бях  до  Щатите,  където  бях
абсолютно  анонимна  и  популярността  ми  липсваше.  Друг  въпрос  е,  че  там
навсякъде виждаш дебели и глупави американци, работохолици, изстискани до
последната капка кръв от работа... Много ми липсваше топлината на хората тук. 

  

Твои са думите: „Преди винаги подхождах позитивно към хората, но сега
вече се променям." Ти в подозрителен човек ли се превръщаш? 

Силва: Не. Детекторът: Да. 

Силва: Не съм подозрителен човек, но вече съм по-опитна, срещала съм повече
хора и съм по-наблюдателна. Ето това се е променило в мен. То не е равносилно
на подозрителност, но има горе-долу подобна посока. 

  

  

GENERATION neXt 

  

Според теб младите хора у нас имат ли ясен проект за себе си? 

Силва: Не. Детекторът: Не. 

  

Реални ли са проблемите на тийнейджърите? 

Силва: Да. Детекторът: Да. 



  

Повърхностни ли са младите хора? 

Силва: Не. Детекторът: Да. 

Силва:  Много млади хора не са повърхностни. Аз например имам наблюдения
върху попфолка. Голяма част от хората, които си падат по това течение, не са
повърхностни -  те  си имат мечти,  стремежи,  амбиции...  Вярно,  има и такива,
които определено не ми харесват - те са страшно арогантни и си представям как
ме  приближават  пияни  и  запотени  и  ме  прегръщат  свойски...  Но  познавам  и
много готини хора, които си слушат попфолк просто защото няма какво друго да
слушат:  имат  два  канала  по  телевизията,  две  дискотеки  в  града...  У  нас  е
нормално в едно домакинство да няма компютър с интернет и да нямаш достъп
до музиката, която залива света. Да, аз съм толерантна към хората, които слушат
попфолк. Те са много и ако не съм толерантна към тях, аз трябва да се затворя
някъде! Брат ми например, който е в Щатите, слуша попфолк, защото там това се
възприема като „българската музика". За нашите хора там попфолкът е просто...
поп. Това е ясно за всички - човек си прави избора, а попфолкът все пак е само
музика.  Виж,  ако  вече  ги  омешаш  нещата  с  алкохола,  секса,  отношението,
поведението,  начина  на  обличане,  ценностната  система,  колата,  джиесема,
къщата... Ако тези неща се подредят едно до друго, те вече формират хора, които
аз не харесвам. 

  

Случва ли ти се да искаш да цапардосаш някого в „двора" на студиото? 

Силва: Не. Детекторът: Не. 

  

Има ли елитарни кръгове след тийновете у нас? 

Силва: Да. Детекторът: Да. 

  

Ти смяташ ли, че принадлежиш към някакъв тийн елит? 

Силва: Да. Детекторът: Да. 

  

Поколенческият конфликт нещо нормално ли е според теб? 

Силва: Да. Детекторът: Да. 

  

Непослушните млади хора по-интересни ли са от послушните такива? 



Силва: Да. Детекторът: Да. 

  

Ти смяташ ли се за послушен млад човек? 

Силва: Не. Детекторът: Да. 

Силва: Тук много се двоумях. Според мен това, че следвам висше образование и
че работя,  че се издържам сама,  ме прави един твърде послушен млад човек.
Защото има много примери за деца на по десетина години, които се дрогират,
бягат  от  къщи,  крадат  телефони,  после  телевизори,  коли...  А  непослушна  ме
прави самата ми същност - хората, с които се срещам, са често големи бунтари.
Аз  харесвам  underground  музика,  графити,  дори  стените  на  стаята  ми  са
изрисувани.  Харесвам  купонясването  по  цели  нощи.  Ето,  миналия  петък
купонясвах до сутринта и отидох не много наспана в предаването... 

  

На теб тийнейджърите интересни ли са ти? 

Силва: Да. Детекторът: Не. 

Силва: Интересни са ми и ще ти кажа защо. Изумявам се понякога с какви неща
се занимават гостите в предаването и от каква възраст.  В „Споко" например е
идвала 14-годишната Кремена, която е невероятно добра певица. Печели много
международни конкурси за поп песен, харесват я в Италия и там тя записва с
най-известния италиански тенор в момента, който едва ли не се води за новия
Лучано Павароти. С нейния детски глас тя изпълнява арията на една негърка!
Всеки път, като срещна такъв човек, аз направо полудявам, в буквалния смисъл.
Друг въпрос е, че ако си търся много близки приятели, на мен са ми интересни
по-възрастните, защото има какво да науча. Перфектният мъж? Ами май ще е по-
голям от мен. Като бях тийнейджърка той беше тийнейджър като съм на 20, го
виждам на 21-22, като стана на 30, сигурно ще е на 40. Е, как защо? Ти не знаеш
ли? 

  

  

ВИЗИЯТА 

  

Харесваш ли дрехите, които носиш в предаването? 

Силва: Да. Детекторът: Не. 

Силва: Чудя се защо съм казала „Да"... Имало е моменти, и то не са били малко,
в които не съм харесвала дрехите си. И то най-вече, защото не съм харесвала
фигурата,  върху  която  стоят  тези  дрехи.  Когато  една  жена  има  ниско
самочувствие,  по  какъвто  и  начин  да  се  облече,  не  се  харесва.  Аз  имах



хормонални проблеми и качих килограми. Това ме притесни, защото винаги съм
била много слабичка. Преди имахме договор с Replay и Rifle, а там дрехите са с
много по-женска линия - разни впити джинси и блузки, които не се вписваха в
моя ежедневен, тийнейджърски стил. Въпреки че дрехите бяха хубави, те някак
не се връзваха с мен самата. Сега нося Oxbow и тези дрехи наистина ми харесват.

  

Смяташ ли, че прическата и аксесоарите ти са адекватни? 

Силва: Да. Детекторът: Не. 

Силва:  Аксесоарите  аз  си  ги  избирам  и  винаги  много  си  ги  харесвам.  А
прическата... понякога не си я харесвам. Това се е отразявало на самочувствието
ми. Приятелите са ми казвали: „По дяволите, защо си с такава прическа?" 

  

Ако можеше да промениш нещо във визията си, би ли го направила? 

Силва: Да. Детекторът: Да. 

  

Смяташ ли се за хубаво момиче? 

Силва: Да. Детекторът: Не. 

Силва: Ами... аз смятам, че по принцип съм хубаво момиче, и затова го казах. Но
има наистина много хубави момичета, които са навсякъде около мен. Така че май
е по-добре да имам по-ниско самочувствие. 

  

Държиш ли да те мислят за хубава? 

Силва: Да. Детекторът: Да. 

  

Момчетата харесват ли те според теб? 

Силва: Да. Детекторът: Да. 

  

  

ЕКИПНОСТ 

  



Силва,  притесняваше  ли  те  фактът,  че
беше втората водеща на „Споко"? 

Силва: Да. Детекторът: Да. 

  

Според  теб  София  по-добра  водеща  ли
беше? 

Силва: Не. Детекторът: Да. 

Силва: Това, което на мен са ми казвали, е, че аз съм по-естествена. Но не съм
наблюдавала и анализирала София като водеща. 

  

А по-хубава? 

Силва: Не. Детекторът: Не. 

  

Ти имаше ли чувството, че трябва задочно да се състезаваш с нея? 

Силва: Не. Детекторът: Да. 

Силва:  Предполагам,  че  е  имало такъв момент,  но  това  беше много отдавна.
Сравняваха  ме  с  нея,  но  това  не  ми е  тежало  като  чувство.  Аз  бях  страшно
щастлива от възможността да бъда в „Споко" и тази радост беше много по-силна
от всякакви придружаващи я емоции. Така че София много бързо престана да е
фактор за мен. 

  

Стефо, първият ти партньор в „Споко", прие ли те лесно? 

Силва: Да. Детекторът: Да. 

  

Липсваше ли ти неговото присъствие в „Споко", когато той се оттегли? 

Силва: Да. Детекторът: Да. 

  

Ти изживяваш ли се като наставник на новия водещ Никола? 

Силва: Да. Детекторът: Да. 



  

  

FUTURE PERFECT TENSE 

  

Силва, ти учиш философия в СУ. Смяташ ли, че реално ще се занимаваш с
философия, след като завършиш? 

Силва: Да. Детекторът: Да. 

  

Твоето образование с чисто декоративни цели ли е? 

Силва: Не. Детекторът: Не. 

  

Мислиш ли, че след „Споко" ще имаш възможност да си в национален ефир
в толкова гледано време? 

Силва: Не. Детекторът: Да. 

Силва:  О, много ще е хубаво, ако пак имам тази възможност! Аз не вярвам в
нищо постоянно, пък такова нещо съвсем не мога да предвидя. Но съм много
щастлива, че тук вътрешно съм проявила такава увереност. 

  

Ранната популярност нещо хубаво ли е? 

Силва: Да. Детекторът: Не. 

Силва: Когато си тийнейджър, характерът ти не е свикнал на такова напрежение,
на  такава  интензивност  в  ежедневието  ти.  Но  иначе  ранната  популярност  е
страхотно нещо - може би няма млад човек, който не мечтае за това. Има много
негативи по пътя,  разбира се,  докато не се усетиш спокоен на мястото,  което
заемаш. При мен мина много време, докато не се усетя спокойна. До един момент
всички хора, които аз гледах по телевизията, ми се виждаха звезди, такива едни
недостижими,  идеални,  талантливи и страхотни.  Когато се  докоснах  до тях и
видях, че и те са хора, аз си стъпих на краката. Беше необходимо да се разрушат
доста митове за телевизионния свят, за да се почувствам комфортно. Разбрах, че
обикновените хора могат да са много по-искрени и прями, не толкова наранени и
изчанчени,  колкото  са  медийните  звезди.  Лично  аз  се  стремя  да  избягвам
негативите на известните телевизионни лица. Да не се подмазвам, да не правя
компромиси. 

  



Чувстваш ли се задължена да поддържаш тази популярност? 

Силва: Не. Детекторът: Да. 

Силва: Част от работата ми е да ходя по разни събития, да давам интервюта... Но
иначе като човек аз не изпитвам необходимостта да правя скандали,  да търся
фалшива  популярност.  Аз  съм  известна,  единствено  защото  съществува
предаването „Споко".  Не съм направила нищо особено, за да ме показват „по
телевизора". 

  

А държиш ли на всяка цена да се харесваш на родителите ти? 

Силва: Не. Детекторът: Да. 

Силва: Отношенията с родителите ми са много добри. Това е страхотно, защото
в  тийнейджърските  ми  години  аз  бях  много  зле  настроена  спрямо  тях,  и
обратното. Но може би желанието да се харесам на родителите ми сега идва от
това, че оценявам всичко, което те са направили за мен. Това желание е може би
вид благодарност. Приятно ми е, когато ги радвам. Но има и неща, които на тях
не  им  харесват.  Като  всичките  пиърсинги,  които  правя  по  тялото  си,  или
боядисването на косата ми. 

  

  

ЕДРИ ЩРИХИ 

  

Ти съпричастна ли си с процесите, протичащи в България в момента? 

Силва: Да. Детекторът: Да. 

  

Пука ли ти какво ще стане на следващите избори? 

Силва: Не. Детекторът: Да. 

Силва:  Казах  „Не",  защото  каквото  и  да  стане  в  настоящата  политическа
обстановка, аз не виждам някакъв краткосрочен изход. Не бих гласувала сега и не
искам да знам какви ще са резултатите от изборите. Не ми харесват хората, които
управляват в момента и които се борят да са следващите управляващи. Ако ме
питаш „Пука ли ти какво ще стане след определен брой години", ще ти кажа
„Да",  защото  много  ми  пука!  Но  не  мисля,  че  на  следващите  избори  ще  се
промени нещо. Промяна принципно ще има, но тя ще дойде отвън... А аз не само,
че нямам любими политици, а дори ми е неудобно от много от тях. Срам ме от
това, че крадат и лъжат пред нас без срам. Та нали в истинската политика всичко
трябва да е достойно и честно! В момента, в който разбирам колко милиона евро



ще ни се отпуснат по различни линии, на мен сърцето ми се свива - представям
си в какви организации ще бъдат пренасочени тези пари! А в предаването аз се
сблъсквам с огромната мизерия на голяма част от народа, на деца, които нямат
средства, елементарен шанс, подкрепа по никаква линия... 

  

Мислила ли си да емигрираш? 

Силва: Да. Детекторът: Да. 

  

Отживелица ли е патриотизмът? 

Силва: Не. Детекторът: Да. 

Силва:  Аз се надявам, че съм патриот. Ценя всяка минута от живота си, която
съм прекарала тук. Всичките ми щастливи моменти са минали в България. Да,
това може и да е случайност, но всичко е случайност... Аз много обичам хората
тук. Държавата не я обичам, но обичам страната и хората. Отвращава ме обаче
това, че въпреки всички възможности, нищо не се случва. Това ме потиска и е
причина понякога да си мисля, че в България патриотизмът наистина може да
бъде отживелица. Че когато те притиснат всичките нужди, на които не можеш да
отговориш, става страшно... Особено за възрастните хора, аз също имам баби и
дядовци. Когато ти се наложи да идеш в болница, събираш кръв от близките си,
спринцовки кой откъдето си намери, системи кой както се справи, плащаш като
поп за всяка кърпа и бинт. По същия начин погребенията са пълна мизерия...
Просто ситуацията в България е такава, че... Много ме боли... (Разплаква се.) Абе,
няма какво да ти кажа повече. 

  

А кирилицата отживелица ли е? 

Силва: Не. Детекторът: Да. 

Силва:  Имаме си кирилица,  много си  е  хубава.  Нека да  отпадне  китайският,
братче... 

  

  

КОМЕНТАРИ НА ДЕТЕКТОРА * 

Въпреки  че  е  най-младият  участник,  който  досега  е  давал  „интервю  с
детектор",  Силва  владее  житейски  утвърдени  прийоми  за  прикриване  на
чувствата, които изпитва в действителност - прозяване и протягане, когато е
напрегната, или смях, когато е натъжена. Тя прави всичко това автоматично и
по-скоро  за  самоуспокоение,  а  не  да  заблуждава  преднамерено.
Самата процедура протича гладко, без сътресения. С едно изключение, идващо



като че ли да подскаже, че Силва е склонна да преживява силно това, което
става около нея - датчикът за сърдечната дейност трябваше да се коригира 3
пъти.  Отговаря  дисциплинирано,  външно  е  сериозна  или  се  усмихва,  но
записът на емоциите й е бурен и показва засилено вътрешно напрежение, което
не  я  напуска  до  края.  
Емоционалните разминавания всъщност са малко за млад човек,  който не  е
завършил с формирането на значимите за него морални и житейски критерии.
Още  повече  че  се  е  наложило  да  учи  живота  в  съкратени  срокове.
Координацията между емоционално възприемане и рационално обяснение не
се е затвърдила чрез чистилището на собствения опит, а се е извършвала по
написан сценарий. Все още свежите й младежки емоции се противопоставят на
зрялата житейска логика. Има лъжи, но те са толкава логични и малко на брой,
че могат да се отчетат като „закономерност на растежа". 

  

*Коментарите на детектора са изготвени от специалистите на „Пси Контракт" 

Детектор на лъжата

   СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЯ     
брой 22 (138), 07-13 Юни 2004 

18. Митьо Крика
Катерина Запрянова

По-неизвестен като Димитър Ходжев, колоритният кадър на СДС говори за излизането си 
на политическа сцена, за култа към тялото, за жените, за мачизма, за амбицията да се 
„направиш сам" и за всичко останало (доколкото има такова). Всичко това: под зорката 
цензура на детектора 

  

 Да уточним нещо важно - обръщението към Митьо Крика „г-н Крик" ли 
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е?
- Аз се казвам Димитър Ходжев. Можеш да се обръщаш към мен с „Митко". 
Колкото до Крика... твоя колежка от „Нощен труд" измисли този прякор през 
1999-а за едно състезание за най-силен мъж. Тя ми предложи да имам някакъв 
прякор, за да ме запомнят по-лесно хората. И наистина така стана - прякорът 
помага да те разпознават. А по принцип най-много ми симпатизират децата. 
  

Страх ли те е от теста с детектора?
- Е, аз не съм политик, че да ме е страх. Като обикновен човек нямам кой знае 
какви страхове. Единствените ми страхове по принцип са свързани с  жените, 
защото съм си намирал майстора само в лицето на жена. Сега от теб ме е страх 
повече, отколкото от детектора на лъжата. Жените по принцип сте по-умни от 
мъжете, по-силни сте психически.
  

Срамно ли е един мъж да си признае, че го е страх?
- Не, даже не е срамно да плачеш в ефир, както аз направих в „Море от любов".
Силните мъже плачат. Много е важно да си искрен.
  

Да си искрен обаче връзва ли се с политическите ти амбиции?
- Хм... Говори се, че когато влезеш в политиката, се променяш коренно. Така че 
аз се притеснявам именно от това - да не си сменя мирогледа. Но се надявам 
това да не се случи, да продължа да съм си искрен. 
  

Сега смяташ ли да отговаряш честно на въпросите?
- Аз винаги отговарям честно, дори да предизвикам смут в някои хора. Ще се 
постарая да казвам истината. Само на един-два въпроса искам да предизвикам 
машината и да видя дали ще ме хване. Да разбера що за чудо е това!
  

Имаш ли много тайни?
- Всеки човек има тайни. Но моите не са свързани с някакви далавери или 
нещо такова, а са интимни тайни.
  

А тайни от самия себе си?
- Не бих казал. По-скоро съм наивен и много хора спекулират с това. 

  

  

ПЪТ КЪМ ВИСШЕТО ОБЩЕСТВО 

  

Митко, щяха ли според теб да те изберат
за шеф на младежката организация на
СДС в „Овча купел", ако не беше



известен като фитнес гуру? 

Митьо Крика: Не. Детекторът: Не. 

  

Помагат ли мускулите в обществения напредък? 

Митьо Крика: Да. Детекторът: Да. 

  

Ти смяташ ли се за интелигентен човек? 

Митьо Крика: Не. Детекторът: Не. 

  

Имаш ли дългосрочни политически амбиции? 

Митьо Крика: Да. Детекторът: Да. 

  

Страх ли те е да не се превърнеш в политически шут? 

Митьо Крика: Да. Детекторът: Да. 

  

Според теб колегите в МСДС вземат ли те на сериозно? 

Митьо Крика: Не. 

Детекторът: Да. 

Митьо Крика: Всичко в началото стана малко като на майтап. Но гледам, че от 
две седмици хората като че ли ме приемат някак по-сериозно. Доста голяма 
тежест падна на раменете ми, а това значи сериозност, нали? Друго е да си лидер 
някъде, да носиш отговорност. Казах, че не ме приемат сериозно, но после се 
размислих... Аз наистина имам някакви планове - в нашия район има няколко 
социални домове например. Може да се говори за подпомагане с местни 
бизнесмени. Може да се направят неща и за читалищата, да се съберат децата... 
Аз познавам шоузвезди и ще мога да ги ангажирам без заплащане. Важното е 
децата да се занимават с нещо, защото само така ще ги предпазим от пороците на
съвремието. Само когато човек има цели и интереси, той не мисли за глупости. 
Само когато накараш едно дете да повярва в себе си, то става успешен човек... Аз
по принцип обичам да си фантазирам за такива неща. Великите идеи винаги са 
били фантазии в началото, въпрос на развито въображение. А аз съм доста 
амбициозна личност. Понякога съм по-амбициозен, отколкото реалните ми 
възможности позволяват. Но ето сега например мисля да уча политология... Така 
че да видим дали в бъдеще хората ще почнат да ме възприемат по-сериозно, 



отколкото сега. 

  

Имиджът и формулата „Митьо Крика" добра основа за влизане в 
политиката ли са? 

Митьо Крика: Да. 

Детекторът: Не. 

Митьо Крика: Не мога да кажа друго нещо тук, разбираш ли? Не мога да проявя
слабост, затова казах „Да". 

  

Мислиш ли, че с твоята популярност сред подрастващото поколение можеш 
да привлечеш млади съмишленици за идеята на МСДС? 

Митьо Крика: Да. Детекторът: Да. 

  

  

ПОЛИТИЧЕСКО 

  

Добър ход ли е да се избират колоритни личности за партийни кадри? 

Митьо Крика: Да. Детекторът: Да. 

  

Ти вярваш ли в каузата СДС? 

Митьо Крика: Да. 

Детекторът: Не. 

Митьо Крика: Аз съм убеден, че човек трябва да е последователен - че след като
си направил някакъв политически избор, трябва да държиш на него. Аз направих 
избора си за СДС преди повече от десет години. Дали това е лошо, дали е добре...
абе, трябва да продължаваш по пътя, по който си хванал. В началото на прехода 
аз и семейството ми видяхме именно в СДС изхода. А аз наистина не бих могъл 
да мисля по друг, по-ляв начин. Дори защото дядовците ми - и по бащина, и по 
майчина линия, са били в Белене. Единият е бил царски офицер, а другият - 
николапетковист. Даже семейството ми беше разделено, когато майка ми беше 
учителка в Ангола. Баща ми не го пускаха да е в чужбина, бяха писали доноси, че
всички сме искали да избягаме... Вярно е, че всяка кауза има и положителни, и 
отрицателни страни, но за мен СДС основно значи „не на комунизма". СДС беше 



ядрото на десните сили - всички произлязоха оттам. Колкото до Царя... той не 
оправда доверието на хората. А ДПС са фурнаджийска лопата. Аз нямам нищо 
против турското население, те са много хубави хора, но ДПС направиха големи 
бели. А за Костов и неговата нова партия... за мен Костов е виновен, че напусна 
СДС. И не знам сега към какво се стреми, но мисля, че не може да хване 4% на 
следващите избори. По принцип хората са разочаровани от него, защото той 
прикри лошите овци в собственото си управление. Да не говорим, че беше 
сърдит толкова време на медиите и мълча. Аз много съм го харесвал някога, но 
той се промени. Ето затова и мен ме е страх: да не стана такъв, като почна да се 
занимавам с политика! 

  

Има ли бъдеще от твоя гледна точка СДС? 

Митьо Крика: Да. Детекторът: Да. 

  

А Надежда Михайлова точният лидер ли е? 

Митьо Крика: Да. 

Детекторът: Не. 

Митьо Крика: Тук може да се е получило разминаване с детектора, защото аз 
наистина прекалено много се възхищавам на нея - затова толкова емоционално 
съм реагирал! Надежда Михайлова беше страхотен външен министър и това, че 
ще ни приемат в Европейския съюз, е по-скоро резултат на нейните действия, 
отколкото на цялото тогавашно управление. Не е вярно, че Костов бил изградил 
Надежда - човек сам се изгражда. Тя не е продукт на Костов, а на майка си и 
баща си. Мисля си, че Надежда е положителна личност. Трудно е, разбира се, да 
оглави една партия, която се разцепва. Не може и на 100% да изпълнява 
обещанията си, но си мисля, че тя дава някакъв нов шанс. 

  

В твои интервюта през последните седмици казваш, че лидерът на една 
партия би трябвало да е жена. Щеше ли да симпатизираш на СДС, ако 
начело не беше Надежда Михайлова, а мрачен мустакат субект? 

Митьо Крика: Не. Детекторът: Не. 

  

Следиш ли внимателно развоите в политическия процес у нас? 

Митьо Крика: Да. Детекторът: Да. 

  



Познаваш ли достатъчно добре младите хора в „Овча купел"? 

Митьо Крика: Да. 

Детекторът: Не. 

Митьо Крика: Казах ти „Да", но после се замислих - може би те ме познават 
много по-добре, отколкото аз тях. Просто младите ги вълнуват съвсем различни 
неща от тези, които занимават моята генерация. Сега подрастващите не се 
интересуват от политиката. Е, в една нормална капиталистическа страна е в реда 
на нещата младежта да не е политизирана, но ние все още не сме нормална 
страна и младите трябва да заемат позиция на самите избори! Не може после да 
даваш мнение, че не ти харесва страната, след като не си направил своя избор! 
Младите трябва да се заинтригуват, да имат представа от политическия живот. Да
не се интересуват само от материални, битови неща. Това ще е и моя задача - аз 
не съм комерсиален тип и се паля за идеи, всеотдаен съм. Доколко се справям 
добре - е друг въпрос. 

  

Всъщност - на теб пука ли ти за младите хора в „Овча купел"? 

Митьо Крика: Да. Детекторът: Да. 

  

Има ли значение дали си шеф за квартала
на МСДС или на някоя друга младежка
партийна организация? 

Митьо Крика: Да. 

Детекторът: Не. 

Митьо Крика: Аз имам принципи и съм
твърдо от СДС. Но може би това няма чак
такова практическо значение, защото аз имам някакво влияние върху младите 
като личност. Да, човек може и да е по-важен от партийната си принадлежност, 
но трябва да си следваш курса. 

  

Чувстваш ли се използван от политически течения и сили? 

Митьо Крика: Не. 

Детекторът: Да. 

Митьо Крика: Естествено, че съм използван. Това са и мои опасения. Но не 
звучи добре да си призная, че съм използван. За съжаление обаче не успях да 
излъжа машината. 



  

Честно ли беше избран? 

Митьо Крика: Да. 

Детекторът: Не. 

Митьо Крика: Ами то винаги има съмнения дали някой е избран честно или не. 
Но аз съм избран според устава. Член съм на младежкото СДС от януари тази 
година, а на СДС - още от 1992. А това разлайване из медиите е от бившия 
председател Светослав Събев. И да ти кажа, аз обичам скандалите, но ако знаех, 
че чак такъв политически скандал ще се получи, нямаше да се съглася да заема 
поста след него. Хубаво е понякога да лаят около теб, но в политиката от такива 
неща се губи - хората ще си кажат: „Гледай ги тия от СДС, на ниско ниво имат 
конфликти, а какво остава за големите неща!" 

  

За ново ръководство на клубовете трябва да гласуват повече от половината 
членове. Вярно ли е, че 14 от членовете на клуба в „Овча купел" не са били 
допуснати до гласуването и напуснали залата? 

Митьо Крика: Да. Детекторът: Да. 

  

Ти протеже на д-р Николай Николов ли си? 

Митьо Крика: Не. Детекторът: Не. 

  

Щеше ли да бъдеш избран без неговата подкрепа? 

Митьо Крика: Да. 

Детекторът: Не. 

Митьо Крика: По принцип аз уважавам Николов като човек и като политик. Но 
си мисля, че и без неговата подкрепа щях да бъда избран. Може би по-скоро той 
ми помага със съвети, допитвам се до него, защото е ерудиран, а за мен 
тематиката е нова. 

  

  

МЕТАМОРФОЗИ 

  



Сега, като шеф на МСДС „Овча купел", смяташ ли да си по-внимателен в 
медийните си изяви? 

Митьо Крика: Да. Детекторът: Да. 

  

Ще замениш ли постепенно впитите тишърти с картинки с ризи и 
вратовръзки? 

Митьо Крика: Да. Детекторът: Да. 

  

Чувстваш ли се удобно в костюм? 

Митьо Крика: Да. Детекторът: Да. 

  

През последните дни повече ли си мериш думите, отколкото по-рано? 

Митьо Крика: Да. Детекторът: Да. 

  

Страхуваш ли се приятелите ти да не те възприемат като някаква нова 
порода комсомолец? 

Митьо Крика: Не. Детекторът: Не. 

  

Промени ли се с нещо отношението на другарите от квартала, откакто стана
политически кадър? 

Митьо Крика: Да. Детекторът: Да. 

  

Някои наблюдатели побързаха да намерят паралели между твоето навлизане
в партийния живот и избирането на Шварценегер за губернатор на 
Калифорния. Ти правиш ли подобни паралели в главата си? 

Митьо Крика: Да. Детекторът: Да. 

  

Такива сравнения ласкаят ли те? 

Митьо Крика: Не. 



Детекторът: Да. 

Митьо Крика: Е, няма как да не се лаская, когато ме сравняват с толкова велика 
личност. Шварценегер е един от пионерите на културизма, той направи този 
спорт известен и показа, че един спортист може да влезе в политиката. Но на 
него все пак му трябваха 50 години, за да стане политик. Аз затова казвам, че не 
бързам. Имам тепърва още много да се уча. 

  

Комфортно ли се чувстваше в студиото на „Тази сутрин", докато говореше 
на доста по-различен език от този, който обикновено използваш? 

Не. Детекторът: Не. 

  

Харесва ли ти насоченото към теб медийно внимание? 

Митьо Крика: Да. 

Детекторът: Не. 

Митьо Крика: Виж сега... Ту ми харесва, ту не ми харесва. Всеки човек се радва 
да му обръщат внимание. Вярно е, че понякога излизат и отрицателни неща, но 
медиите имат право да пишат каквото решат. Ако прекалено много почнат да се 
харесват медиите, значи има цензура. Никой не обича да го критикуват и аз не 
правя изключение. Но понякога е хубаво да ти изтъкват грешките - колкото и да 
не си признавам, аз си взимам поука. Мъжкото его не ми позволява да си 
признавам явно грешките. Тайно обаче мога да се поправя. 

  

Смяташ ли се за медийна звезда? 

Митьо Крика: Да. 

Детекторът: Не. 

Митьо Крика: Не съм звезда, разбира се. Казах „Да" само да се покажа. Та кой в
България е медийна звезда? Само Слави Трифонов. Други няма. Другите сме 
някаква имитация. 

  

  

BODY LANGUAGE 

  

Ти стана известен най-вече с физическата си форма. Според теб хората 



подценяват ли умствения ти багаж? 

Митьо Крика: Да. Детекторът: Да. 

  

Случвало ли ти се е да се правиш на по-тъп, отколкото си? 

Митьо Крика: Да. Детекторът: Да. 

  

Може ли човек да комбинира активна грижа за тялото с активна грижа за 
интелектуалното си развитие? 

Митьо Крика: Да. Детекторът: Да. 

  

Ти харесваш ли тялото си? 

Митьо Крика: Да. 

Детекторът: Не. 

  

Митьо Крика: Не го харесвам. Никой не харесва тялото си, дори то да е 
перфектно. А аз доста неща не одобрявам в тялото си - можех например да 
порасна повече. И още други, лични работи. Затова човек започва да се 
усъвършенства. А със спорт започнах да се занимавам именно за да се харесам на
дамите. Ето Фройд, когото много уважавам, е казал, че всичко е продиктувано от 
сексуални мотиви, дори при децата. 

  

Вземаш ли допълнителни стимуланти? 

Митьо Крика: Не. 

Детекторът: Да. 

Митьо Крика: „Не" ли казах? По принцип аз вземам хранителни добавки. Това 
са безвредни субстанции, които подпомагат спортните постижения - на билкова 
основа, от водорасли и т. н. А навремето, признавам си, вземал съм анаболи. От 
няколко години обаче - не. Но трябва да знаеш, че всеки е вземал някога, всеки е 
минал по тоя път. 

  

Външният вид по-важен ли е от мислите на човек? 



Митьо Крика: Да. Детекторът: Да. 

  

Суетен ли си? 

Митьо Крика: Да. Детекторът: Да. 

  

По-скоро шоумен, отколкото спортист ли си? 

Митьо Крика: Да. Детекторът: Да. 

  

Битува мнението, че мъжете, които прекалено много помпат мускули, го 
правят, за да избият различни комплекси. Ти комплексиран мъж ли си? 

Митьо Крика: Да. 

Детекторът: Не. 

Митьо Крика: Всеки човек страда от комплекси. Да, има разлика между човек с 
комплекси и изцяло комплексиран човек... Аз може би съм превъзмогнал част от 
комплексите си със спорт и с други работи. Но навремето жените наистина не ме 
харесваха. Аз бях грозното пате. Сега е по-различно. 

  

Водеше предаване за фитнес по СКАТ, сега имаш рубрика в предаване на 
„Нова". Мислиш ли, че има на какво да научиш хората от екрана? 

Митьо Крика: Да. Детекторът: Да. 

  

Издаде книга със съвети за намаляване на теглото.
Имат ли повечето българи нужда от подобни
съвети? 

Митьо Крика: Да. Детекторът: Да. 

  

Затлъстява ли нацията? 

Митьо Крика: Да. Детекторът: Да. 

  



Ти би ли излязъл на среща с доста закръглена дама? 

Митьо Крика: Да. 

Детекторът: Не. 

Митьо Крика: Факт е, че приятелките ми от последните години са всичките с 
едни такива, пищни форми. По принцип харесвам истинските жени, които имат 
тялото на бутилка кока-кола - тези първите, стъклените бутилки. Обичам 
женствеността. Е, не искам дамата да е дебела, разбира се. Харесвам пищни 
дами, които ходят на фитнес - като моделите на Playboy. Не си падам по 
културистки. 

  

Считаш ли се за идол на хората, занимаващи се със силов спорт? 

Митьо Крика: Да. Детекторът: Да. 

  

Редно ли е ти, заедно с фирма „Мусаши", да организираш силови състезания
отделно от БФСА (Българска федерация на силовите атлети)? 

Митьо Крика: Да. 

Детекторът: Не. 

Митьо Крика: По принцип не е редно... Но след като имаме два синода, защо да 
не направим и втора федерация?! В Америка има четири! А щом те (БФСА - бел. 
ред.) ме изгониха от тяхната федерация, защо да не направя алтернативна? Защо 
ме изгониха ли? Еми и аз се питам защо! Аз даже бях в управителния им съвет, 
не знам защо ме изключиха. Може би защото бях по-известен от председателя на 
федерацията. Бях неудобен, защото съм от хората, които си казват каквото 
мислят. 

  

Да си силов атлет прави ли те по-мъжествен според теб? 

Митьо Крика: Да. Детекторът: Да. 

  

Има ли смисъл в това да вдигаш от раз 460 кг или да обръщаш лека кола? 

Митьо Крика: Да. Детекторът: Да. 

  

  



МАЧИЗЪМ? 

  

Мислиш ли се за агресивен човек? 

Митьо Крика: Не. 

Детекторът: Да. 

Митьо Крика: Аз съм сексуално агресивен. Иначе съм кротък. 

  

Разпалването ти на екран на различни теми понякога поза ли е? 

Митьо Крика: Да. Детекторът: Да. 

  

Обичаш ли ролята на мачо? 

Митьо Крика: Да. 

Детекторът: Не. 

Митьо Крика: Аз си направих този мачо имидж в медиите, но той ми изигра 
лоша роля. Сега дамите не ме приемат сериозно. Като кажа на някоя жена, че я 
обичам, тя не ми вярва. Направо ми се заби нож в гърба. Сега съм влюбен в една 
жена и се стремя да премахна натрупаните негативи в имиджа ми. Но е хубаво 
човек да е плейбой, де. На всеки му е приятно да го мислят за такъв. В същото 
време сега трябва да доказвам, че съм различен от медийния си образ. 

  

Градиш ли имиджа на по-груб човек, отколкото си всъщност? 

Митьо Крика: Да. Детекторът: Да. 

  

Участваш ли редовно в спречквания по заведенията? 

Митьо Крика: Не. 

Детекторът: Да. 

Митьо Крика: Е, всеки като млад е правил някакви глупости, но аз не съм 
побойник. Колкото до случая с казанлъшката дискотека отпреди месец, защото 
очевидно за това става дума... там те мене ме набиха. Трудно е да си призная, че 
са ме набили, но те бяха наистина много - казаха го и очевидци. Даже са скачали 
по мене, и то в моя роден град! Аз се отричам от Казанлък, сериозно говоря, 



много съм обиден на града. Навсякъде хората ме приемат с любов и уважение, а 
точно там да има толкова злоба и омраза към мен... не стига, че им правя града 
известен... Не мога да си обясня причината за злобата, може би е нещо селско: 
„Ей, вижте, сега ще набием Митьо Крика!" Но прокуратурата ще се занимава с 
това, не искам вече да говоря. 

  

Подобни прояви според теб вредят ли на имиджа ти на новоизлюпен 
политически кадър? 

Митьо Крика: Да. Детекторът: Да. 

  

Лесно раним ли си? 

Митьо Крика: Да. Детекторът: Да. 

  

А притеснителен? 

Митьо Крика: Да. Детекторът: Да. 

  

Чувстваш ли се несигурен понякога? 

Митьо Крика: Да. Детекторът: Да. 

  

Съжаляваш ли за появата си в „Море от любов"? 

Митьо Крика: Не. Детекторът: Не. 

  

  

ЖЕНИТЕ 

  

Според теб жените харесват ли мъже с големи мускули? 

Митьо Крика: Да. Детекторът: Да. 

  



Ти лично харесван мъж ли си? 

Митьо Крика: Да. 

Детекторът: Не. 

Митьо Крика: Мисля, че ме харесват разни хубави дами - кога за по-дълго 
време, кога за по-кратко... Сега ходя с една прекрасна жена, и то вече месец и 
половина. 

  

За теб се носят всякакви сърцераздирателни легенди. Имаш ли късмет с 
жените в чисто романтичен план? 

Митьо Крика: Не. Детекторът: Не. 

  

Съжаляваш ли за изявлението си в „Сблъсък", че си спал с 1500 жени? 

Митьо Крика: Не. Детекторът: Не. 

  

Спал ли си с 1500 жени? 

Митьо Крика: Да. 

Детекторът: Не. 

Митьо Крика: Истината е, че бройката вече стана 1600. Добре де, не е вярно. Аз 
не съм спал с много жени. А тази бройка ми дойде наистина спонтанно в 
„Сблъсък". Но явно направи впечатление, защото всички млъкнаха. Иначе аз 
никога не съм си водил статистики - това е грубо, обидно е, дамата не е предмет! 
Не е сексуална кукла. Аз влагам любов във всяка връзка. Също така ми е много 
странно някой като каже: „Каква дама свалих!" Защото ако дамата не е направила
така, че ти да я свалиш, никога няма да я свалиш! Винаги в основата на всяко 
нещо е жената. Тя подава сигналите, тя прави всичко. Явно вие сте по-силният 
пол. 

  

Обичаш ли да си приписваш различни подвизи? 

Митьо Крика: Да. Детекторът: Да. 

  

Съществува ли „голяма любов"? 



Митьо Крика: Да. Детекторът: Да. 

  

Ти мислиш ли, че ще я откриеш? 

Митьо Крика: Да. Детекторът: Да. 

  

Любовта секс ли е? 

Митьо Крика: Не. Детекторът: Не. 

  

Между другото, харесваш ли физически Lady B? 

Митьо Крика: Да. Детекторът: Не. 

Митьо Крика: Lady B е мой тип мацка. Аз си я харесвам, ние сме приятели. 
Сигурно тук нещо съм се разсеял, затова сме се разминали с детектора. 

  

  

SELF-MADE 

  

Казват, че си човек, който се е „направил сам". Това така ли е? 

Митьо Крика: Да. Детекторът: Да. 

  

Вярваш ли в максимата, че всеки човек сам твори съдбата си? 

Митьо Крика: Да. Детекторът: Да. 

  

Доволен ли си от нещата, които си постигнал до момента? 

Митьо Крика: Не. Детекторът: Не. 

  

Щеше ли да станеш Митьо Крика, ако беше имал протекции и връзки от 
малък? 



Митьо Крика: Да. Детекторът: Не. 

Митьо Крика: Нямаше да стана, разбира се. Но тук исках да се направя на 
интересен. 

  

Презираш ли „глезльовците"? 

Митьо Крика: Да. Детекторът: Да. 

  

Има ли неща от миналото ти, от които се срамуваш? 

Митьо Крика: Да. Детекторът: Да. 

  

Знаеш ли какво точно искаш за себе си след 20 години? 

Митьо Крика: Да. Детекторът: Да. 

  

Ти своя собствен светъл пример ли си? 

Митьо Крика: Да. 

Детекторът: Не. 

Митьо Крика: Аз не се възхищавам от себе си. Но тук казах „да", защото човек 
трябва да има някаква последователност, дори в самочувствието. Общо взето, аз 
се считам за положителна личност, но понякога правя доста хард изказвания. 
Случва се да прекалявам с някои свои изяви.  

  

  

КОМЕНТАРА НА ДЕТЕКТОРА* 

Нормалното първоначално напрежение на Димитър Ходжев спада бързо и до 
края на записа на реакциите му той изпълнява точно и дисциплинирано 
инструкциите. Отговорите са бързи, уверени, няма драматична вътрешна борба
и двоумение. Липсва съпровождаща мимика, гласът му е равномерен, без 
модулации. Емоционалните разминавания са малко на брой, но са ярко 
изразени и недвусмислено се разчитат. Причината за появата им не е 
вътрешната му неувереност в отговорите, а наивното желание за 
самопредставяне само в положителна светлина. 
Добронамерен, непосредствен, дава всичко от себе си, държи на 
патриархалните ценности - такъв човек много повече е полезен като 



автентичен модел на подражание, а не като изкуствено формиран образ. За 
съжаление идеализмът винаги прави личността податлива на външни 
внушения, криещи опасността за изкривяване на собствената му самооценка. 
Твърде широко е скроен, за да съумее в кратки срокове да се намести в 
еталонния костюм на новата изява. 

  

*Коментарите на детектора са изготвени от специалистите на „Пси Контракт". 

Детектор на лъжата

   СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЯ     
брой 23 (139), 14-20 Юни 2004 

19 1/2. Иван и Андрей
Катерина Запрянова

Техните  имена  са  толкова  здраво  свързани,  че  ги  изговаряме  на  един  дъх  като  Илф  и
Петров, Ин и Ян, Макс и Мориц, Чук и Гек, Маркс и Енгелс, Пижо и Пенда (последното да
не се разбира превратно!).  Решихме да подложим водещите на „Сблъсък" на паралелен
разпит номер 19 1/2. Половинката дойде от факта, че Иван и Андрей са несъмнено повече от
един човек, но доста трудно се възприемат поотделно 

  

DOUBLE VISION 

  

Вече сте заедно в трета поред телевизия,
отделно управлявате заведение, а отскоро
имате и агенция за запознанства. Смяташ
ли,  че  комбинацията  от  вас  двамата  е
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силна маркетингова формула за успех? 

Андрей: Да. Детекторът: Да. 

Иван: Да. Детекторът: Да. 

  

Страдаш ли от суеверието, че ако не сте двамата заедно в дадено начинание,
то няма да върви? 

Андрей: Не. Детекторът: Не. 

Иван: Не. Детекторът: Не. 

  

Има ли равнопоставеност в тандема? 

Андрей: Да. Детекторът: Не. 

Андрей:  Ние сме равнопоставени, но принципно, когато започвахме, аз бях по-
инициативният.  Аз  бях  по-готов  да  търся  нови  неща  и  промени.  Иван  е  по-
подреден, той е готов да изпълнява задачи и конкретни неща, но по-рано като че
ли влизаше в някаква рамка. Сега вече не е така, даже той прояви инициативата
за агенцията за запознанства. 

Иван: Да. Детекторът: Да. 

  

Чувстваш ли се като един вид „половинка" на партньора ти от „Сблъсък"? 

Андрей: Да. Детекторът: Да. 

Иван: Да. Детекторът: Не. 

Иван:  Какво  значи  половинка?  Ние  понякога  си  профилираме  работата  и  в
дадена ситуация единият върши повечето неща и поема кормилото,  а  в други
ситуации - обратното. Така че ако има нещо ценно при нас двамата, то е, че се
допълваме. Затова казах, че се чувствам като половинка. 

  

Можеш ли да функционираш сам? 

Андрей: Да. Детекторът: Не. 

Андрей: Мога да функционирам сам, но ние в момента сме неразривно свързани.
Работата ни е обща, екипът ни е общ. Ние като продукт сме заедно и това ни
продава. 



Иван: Да. Детекторът: Не. 

Иван: Аз бих могъл да функционирам сам, разбира се. Но, не дай си Боже, да се
разделим. 

  

Има ли значение дали към вас се обръщат с „Иван и Андрей" или „Андрей и
Иван"? 

Андрей: Не. Детекторът: Не. 

Иван: Не. Детекторът: Не. 

  

Случва ли се все още да ви объркват? 

Андрей: Да. Детекторът: Да. 

Иван: Да. Детекторът: Да. 

  

Дразниш ли се, когато попитат кой кой е? 

Андрей: Не. Детекторът: Не. 

Иван: Не. Детекторът: Да. 

Иван:  Не се дразня, даже много често съм си говорил с хора, които ми казват
през цялото време Андрей. Но това, от което наистина се дразня, е прекаленото
внимание,  което  ми  се  обръща  напоследък.  Може  би  съм  приел  въпроса  ти
двояко - все пак хората ни бъркат имената в резултат на някакво насочено към нас
внимание. 

  

Ако сега това партньорство се разтрогне,
ще оцелееш ли професионално? 

Андрей: Да. Детекторът: Не. 

Андрей: Ще оцелея професионално, защото
съм  убеден,  че  имам  качества.  Но  ще  има
много сътресения, затова детекторът е отчел
„не". 

Иван: Да. Детекторът: Не. 

Иван:  Тогава ще има първоначален стрес и пустота,  но ще се оправя -  какво
друго бих могъл да направя, да си срежа вените ли?! При всички случаи ще има



една духовна и времева пауза, в която ще трябва да се преквалифицирам дори
психически - все пак, свикнал си да разчиташ на някого и след това трябва да
преразгледаш изцяло поведението си... 

  

Апропо, ти ли си по-красивият от двамата? 

Андрей: Не. Детекторът: Не. 

Иван: Не. Детекторът: Не. 

  

А по-умният? 

Андрей: Не. Детекторът: Да. 

Андрей: Аз мисля по-бързо от двамата, което обаче не значи, че съм по-умен. По
принцип аз познавам само един човек, който мисли по-бързо от мен, и това е
Нико Тупарев. Но умен и бързомислещ са две различни неща. Ето, аз мисля 50
пъти по-бързо от Гого Лозанов, но не съм по-умен от него. 

Иван: Не. Детекторът: Не. 

  

Има ли реално съперничество между вас? 

Андрей: Не. Детекторът: Не. 

Иван: Не. Детекторът: Не. 

  

Би ли отказал да бъдеш водещ на някакво шоу, ако няма покана за другия? 

Андрей: Да. Детекторът: Да. 

Иван: Да. Детекторът: Да. 

  

Притесняваш ли се от слуховете, че сте гей-двойка? 

Андрей: Не. Детекторът: Не. 

Иван: Не. Детекторът: Да. 

Иван: Знаеш ли защо тук може би така се получи... Имаме един съсед до офиса,
една застинала мутра от 80-те...  Всеки път,  като ни види, той ни казва:  „Хей,
момиченца, как нямате полички?" Даже веднъж-два пъти ни е налитал. Иначе



някакво типично притеснение дали хората ме имат или нямат за гей аз нямам.
Дори да съм гей, аз няма да имам притеснения да си призная това. 

  

Страх ли те е един ден това приятелство да не се прекрати? 

Андрей: Да. Детекторът: Да. 

Иван: Да. Детекторът: Да. 

  

Вие двамата еднакво популярни ли сте? 

Андрей: Да. Детекторът: Да. 

Иван: Да. Детекторът: Да. 

  

Случва ли се за нещо да му завиждаш? 

Андрей: Не. Детекторът: Да. 

Андрей:  Тук  си  помислих,  че  е  невъзможно  да  не  завиждам.  Защото  ако  в
определени предавания аз не съм си свършил работата, направил съм 50 лапсуса
и съм бил неадекватен, а той се е справил добре, сигурно ми е кофти. Но не му
завиждам за конкретни неща. 

Иван: Не. Детекторът: Да. 

Иван:  Сигурно винаги има нещо, което би могло да ме накара да завиждам на
друг човек. В неговия случай може би бих могъл да му завиждам за начина, по
който  той  успява  да  си  общува  с  всякакви  видове  хора  -  много  по-добре,
отколкото аз. А изпитва и удоволствие от цялата работа! Като трябва да ходим на
коктейл, на който, ако не се появим, бихме обидили домакина, аз си вземам една
чаша и си седя в един ъгъл през цялото време. След което се прибирам. А Андрей
започва  да  обикаля,  да  си  казва  „Здрасти"  с  всички  и  умира  от  кеф,  като  го
снимат. 

  

Често ли се карате? 

Андрей: Да. Детекторът: Да. 

Иван: Да. Детекторът: Да. 

  



Идва ли ти понякога да му фраснеш един? 

Андрей: Да. Детекторът: Да. 

Иван: Да. Детекторът: Да. 

  

  

ДА ПОБЛЪСКАМЕ ЗАЕДНО 

  

Харесваш ли „Сблъсък"? 

Андрей: Да. Детекторът: Да. 

Иван: Да. Детекторът: Не. 

Иван:  Аз  наистина  харесвам  „Сблъсък".  Но  е  имало  случаи,  в  които  сме
излизали с наведени глави от студиото. 

  

Добър водещ ли си? 

Андрей: Не. Детекторът: Не. 

Иван: Да. Детекторът: Не. 

Иван: Еми добър водещ съм, посочи ми по-добър! Смятам, че съм добър - гледам
си  рейтингите  постоянно...  Но  тук  може  би  е  проговорила  моята  вътрешна
неувереност, която всеки човек има. Аз много често се усещам неуверен, общо
взето, съм на периоди. Понякога буквално през една минута се сменя целият ми
душевен мир. 

  

Предаването отмина ли според теб своя пик? 

Андрей: Не. Детекторът: Да. 

Андрей:  Знам  защо  тук  така  се  получи  -  просто
предаването  няма  един  пик.  То  върви  на  периоди.
Пикът се вижда, когато вземеш листа с рейтингите -
тогава  виждаш  резултатите  и  не  разсъждаваш.  А
нашият най-голям пик, който въобще сме изживявали,
беше съвсем скоро тази година. Аз съм убеден, че има
страхотна перспектива пред това, което правим, и пред
екипа ни. 



Иван: Не. Детекторът: Не. 

  

Намаля ли твоят първоначален ентусиазъм? 

Андрей: Да. Детекторът: Да. 

Иван: Не. Детекторът: Да. 

Иван:  Е,  нормално  е  нещо,  което  правиш  четвърта  година,  вече  да  не  кара
сърцето ти да тупка чак толкова ентусиазирано. Но аз продължавам събота срещу
неделя да не мога да спя и продължавам да треперя, преди да включат камерите,
от притеснения как ще мине предаването. 

  

Според  писания  в  наш  всекидневник  „привкусът  на  вулгарност  и
клюкарстване надделява, гостите все повече се обезличават и програмата
неприятно взе да пожълтява." По-жълто предаване ли станахте наистина? 

Андрей: Не. Детекторът: Не. 

Иван: Не. Детекторът: Да. 

Иван: Тук много се замислих. Имаше два пътя за развитие на нашето предаване.
Те се структурираха от темите. Единият беше на базата на интелектуални теми, с
една  идея  по-задълбочено  анализиране  на  нещата  от  гости,  които  са  по-
профилирани  в  тяхната  област.  Другият  път  беше  по-емоционален,  с  по-
колоритни гости. Ако се замисля, може би малко повече се залитна към жълтото. 

  

Изтъркахте ли се? 

Андрей: Не. Детекторът: Да. 

Андрей: Тук се получи разлика, защото има неща, които са се изтъркали около
нас. Темата алкохол например. Или темата хомосексуализъм, която всъщност не
се вписа в чувството за хумор на българите. Някакви селяндури по улицата ми
викат: „Ей, педераст", а не са спали и с една десета от жените, с които аз съм
спал! Някакви мъже, които на 25 години все още само ръкоделстват, се провикват
към  мен  по  тоя  начин...  Факт  е,  че  с  Иван  прекалихме  с  някои  тъпи  шеги,
понякога направо ми се повръща. Но от друга страна, Слави Трифонов още по
времето, по което аз не бях открил самозадоволяването, се шегуваше с Учиндол. 

Иван: Не. Детекторът: Да. 

Иван: Според мен това разминаване дойде от факта, че всеки човек изпитва един
подсъзнателен  страх:  че  в  един момент  целият  този  весел  филм свършва!  Че
може да се окажеш човекът, който навремето е правил някакви страхотни неща, а
сега  си  друг  човек.  Но  не  мисля,  че  сме  се  изтъркали,  защото  рейтингите



показват друго. Е, ако слушаш Васа Ганчева и нейните приятелчета, може да си
на друго мнение. Но аз предпочитам да вярвам на онези два милиона, които ни
гледат, отколкото на един кръг от десет човека. 

  

В  състояние  ли  сте  да  измислите  нещо  ново  и  наистина  авангардно  в
предаването? 

Андрей: Да. Детекторът: Не. 

Андрей:  Принципно аз не смятам, че някой въобще е в състояние да измисли
нещо суперавангардно и неповторимо в телевизията. 

Иван: Да. Детекторът: Не. 

Иван: Разминаването тук се получи, защото аз не съм сигурен дали въобще има
нужда  от  ярко,  коренно  различно  начало.  Или  има  нужда  от  малко  по-
хирургически промени, в рамките на традицията. Човек много добре трябва да си
помисли,  преди  да  прави  резки  промени  -  можеш  да  загубиш  лоялната  ти
аудитория, а да не спечелиш реално друга. 

  

Самоиронията беше добра формула в началото на предаването. Ще бъде ли
самоиронията основен метод във воденето на предаването и занапред? 

Андрей: Да. Детекторът: Да. 

Иван: Да. Детекторът: Да. 

  

Предпочиташ  ли  пищните  скандали  на  първосигнално  ниво  пред
задълбочените интелектуални спорове? 

Андрей: Да. Детекторът: Да. 

Иван: Да. Детекторът: Да. 

  

Повечето гости на „Сблъсък" един вид „пациенти" ли са? 

Андрей: Да. Детекторът: Да. 

Иван: Да. Детекторът: Да. 

  

Колоритният луд по-добър гост ли е според теб от задълбочения анализатор?



Андрей: Да. Детекторът: Да. 

Иван: Да. Детекторът: Да. 

  

Можеш ли да водиш сериозно предаване с политическа тематика? 

Андрей: Да. Детекторът: Не. 

Андрей:  Сега  си  представям  какво  ще  си  кажат  много  хора:  това  лайно  от
„Сблъсък" на какво ми се прави! Но аз съм абсолютно убеден, че мога да водя
политическо предаване, просто хората не ме познават в тази светлина. Сега обаче
не  е  моментът.  На  25  години,  с  брада  само  отпред,  ще  е  смешно.  Но  ти
гарантирам,  че  на  40  ще  мога  да  съм  страшно  добър  водещ  на  политическо
предаване. Много по-добър, отколкото съм сега в „Сблъсък". Няма да съм като
Иво Инджев, защото съм с друг темперамент и предполагам, че моето предаване
ще е по-скандално. Ама при всички положения Иво е готин пич. 

Иван: Не. Детекторът: Не. 

  

Редно  ли  е  да  демонстрирате  пристрастията  си  към  „Левски"  в
предаването? 

Андрей: Да. Детекторът: Да. 

Иван: Да. Детекторът: Не. 

Иван:  Тук  ти  казах  „да",  след  което  се  замислих...  Ние  наистина  вече  не
демонстрираме тези пристрастия силно и първосигнално. Всъщност на мен вече
самата идея „Левски" ми се струва първосигнална. Аз много обичам футбол и
съм  тренирал  футбол.  Но  не  може  да  има  идея  „Левски"  на  фона  на  тази
компилация, която облича сини екипи и се пробва нещо да прави. Очевидно аз
съм фен на нещо, което е било. Независимо дали завършват първи или десети в
класирането, ти не виждаш живот и сърце на терена. Затова в момента, в който ти
казах „да", аз се почувствах тъпо. 

  

Ако не водеше „Сблъсък", щеше ли да дойдеш като гост в него? 

Андрей: Да. Детекторът: Да. 

Иван: Да. Детекторът: Да. 

  

Чувстваш ли се омерзен понякога след края на предаването? 



Андрей: Да. Детекторът: Да. 

Иван: Да. Детекторът: Да. 

  

Има ли предавания, от които се срамуваш? 

Андрей: Да. Детекторът: Да. 

Иван: Да. Детекторът: Да. 

  

Налага ли ти се да се правиш на по-повърхностен, отколкото си? 

Андрей: Да. Детекторът: Да. 

Иван: Не. Детекторът: Да. 

Иван:  Не смятам,  че  има  човек на  тази земя,  който може сам за  себе  си  да
определи дали е повърхностен или задълбочен. Аз не мога сам да си определя
нивото на повърхностност, а не искам да изглеждам самонадеян, като кажа: „Да
бе, аз съм много задълбочен човек, а ми се налага да се правя на палячо". Най-
лошото нещо е непокритата претенция. Не искам да казвам, че съм любител на
Умберто Еко, но просто трябва да жонглирам и да нося червен нос. 

  

„Сблъсък" добър трамплин ли беше към т. нар. елитарни среди у нас? 

Андрей: Да. Детекторът: Да. 

Иван: Да. Детекторът: Не. 

Иван: Ами аз, като чуя определени изрази, естествено, че ще има разминаване с
детектора...  Като  чуя  „елитарни"  среди,  аз  си  представям  средите  на  Евгени
Минчев и т. нар. VIP партита на Агент Тенев и останалите плужеци... Но иначе
ти  отговорих  с  „да",  защото  ако  приемем  тези  хора  за  някакъв  елит,  то  ние
влязохме в техните среди, когато започнаха да ни дават по телевизията. Разбираш
ли колко е достатъчно да  си елит в  България?!  Просто те  дават  три пъти по
телевизията... 

  

Страх ли те е да не дойде време, в което ще си „никой"? 

Андрей: Не. Детекторът: Не. 

Иван: Не. Детекторът: Не. 



  

  

ВИСШИ СТРАСТИ 

  

Да принадлежиш към някакъв медиен елит беше ли
ти заветна цел? 

Андрей: Да. Детекторът: Не. 

Андрей: Ами аз съм роден в центъра на София, тук на
„Славейков". От дете познавам много известни хора и
съм  израснал  сред  тях.  Аз  съм  искал  да  работя  в
медиите на високо ниво, затова казах „да". Но не съм
имал стремежа на други хора да се докосна до някой
„от  телевизора",  защото  от  малък  съм си  общувал  с
известни личности. 

Иван: Не. Детекторът: Да. 

Иван: Ако приемем за медиен елит хора, които си вършат добре работата, а те в
българските телевизии са няколко човека, тогава може би отговорът наистина е
„да". 

  

Сега част от елита ли си? 

Андрей: Да. Детекторът: Не. 

Андрей: Какво значи елит? Аз нямам отговор на този въпрос, може би у нас има
няколко  елита.  Тук  например  хората,  които  имат  влияние  и  са  силни  като
медийни  и  обществени  личности,  невинаги  са  хората,  които  на  практика  са
силни. У нас хората,  които имат сила пред аудиторията,  не са винаги същите,
които управляват процесите. На Запад тези типове хора в много по-голяма степен
се припокриват. 

Иван: Не. Детекторът: Да. 

Иван:  Нормално е това разминаване -  ако хората ме възприемат като част от
елита,  ако  са  ми  станали  по-хубави  дрехите  и  ме  има  по  вестниците  и  по
списанията... 

  

Повечето ти приятели известни хора ли са? 

Андрей: Не. Детекторът: Не. 



Иван: Не. Детекторът: Не. 

  

Подмазваш ли се понякога? 

Андрей: Да. Детекторът: Не. 

Андрей: Аз не съм подмазвач. Аз съм изключително откровен човек. Имам обаче
респект към някои хора. Иван е много по-голямо перде понякога. 

Иван: Не. Детекторът: Да. 

Иван:  Ох,  миналата  седмица  на  Албена  аз  имах  няколко  много  неприятни
случки,  които  ми  промениха  до  голяма  степен  настройката  към  определени
личности... От хората, които съм харесвал и съм уважавал, от ръководството на
bTV,  получихме,  меко  казано,  някакъв  нож  в  гърба.  В  три  от  конфликтните
ситуации, в които ние изпаднахме с Андрей, те тотално и по най-неблагодарния
начин  застанаха  срещу  нас  и  ни  наклеветиха  още  1000  пъти  по  толкова,  за
колкото бяхме виновни..., ако въобще за нещо сме били виновни. Няма значение
за какво става въпрос - когато имаш даден партньор, ти разчиташ той да е с тебе.
Аз бях останал с убеждението, че с хората от ръководството на bTV сме от един
отбор, но това се промени коренно тази седмица. И сега съм поставен в кофти
ситуация -  тъй като не съм сам на клона, аз трябва да продължа да се държа
добре с определени хора. И в моята ценностна система това, че не надигам глава,
е равносилно на подмазване. 

  

Откакто  имаш  познанства  в  елитните  кръгове,  по-малко  смел
водещ/журналист ли стана? 

Андрей: Не. Детекторът: Да. 

Андрей: Ами тук малко съм излъгал... Има, да речем, някакво обстоятелство или
човек, с когото работиш, и затова невинаги казваш това, което би казал иначе.
Просто в един момент започваш да познаваш много хора и някои от тях ти стават
приятели. 

Иван: Не. Детекторът: Да. 

Иван:  Покрай  това,  че  се  запознах  с  повече  хора,  аз  вече  не  казвам  някои
язвителни неща - защото знам по-добре как стоят нещата. Ето например, откакто
се запознах с Бойко Борисов, аз разбрах, че той е много по-различен от медийния
му образ. Сега познавам нещата в по-голяма дълбочина и бих изглеждал смешен,
ако раздавам някакви прибързани оценки. Аз не съм по-малко смел сега - по-
скоро съм вкарал две секунди размисъл, преди да изтреса нещо. 

  

Случва  ли  ти  се  да  се  държиш  уважително  с  човек,  който  всъщност



презираш? 

Андрей: Не. Детекторът: Да. 

Андрей: Ако някой наистина ме дразни, трудно ще се държа уважително с него.
Но между другото е възможно да  бъда респектиран от  някой и той в  същото
време въобще да не ми харесва.  Ето например аз много харесвам работата на
Мартин Карбовски, а не го харесвам като човек. 

Иван: Да. Детекторът: Да. 

  

Изживяваш ли се като сноб? 

Андрей: Да. Детекторът: Да. 

Иван: Не. Детекторът: Не. 

  

Съдиш ли хората по тяхната популярност? 

Андрей: Не. Детекторът: Да. 

Андрей: Е, човек няма как да не се влияе от образа на някой... 

Иван: Не. Детекторът: Да. 

Иван:  Не, аз наистина не съдя хората по тяхната популярност.  Може да ми е
приятно да ям агне с ген. Борисов в Банско. Приятно ми е и да си говоря със
Слави Трифонов, защото той ми казва неща, които е научил по пътя, но дотам се
свързват моите контакти с тези хора. 

  

Общо взето,  в  България в  момента  се  създава  усещането,  че  една  клика
медийни „звезди" се ухажват, купонясват заедно, дават си взаимно награди
и действат на принципа „аз на тебе, ти на мене". Това така ли е според теб? 

Андрей: Да. Детекторът: Да. 

Иван: Да. Детекторът: Да. 

  

Хубаво ли е да си известен? 

Андрей: Да. Детекторът: Не. 

Андрей:  Невинаги е хубаво да си известен. Неща, които сме правили милиони
пъти и никой не им е обръщал внимание, сега правят голямо впечатление. Ето



например  на  медийния  фестивал  в  Албена  на  няколко  пъти  се  държахме  по-
свободно и това се прие като огромен скандал. А точно на Албена преди пет
години с едни приятели си облякохме женските дрехи на две наши приятелки, те
пък си облякоха нашите дрехи и така тичахме през целия курорт. Но ако сега
направя същото, всички ще кажат или: „Уф, тоя гей" или „Тоя пак се прави на
интересен!". Така че ми се налага да се съобразявам с куп условности. 

Иван: Да. Детекторът: Не. 

Иван: Истината е, че въобще не ми е приятно да съм известен. Тук обаче казах
„да", защото се дразня на хора, които се водят „обществени личности" и казват
колко им е неприятно от  този факт...  На пръв поглед това е  много дразнещо.
Какво ти е неприятно? Че имаш повече пари, че караш по-хубава кола, че хората
те харесват? Това са неща, които са даже много приятни... Оттам нататък обаче
започва едно неописуемо напрежение. Аз трябва да се въздържам от разни неща,
от  които  принципно  не  бих  искал  да  се  въздържам.  Не  знам  в  кой  момент
природата ми ще ме пребори. 

  

Комфортно ли се чувстваше като водещ на церемонията по раздаването на
наградите на АРА? 

Андрей: Не. Детекторът: Не. 

Иван: Да. Детекторът: Не. 

Иван:  Цялото ми прекарване на Албена стана много неприятно заради разни
случки.  Затова  не  мога  да  изолирам  воденето  на  една  церемония  от  всичко
останало. И сега след Албена аз продължавам да се чувствам зле, но това си е
мой проблем. 

  

Вие превърнахте ли се в част от медийната конюнктура? 

Андрей: Да. Детекторът: Не. 

Андрей:  Ами аз смятам, че не сме част от медийната конюнктура. Ние имаме
остра разлика от всички останали журналисти. 90% от журналистите в България
15 години лъжат хората, че политиците са тъпанари, а народът е супер. Това не е
вярно.  Не  можеш  да  кажеш,  че  8  милиона  души  в  България  са  страхотни,
работливи и добродушни и само 500 гада ги разбиват. Ние с Иван не влязохме в
този шаблон и затова не сме конюнктура. 

Иван: Не. Детекторът: Не. 

  

  



ТЪРГОВСКИЯТ НЮХ 

  

Чувстваш ли се комфортно във финансов
план? 

Андрей: Да. Детекторът: Не. 

Андрей:  Еми никога  не  ми е  достатъчно...
Винаги мога да изхарча повече от това, което
получавам.  Въобще  ние  двамата  не  сме
много спестовни. 

Иван: Да. Детекторът: Не. 

Иван:  Може би просто не  получавам 100% от нещата,  които би трябвало да
получа с оглед на всичко това, което правя. Но как мога да кажа, че именно аз не
се чувствам комфортно във финансов план и това да го прочетат няколко милиона
българи?! В сравнение с мен има хора, които не могат да си позволят абсолютно
нищо. 

  

Има ли нещо, което не би направил за пари? 

Андрей: Да. Детекторът: Да. 

Иван: Не. Детекторът: Да. 

Иван: Де да знам... В рамките на някаква огромна сума може би наистина няма
нещо,  което  не  бих  направил.  Но  ние  не  можем  да  спекулираме  с  разни
астрономически  суми,  така  че  в  този  смисъл  -  да,  има  неща,  които  не  бих
направил за пари. 

  

Клубът „Порно" добра инвестиция ли се оказа? 

Андрей: Да. Детекторът: Да. 

Иван: Да. Детекторът: Да. 

  

Между другото, вие двамата спорите ли за пари? 

Андрей: Не. Детекторът: Не. 

Иван: Не. Детекторът: Не. 



  

Смяташ ли, че образът ви се комерсиализира? 

Андрей: Не. Детекторът: Да. 

Андрей:  Не виждам никакъв проблем в това да се комерсиализира имиджът на
телевизионни водещи. Ти си телевизионен водещ, не си автор на поеми. 

Иван: Не. Детекторът: Да. 

Иван: Като сравня нашия образ с този на други водещи... Всеки от тях е участвал
в различни реклами, а ние в нито една. Не сме подписали договор да продаваме
лицата  си  на  никоя  фирма.  Не  сме  правили  абсолютно  нищо,  с  което  бихме
желали да се натрапим в общественото пространство. Но от друга страна, какво
значи да си комерсиален?! Авторите на Библията едва ли не излиза, че са най-
комерсиалните  хора  на  света,  защото  това  е  книгата,  продавана  в  най-голям
тираж. 

  

Щеше ли да водиш „Сблъсък" с минимален хонорар? 

Андрей: Не. Детекторът: Не. 

Иван: Не. Детекторът: Не. 

  

  

ПОКОЛЕНЧЕСКО 

  

Бунтар ли си? 

Андрей: Да. Детекторът: Не. 

Андрей:  Аз смятам, че по природа съм бунтар. Как го демонстрирам ли? Ами
много често си позволявам да влизам в противоречия с хората. Но може би бих
могъл  да  съм  бунтар  в  по-голяма  степен  и  затова  е  излязло  противоречие  с
детектора. 

Иван: Не. Детекторът: Не. 

  

Силните изявления от „поколенчески" тип поза ли са понякога? 

Андрей: Не. Детекторът: Не. 



Иван: Не. Детекторът: Не. 

  

Дразниш ли се  от  демонстрирането на обществени позиции от страна на
хора като Стефан Цанев и Недялко Йорданов? 

Андрей: Да. Детекторът: Не. 

Андрей:  Аз  тях  двамата  малко  ги  разграничавам.  Искрено  се  дразня  от
обществената позиция на Стефан Цанев, от вайкането. А при Недялко Йорданов
е обратното - аз се дразня от неговото творчество, без да имам право на това. 

Иван: Да. Детекторът: Да. 

  

Техните изказвания по обществено значими теми вредни ли са за духа на
нацията? 

Андрей: Да. Детекторът: Да. 

Иван: Да. Детекторът: Да. 

  

Имат ли поле за истинска изява младите хора в България? 

Андрей: Да. Детекторът: Да. 

Иван: Да. Детекторът: Да. 

  

Ако  не  водеше  „Сблъсък"  и  не  беше  популярен,  щеше  ли  да  останеш в
България? 

Андрей: Да. Детекторът: Не. 

Андрей: Е, сигурно нямаше да ми е толкова комфортно, колкото ми е сега. Затова
съм се поколебал. Но аз никога не съм имал идея да имигрирам. Съвсем за кратко
в гимназията мислех да уча някъде в чужбина, но бързо се отказах. Защо ли?
Защото мразя бюрокрацията и не мога да попълвам документи! 

Иван: Да. Детекторът: Да. 

  

Повечето млади хора патриоти ли са? 

Андрей: Не. Детекторът: Да. 



Андрей:  Има много патриоти,  но не  смятам,  че  са  достатъчно.  На 20 години
нямаш право да псуваш държавата и да казваш, че тя не ти е дала шанс. На 40
имаш право, но на 20 още не си разбрал! 

Иван: Не. Детекторът: Не. 

  

Инициативата  да  се  пее  химнът,  поета  от  „Сблъсък",  има  ли  реални
резултати? 

Андрей: Да. Детекторът: Да. 

Иван: Да. Детекторът: Да. 

  

Трябва ли тревата да се криминализира? 

Андрей: Не. Детекторът: Да. 

Андрей: Честно казано, нямам идея как точно да се подходи - наистина не знам
какво точно предлагам. 

Иван: Да. Детекторът: Не. 

Иван:  Казах  „да",  защото  хората  в  България  трябва  да  се  научат  да  спазват
някакви закони. Спекулира се с това, че от трева не се минава на хероин. Обаче
това  го  казват  хората  на  улицата.  Но  ако  идеш  в  комуната  и  питаш  40  от
наркоманите как са почнали, 38 от тях ще ти кажат, че са почнали с трева. 

  

Лично ти би ли пушил трева на публично място? 

Андрей: Не. Детекторът: Не. 

Иван: Не. Детекторът: Не. 

  

  

ЖЕНИТЕ 

  

Считаш ли се за красив мъж? 

Андрей: Не. Детекторът: Да. 



Андрей: Не се считам за красив. Но може би е излязло „да", защото жените ми
връзват сравнително лесно. 

Иван: Да. Детекторът: Не. 

Иван:  Аз  наистина  се  мисля  за  красив  мъж.  Но  да,  имам  моменти  на
несигурност. Понякога, като се погледна в огледалото, си казвам, че е по-добре да
не излизам. Но имам вътрешната преценка, че, общо взето, ставам. 

  

Имаш ли според теб успех с жените? 

Андрей: Да. Детекторът: Не. 

Андрей:  Проблемът е,  че  аз  съм прекалено лаком и смятам,  че  всички жени
трябва да ме харесват. А това просто няма как да стане. 

Иван: Да. Детекторът: Не. 

Иван: Казах „да", защото няма нито една жена, която да съм поискал и да не е
станало точно това, което съм искал с нея. Не съм имал толкова жени колкото
Андрей,  разбира  се,  защото  съм  друг  тип  човек.  Не  предпочитам  толкова
самосиндикалните нощни изпълнения, а по-сериозния тип контакти. В този ред
на мисли не съм оставал нито веднъж без това, което съм си поставял за цел. 

  

Възможно ли е да се скарате с Андрей за жена? 

Андрей: Не. Детекторът: Не. 

Иван: Не. Детекторът: Не. 

  

Да си тв водещ помага ли при общуването с нежния пол? 

Андрей: Да. Детекторът: Да. 

Иван: Да. Детекторът: Да. 

  

Лесно ли е да си хванеш готино гадже в днешно време? 

Андрей: Не. Детекторът: Да. 

Андрей:  Лесно е да  си хванеш жена,  с  която да преспиш една нощ,  а  да  си
хванеш  гадже  е  много  трудно.  Свестните  момичета,  с  които  има  смисъл  да
прекараш повече от 3 дни, останаха много малко. 



Иван: Да. Детекторът: Да. 

  

Съвременните млади хора имат ли сериозни проблеми в общуването? 

Андрей: Да. Детекторът: Да. 

Иван: Да. Детекторът: Да. 

  

Наскоро създадохте агенцията за запознанства „Аз и ти". Лично ти би ли
ползвал услугите на тази агенция? 

Андрей: Да. Детекторът: Не. 

Андрей:  В момента нещата с жените ми се получават лесно и нямам нужда от
подобна помощ. Дори прекалено лесно ми се получават нещата,  няма бариера
при първия контакт.  Но ако един ден имам нужда, със сигурност бих ползвал
услугите на агенцията. 

Иван: Да. Детекторът: Не. 

Иван: Ясно е, че отговорът е „не", но как може собственик на агенция да обяви,
че не би ползвал услугите й?! Е, може би след една година суша аз ще мисля по
различен начин. 

  

  

КОМЕНТАРИ НА ДЕТЕКТОРА 

Андрей
 Екстровертът Андрей се притеснява от сблъсъка си с детектора, въпреки че
външно напрежението му се прикрива от свойствената за такъв тип личност
активност и разговорливост. Когато обаче започва процедурата и трябва да е
неподвижен,  нервността  проличава  в  честата  промяна  на  модулацията,
тоналността  и  интонацията  на  гласа  му  при  отговорите.
 Лесен е за разшифроване от детектора, тъй като принудителната статичност
натоварва още повече емоционалната му динамика, която трудно се контролира
от  него  както  в  живота,  така  и  пред  машината.
 Коментарите му са бързи, точни, импулсивни. Не сe замисля и не коригира
изказванията си. Търси с поглед „обратна връзка", която му помага да развива
мислите и идеите си. Решенията му се насочват от перспективите, бъдещите
възможности и емоционалните очаквания. 

Иван
 Иван  подхожда  с  интровертна  тактика  към  интервюто  с  детектора.
Задълбочено  преглежда  и  обмисля  въпросите,  мълчалив  и  дистанциран  в



началото на срещата. Като че ли напрежението в него възниква не толкова от
необичайността на процедурата, а от наличието на повече хора и насочеността
на  вниманието  им  към  него.
 Записът  на  емоционалните  му  отговори  протича  бързо,  точно  изпълнява
инструкциите.  Реакциите  му  закъсняват  малко  във  времето,  поради  по-
продължителното обмисляне на различните алтернативи за отговор. Гласът му
е  равномерен  и  монотонен,  без  промени  и  спадове.
 По време на коментарите отговаря систематично и се стреми чрез самоанализ
да  разтълкува  възникналите  противоречия  с  детектора,  като  в  някои  от
случаите проявява недоверчивост към оценките му. Наясно е със собствените
си силни и слаби страни, с мотивите си на поведение, но не е склонен да ги 
разкрива  пред  другите.  Взима  решения  на  база  минал  опит  и  рационално-
логически разрез на казуса. 

Иван  и  Андрей
Толкова  противоположни  като  стил  на  действие  и  възприятие,  а  почти
единодушни в отговорите и реакциите си на тях. Взаимно допълват силните си
страни и неутрализират слабите. Структурираният свят на Иван се активизира
от интуитивния и емоционален подход на Андрей и в крайна сметка не се стига
до сблъсък, а до синхронност - от деловите ангажименти, до провокативните за
статуса им, но нормални за възрастта им изпълнения. С това решават спора в
теоретичната  и  житейска  психология;  кои  се  привличат  повече  -
противоположностите или сходствата в характерите. 

  

*Коментарите на детектора са изготвени от специалистите на „Пси Контракт" 

Детектор на лъжата

   СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЯ     
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Катерина Запрянова

Тя е с нов албум, нов бюст и ново самочувствие. Отбеляза с гръм и трясък четвърт век на
сцената, но е сигурна, че най-добрата песен предстои. Отказва да помъдрее и предпочита да
се държи вятърничаво-момичешки. Настоява, че не е звезда, но чака с трепет „времето на
певците" 

  

UNPLUGED 

Нели, страх ли те е в момента? 

- По принцип аз съм ужасно страхливо същество - особено ако трябва да ме
вържат някъде и да ми правят някаква манипулация. Например съвсем наскоро
ми  се  наложи  да  ме  приспят  с  пълна  упойка  и  веднага  вдигнах  кръвното.
Когато човек не знае какво го чака, винаги се вълнува. 

  

Не си ли свикнала вече със сценичната треска? 

-  О,  на  сцената  е  друго.  По  принцип,  преди  да  изляза  не  сцената,  мен  ме
връхлитат  всички  физиологични  нужди.  Ръцете  ми  треперят,  въобще
вълнението е голямо. Но всичко е до момента, в който застана пред микрофона.
Тогава вече мисля за пеенето. Трябва обаче да ти кажа, че ако бях малко по-
спокойна и пеех на  100%, щях да спечеля много повече награди на всички
фестивали, където съм ходила. 

  

Познаваш ли се достатъчно добре? 

- Не мога да кажа. 

  

Смяташ ли, че сега с помощта на детектора ще разбереш нещо ново за себе
си? 

 - Не знам. Това, което ми предстои сега, е много любопитно. Аз вече съм се
по-заинтересувала. Бяхме на вечеря с наши приятели, с един генерал. Веднага
му казах: „Я кажи какво е това, да не ми бият някакви инжекции, да ме упойват
нещо!"  Той  ме  успокои.  Все  пак  детектор  се  използва  при  разкриване  на
страшни работи, а в този случай не е кой знае какво предизвикателство. Не
става въпрос за нищо криминално. А ако разбера нещо ново за себе си... защо
не? 



  

ЧЕТВЪРТ ВЕК 

  

Нели, вече 25 години си на сцената, преди броени
дни имаше юбилеен концерт. Цифрата 25 плаши ли
те? 

Рангелова: Не. Детекторът: Не. 

  

Направи  ли  максималното,  което  можеше  да
направиш за тези 25 години? 

Рангелова: Не. Детекторът: Да. 

Рангелова:  Много неща ми се  слу-  чиха  за  тези  25
години. Но моята любов винаги е била джаз музиката.
Като казах, че не съм направила максималното, имах предвид именно това: че в
областта на нещо, което най-много обичам, аз нищо не съм постигнала. А не съм
го  сторила,  защото  времената  са  такива,  търси  се  по-леснодостъпна  музика.
Може  би,  когато  се  заема  по-сериозно  с  джаз,  ще  мога  да  твърдя,  че  съм
постигнала  някакво  близко  до  максималното  ниво...  Иначе  на  мен  една  от
мечтите ми е била да пея един ден в „Медисън Скуеър Гардън". А преди две
години разбрах, че това всъщност е абсолютно достижима мечта -  на една от
малките зали наемът е 2000 долара! Та може на стари години да пея в „Медисън
Скуеър Гардън" и това ще е страхотно! Основно джаз бих пяла там, разбира се.
Въобще аз и до ден-днешен не мога да разбера нещо: как, при положение, че съм
от Монтана, че баща ми е от село Главановци, на няколко километра от сръбската
граница,  а  майка  ми  е  ломчанка,  у  мен  има  тази  любов  към  джаза.  При
положение, че там слушат само сръбска музика! Много по-логично би било да
можех да пея народни песни с онези специфични извивки. Явно е нещо отвътре...
Нещо, което може би даже ми е пречело. Защото ако през тези 25 години не бях
пяла  музикантски  песни,  а  лесни  и  елементарни  парчета,  аз  щях  да  съм  по-
популярна. По мое време най-известни бяха именно братя Аргирови и Росица
Кирилова, а ти знаеш какви песни точно имаха те в репертоара си. Докато аз
ходех  по  фестивали,  носех  наградите  и  ми  лепнаха  етикета  „музикантска
певица".  Затова  аз  никога  не  съм  имала  такива  зашеметяващи,  всенародни
пикове. Винаги се борих между поп музиката, джаз, фънк, соул... и накрая вечно
оставах недоволна. 

  

Има ли много неща, за които съжаляваш в чисто професионален план? 

Рангелова: Да. Детекторът: Да. 

  



Смяташ ли се за утвърдена певица? 

Рангелова: Не. Детекторът: Не. 

  

Според теб хората харесват ли песните ти? 

Рангелова: Не. Детекторът: Не. 

  

Предпочита  ли  публиката  някогашните  ти  хитове  пред  сегашните  ти
парчета 

Рангелова: Да. Детекторът: Да. 

  

Страхуваш ли се хората да не слушат песните ти от някакъв тип носталгия?

Рангелова: Не. Детекторът: Да. 

  

Рангелова: Е, вярната ми публика са хората, които помнят песните „Моят стих",
„Докога",  за  майката,  за  таткото...  Но  в  крайна  сметка  те  трудно  възприемат
новите неща, които правя. А на мен не ми се иска хората да ме помнят като това,
което бях някога. В момента аз като певица нямам нищо общо с онова, което съм
била. Като слушам някогашните си парчета, не мога да се начудя колко смешно
съм ги пяла. Но тогава, за времето си, е било добре, хората са ги харесвали. Сега
вече имам много повече опит, мога дори с тялото си да изразя това, което пея. Аз
бях много свита и комплексирана някога. Сега в несравнимо по-голяма степен
владея публиката. Вярно, много пъти ми се е случвало хората да искат да им пея
именно това, което съм пяла преди години. По принцип с голямо удоволствие си
пея старите неща, защото те са по-познати. Е, да пея Summertime вече до гуша ми
е дошло... Но има неща, от които не можеш да избягаш. Дразня се, но не се сърдя
на хората, защото те са ме харесали именно такава, каквато съм била. Много от
някогашните ми песни са свързани с определени моменти от биографията им, с
влюбвания, с първи трепети. 

  

В момента имаш ли вярна публика? 

Рангелова: Да. Детекторът: Не. 

  

Рангелова: Моята вярна публика... това е една голяма
шепа  приятели,  които  обожават  да  им  пея.  Не  бих
могла  тук  да  кажа  „Не",  защото  някой  от  тях  ще



прочете и ще ми се разсърди. От друга страна, може би аз имам вина за това, че
част  от  публиката  не  ми остана вярна докрай:  защото аз  правя  само по един
концерт на 5 години. Ако имах възможност да го правя всяка година, както беше
преди,  нещата щяха да  са  различни.  Аз не  мога да  пътувам непрекъснато,  да
имам  постоянен  непосредствен  контакт  с  хората.  Преди  1989-а  имаше
„Концертна дирекция", ние пътувахме, трябваше задължително да се направят по
180-200 концерта на година. Така че моята вярна публика нямаше начин да се
изтърве, да ми се изплъзне от очите. Докато сега няма пътувания, няма постоянни
контакти с хората. Аз знам, че има много хора из страната, които ме обичат, но не
са ме виждали отдавна. Има места, на които не съм ходила вече над 10 години.
Иначе съм пяла къде ли не - дори в затвори. Пяла съм и в чужбина, разбира се.
Обикновено певците казват, че са на турне в чужбина, а истината е, че се пее по
заведения и на кораби. 

  

Предстои ли ти тепърва най-добрата песен? 

Рангелова: Да. Детекторът: Да. 

  

„Златният Орфей" от 1982-а върхът в твоята кариера ли беше? 

Рангелова: Не. Детекторът: Не. 

  

Смяташ ли, че предлагаш достатъчно добър съвременен продукт? 

Рангелова: Не. Детекторът: Да. 

  

Рангелова: Ох, тук много се колебах. Последните песни, които направих, ще са
прекалено модерни за публиката, която харесва старите ми неща, за хората от
моето поколение. В същото време, ако ги чуят 18-годишните, те също няма да ги
харесат, защото всичко ще им се стори прекалено меко. Така че, общо взето, с
нещата, които правя в момента, аз търся някаква златна среда, да речем 25-30-
годишните. Именно към тях са насочени нещата ми сега - да не са нито хард,
нито  някой  да  каже:  „Ето,  Нели  Рангелова  пак  пее  някакъв  шансон".  А  аз
шансони  никога  не  съм  пяла!  Мисля  си,  че  знам  как  да  подходя  към  тази
възрастова група на 25-30-годиш-ните. От година и половина имам РR. А що се
отнася до дрехи, коси и такива неща, аз винаги съм се доверявала на други хора.
Просто нямам голяма фантазия за такива детайли. Обичам всеки да си върши
работата, от която разбира - затова никога не съм си писала текстове на песни и
никога не съм си писала музика сама. За външния ми вид обичам да слушам
какво ми казват и по-младите колеги. За пеенето те, разбира се, никога не са ме
критикували, но за визията са ми давали много съвети. Като например: „Нелка,
няма да ходиш елегантна, ще ходиш по така..." 



  

Доволна ли си от последния си албум  „Раздвоена"? 

Рангелова: Да. Детекторът: Да. 

  

Седемгодишният ти син Мартин преди две години е казал, че песните ти са
„много тъпи". Плашат ли те подобни детски оценки? 

Рангелова: Не. Детекторът: Не. 

  

Съжаляваш ли, че не остана да живееш и работиш извън България? 

Рангелова: Да. Детекторът: Не. 

Рангелова:  Тук казах „Да", защо- то явно съм си фантазирала разни неща. Но
истината е, че аз никога не съм съжалявала, че не останах навън. Когато през
1982-а отидох в Щатите, имах много предложения директно да си остана там.
Никога обаче не съм си го и помисляла поради един много обикновен факт: аз
съм страшно привързана към майка ми и баща ми. Не можех да си представя да
им създам разни неприятности. Плюс това никога не съм имала самочувствието,
че ще отида някъде и едва ли не ще ги сащисам, ще ги побъркам. Никога не съм
се мислила за нещо кой знае какво. Чак последните десетина години започнах да
добивам някакво самочувствие. Докато преди... абе, то си беше модерно тогава да
ти тъпчат самочувствието. Аз съм от Михайловград, сега Монтана. Баща ми беше
военен,  майка ми химичка.  Идеята  беше детето  да  завърши икономика,  за  да
може като момиче да си има добра работа, да си изкарва хляба. Те никога не са
могли да прозрат, не са дори допускали, че дъщеря им има талант. Те са много
скромни  хора.  Баща  ми  не  можеше  да  понесе  мисълта,  че  ще  стана  певица.
Казваше:  „Аз съм военен,  цял град ме познава,  не  може дъщеря ми да  става
певица и да я пощипват по дупето." Чак когато спечелих „Златният Орфей", баща
ми почна да проумява, че нещо става... 

Да  не  говорим  за  бившия  ми  мъж,  за  музикантите,  с  които  работех...  за  тях
певицата беше последната дупка на кавала. Мен така са ме учили - много-много
да не си виря носа и да не гледам нависоко...  Та как да имаш самочувствие?
Знаеш ли колко години трябваше да минат, за да ми признаят, че ставам? Едва от
10 години аз имам човек до себе си, който ми казва да си вдигна главата. Така че
ако някога за нещо наистина съм съжалявала в живота си, то е, че не срещнах
мъжа си преди повече години. Ако го бях срещнала съвсем в началото, аз щях да
съм най-голямата звезда. Той е човекът, който ме тика напред. Той прави всичко,
което ми е липсвало. 

  

Щеше ли според теб да си по-успешна някъде навън? 



Рангелова: Не. Детекторът: Не. 

  

  

  

ИЗВЕСТНОСТТА 

  

Нели, ти търсеше ли известността на всяка цена? 

Рангелова: Не. Детекторът: Да. 

Рангелова:  Не съм искала да ставам известна, когато
започвах.  Оттам нататък  обаче,  след  като излязох  на
сцената,  стана  по-различно.  Защото  аз  съм  страшно
амбициозна. В началото всичко ми беше като някакъв
подарък  -  та  как  съм  си  мислела  аз,  че  от
Михайловград ще дойда в София и ще пея с Биг бенда
на  радиото?!  След  това  обаче  набираш  височина  и
трябва да се държиш на положение. Но в момента, в
който аз започнах да се замислям какви награди трябва
да спечеля, аз престанах да ги печеля. Това е истината.
И тук имам една голяма болка - всичките ми награди,
които съм спечелила, са били в международни конкурси за изпълнители. А на
всички наши фестивали никога не съм била номер едно в класацията. Аз никога
не съм печелила „Мелодия на годината". Много ми е било мъчно за това. Когато
трябва да ме оценят като глас навън, аз винаги съм номер едно... а когато трябва
да ме оценят някои хора тук, никога не печеля. Наясно съм, че никой не е пророк
в собствената си страна. Нещо повече - в Михайловград най-рядко ме канят да
пея. Канят всеки друг, но не и мен. 

  

Сега готова ли си на всичко, за да я запазиш? 

Рангелова: Да. Детекторът: Да. 

  

Хубаво ли е човек да е популярен? 

Рангелова: Да. Детекторът: Да. 

  

Държиш ли да те познават навсякъде? 



Рангелова: Да. Детекторът: Да. 

  

Ти звезда ли си? 

Рангелова: Не. Детекторът: Да. 

Рангелова:  Ами аз винаги съм смятала, че нещо не ми е достигало - може би
хитовата песен, може би нещо друго... Но фактът, че 25 години съм на сцената,
сигурно  е  заговорил  в  мен.  Сигурно  затова  се  е  получило  това  вътрешно
убеждение, че все пак съм някаква звезда. Аз пея толкова време и не се отказвам,
продължавам напред, нямам някакво магазинче, не се занимавам с друг бизнес.
Но от друга страна, каква звезда съм, като живея на 60 квадрата в обикновен
панелен  блок?  Каква  звезда  съм,  като  фактът,  че  съм  от  Михайловград,  не  е
престанал да работи в мозъка ми, а аз вече 20 години съм в София? Каква звезда
съм,  като не  се  чувствам достатъчно комфортно във финансов план? Но не е
късно... 

  

Може ли да има звезди от западен тип в България? 

Рангелова: Да. Детекторът: Не. 

Рангелова:  Може,  защо не?  Но ако аз  бях станала звезда  от  западен тип,  ти
сигурно нямаше да си говориш с мен така, а щеше да говориш чрез РR-а ми.
Просто нещата са  много различни...  А аз  гледам,  че  разни мои млади колеги
държат  на  такъв  маниер  на  поведение  -  не  можеш да  говориш с  конкретния
човек, а трябва да си общуваш чрез много други хора. Не знам обаче дали това ги
прави по-големи звезди и по-добри певци.  На мен ми се  вижда смешно едно
момче или момиче, което не е излизало никога на голям концерт, да те кара да
минаваш през няколко човека. 

  

Твоята най-голяма слава отмина ли безвъзвратно? 

Рангелова: Да. Детекторът: Да. 

  

Скандалът необходим елемент ли е от популярността? 

Рангелова: Да. Детекторът: Да. 

  

Понякога ти правиш ли се на по-скандална, отколкото си всъщност? 

Рангелова: Да. Детекторът: Да. 



  

  

LOST GENERATION 

  

Нели,  от  твоето  поколение  певци  в  момента  ти  поддържаш  един  от  по-
бляскавите имиджи. Умориха ли се другите ти колеги? 

Рангелова: Не. Детекторът: Не. 

  

Липсата на финанси ли е основната причина много от твоите колеги да не
записват? 

Рангелова: Да. Детекторът: Да. 

  

Драстично ли прекъсна според теб кариерата на някогашни наши звезди
след 1989-а? 

Рангелова: Да. Детекторът: Да. 

  

Чувстваш  ли  се  обект  на  завист  от  страна  на  някои  колеги  от  твоето
поколение? 

Рангелова: Да. Детекторът: Да. 

  

Липсва  ли  ти  времето,  в  което  държавата  отделяше  повече  средства  и
внимание на хората с артистични професии? 

Рангелова: Да. Детекторът: Да. 

  

Т. нар. социализъм по-благоприятен ли беше за музикантите? 

Рангелова: Да. Детекторът: Да. 

  

Ти щеше ли да се наложиш на сцената, ако началото на кариерата ти беше
след промените? 



Рангелова: Не. Детекторът: Не. 

  

Може ли човек да се научи да оцелява в пазарна среда, след като е минал
през руслото на „онези години"? 

Рангелова: Да. Детекторът: Не. 

Рангелова:  Ох,  всичко  е  много  объркано.  Когато  дойдоха  промените  -  и  не
говоря за тях в политически аспект, те бяха страхотен шамар за моето поколение
певци. Навремето, когато започвахме, беше страшно трудно да пробием -тогава
топзвездите бяха от рода на „Диана експрес", Лили, Кичка... Такъв железобетон,
че  от  тях  главичка  не  можехме  да  вдигнем.  Тъкмо  аха-аха  леко  да  вдигнем
главичка, дойде демокрацията и излязоха на мода рок групите. Тогава изведнъж
всичко  стана  рокендрол,  Васко  Кръпката  беше  навсякъде.  После  пак  леко
надигнахме главичка и дойде чалгата. После пък дойде времето на рапърите. И
едва сега си мисля, че идва времето на певците. Или поне така ми се ще да мисля,
защото често ми е било много криво - трудиш се години наред и изведнъж някой
минава през теб като валяк... А що се отнася до пазарната икономика, мен хич не
ме бива за тая работа. Не мога въобще да смятам, да бъда финансово умна. Ако
по някакъв начин съм оцелявала всичките тези години, то е само заради това,
което имам в гърлото. 

  

  

БОДРА СМЯНА 

  

Притеснява  ли  те  постоянното  роене  на  звезди  и  звездички  на  родната
музикална сцена? 

Рангелова: Не. Детекторът: Да. 

Рангелова:  В момента, в който ми зададе този въпрос, аз си помислих за поп-
фолка. Нормално ли е в страна, която не се знае дали има 7 милиона и половина
души, само една известна фирма да има хиляда „певци"? Та в  Америка няма
толкова  певци!  Да  не  говорим  за  Русия  или  страните  от  Източна  Европа...
Навремето всичките минавахме през някакви школи, отсяваше се.  Докато сега
просто се слага една обява: еди-коя си фирма търси певци. Минава кастингът,
вижда се всички колко добре изглеждат и никой не ги пита дали могат да пеят. 

  

По-лесно ли се влиза в музикалните среди сега, отколкото преди промените?

Рангелова: Да. Детекторът: Да. 



  

Всъщност - могат ли да пеят повечето новоизлюпени поп звезди? 

Рангелова: Не. Детекторът: Не. 

  

Ти лично фен ли си на някои нови имена? 

Рангелова: Да. Детекторът: Да. 

  

Има ли такива, на които завиждаш? 

Рангелова: Не. Детекторът: Не. 

  

В  състояние  ли  си  да  се  бориш  редом  с  певици  от  новата  генерация  за
вниманието на съвсем младата публика? 

Рангелова: Не. Детекторът: Не. 

  

Демитологозира ли се професията певец/певица? 

Рангелова: Да. Детекторът: Да. 

  

Сегашните звезди по-малко звезди ли са от тези преди 1989-а? 

Рангелова: Да. Детекторът: Да. 

  

  

ВЪНШНИЯТ ВИД 

  

Харесваш ли се, като се погледнеш в огледалото? 

Рангелова: Да. Детекторът: Не. 

Рангелова: Аз просто трябва да се харесвам - защото ако не го правя, и другите
няма да ме харесват. Е, имам си разни неща, които само аз си зная... Когато за
пръв път застанах пред камера, аз изпаднах в смешна ситуация, защото не знаех



къде  да  гледам.  Тогава  се  научих  да  седя  вкъщи  пред  огледалото  и  да
отрепетирвам нещата,  да  си  следя  движенията.  Тогава  научих,  че  единият  ми
профил е  по-хубав  от  другия.  Разбрах как да  флиртувам с  камерата.  Осъзнах
много добре как точно изглеждам, когато поглеждам нагоре и когато поглеждам
надолу. Знам кое е по-добре и кое не е. 

  

Новият ти бюст дълго обмисляно решение ли беше? 

Рангелова: Да. Детекторът: Не. 

Рангелова:  Искам да  ти  кажа,  че  основно  идеята  беше на  мъжа ми.  Той  ме
поощри, казвайки: „Ако ти искаш да продължиш с кариерата си, трябва да се
замислиш за това. Виж - всичко живо го прави!" Но по принцип аз съм много
страхлива и на моменти здраво се разколебавах. 

  

Лично ти харесваш ли тази промяна.'' 

Рангелова: Да. Детекторът: Да. 

  

Сега с по-високо самочувствие ли си? 

Рангелова: Да. Детекторът: Да. 

  

Семейството ти одобри ли корекцията? 

Рангелова: Да. Детекторът: Да. 

  

С новия ти бюст би ли се снимала гола за еротично списание? 

Рангелова: Не. Детекторът: Да. 

Рангелова: Като всяка жена, коя- то е суетна, моят отговор тук е „Да". Но като
майка на първокласник, който перфектно чете всичко, определено отговорът ми е
„Не".  Оттам идва  колебанието.  Просто  се  притеснявам какви коментари  биха
паднали върху него от съученици, учители и т. н. Ако ме беше пишала преди 2-3
години, въобще нямаше да се замисля, щях направо да кажа „Да". 

  

Хората по улиците с възхищение ли те гледат? 



Рангелова: Не. Детекторът: Не. 

  

Би ли се подложила на повече разкрасяващи операции? 

Рангелова: Да. Детекторът: Да. 

  

Смяташ ли се за елегантна? 

Рангелова: Да. Детекторът: Да. 

  

Изборът ти на тоалети адекватен ли е винаги? 

Рангелова: Не. Детекторът: Не. 

  

По-екстравагантна ли си сега,  що се  отнася до
външния ти вид, отколкото в началото на твоята
кариера? 

Рангелова: Да. Детекторът: Да. 

  

Търсиш  ли  на  всяка  цена  провокацията  в
тоалета? 

Рангелова: Не. Детекторът: Да. 

Рангелова:  Въпросът  е  какво  точно  значи
провокация. Защото аз винаги си подбирам тоалета.
Никога  няма  да  изляза  с  нещо,  което  да  не  ми  подчертае  тънката  талия  и
рубенсовия ханш. Винаги ще си покажа глезенът, защото ми е тънък, но няма да
си покажа коляното, защото ми е пълно. Аз просто знам кое да крия и кое не и
всичките ми дрехи са такива. Е, сега трябва да си преправям някои рокли, защото
старите деколтета не ми стоят добре. 

  

Докачлива ли си на тема „външен вид"? 

Рангелова: Да. Детекторът: Да. 

  



  

МЪЖЕТЕ 

  

Имаш ли твой тип мъж? 

Рангелова: Не. Детекторът: Не. 

Държиш ли на всяка цена да предизвикаш вниманието на господата, където
и да се появиш? 

Рангелова: Да. Детекторът: Да. 

  

Притесняват ли те красивите по-млади дами? 

Рангелова: Не. Детекторът: Не. 

  

Смяташ ли, че си намерила голямата любов? 

Рангелова: Да. Детекторът: Да. 

  

Има ли любов за цял живот? 

Рангелова: Не. Детекторът: Не. 

  

Обичаш ли да те ревнуват? 

Рангелова: Не. Детекторът: Не. 

  

Ти ревнива ли си? 

Рангелова: Не. Детекторът: Да. 

Рангелова: Аз абсолютно никога не съм била ревнива. Но в този момент си 
мислех за другия въпрос - дали обичам да ме ревнуват, и затова детекторът е 
отчел такова вълнение. Защото мен са ме ревнували и знам какъв ужас е това. 

  

Един мъж трябва ли да бъде 100% кавалер? 



Рангелова: Да. Детекторът: Не. 

Рангелова: Аз наистина харесвам кавалерството в един мъж - като се почне от 
отварянето на вратата и се мине през подаването на огънчето, до цялото това 
демонстриране на отношение, което те кара да се чувстваш жена. Но никога не 
съм харесвала мъж, който е по-слаб от мен. Който бих могла аз да мачкам, аз да 
командвам. Обичам силния мъж, който обаче е добронамерен и постоянно 
демонстрира жестове. Аз съм научена да уважавам мъжете. Бих могла да взема 
решението в семейството, но предпочитам да го направи мъжът. От личен опит 
съм разбрала, че никога силните жени не постигат това, което искат, и никога не 
са щастливи. Така че една жена, дори да е силна, не бива да го показва. Аз, общо 
взето, съм си романтичка и обичам да ме глезят. 

  

  

ГОДИНИТЕ 

  

Страх ли те е от напредването на годините? 

Рангелова: Да. Детекторът: Да. 

  

Увеличаването на бюста ти сега опит ли е за „задържане на времето"? 

Рангелова: Не. Детекторът: Не. 

  

Изглеждаш ли според теб достатъчно добре за годините си? 

Рангелова: Да. Детекторът: Да. 

  

Би ли се пробвала в бъдеще да криеш своята възраст, както правят други
певици? 

Рангелова: Не. Детекторът: Не. 

  

Според теб една жена може ли да е красива и съблазнителна и след като е
преминала първа младост? 

Рангелова: Да. Детекторът: Да. 

  



Сега по-наясно ли си със себе си и тялото си на жена, отколкото, да речем,
преди 20 години? 

Рангелова: Да. Детекторът: Да. 

  

Усещаш ли се някак по-мъдра? 

Рангелова: Не. Детекторът: Да. 

Рангелова:  Тук ти отговорих така, защото всичките ми лудории, които съм ги
правила някога, сега пак ги правя.  Трябва да ме видиш на купон, като почнат
майтапите - тогава ставам хлапачка. Общо взето, до ден-днешен си останах малко
наивна за доста работи. Но какво значи по-мъдра? Под мъдрост аз разбирам да
седнеш, да бъдеш сериозен, да мислиш... А аз съм доста вятърничава и още го
гоня  този  вятър.  Освен  това  ми  е  по-лесно  и  по-забавно  да  се  държа  някак
момичешки. Може би затова не искам да помъдрея защото ще трябва да бъда
отговорна, да бъда стожер. 

  

  

КОМЕНТАРИ НА ДЕТЕКТОРА* 

Нели Рангелова е напрегната от срещата си с детектора, но тя е от хората, които
не  се  объркват  и  не  блокират  в  стресови  ситуации.  Поведението  й  е
непосредствено,  свободно  и  открито.  В  контролирането  на  възникващото
напрежение й помагат интересът към непознатото и интригуващото, както и
богатият опит в преживяването и преодоляването на „сценичната треска". 

Пред детектора е в „певческо" настроение. По време на отговорите гласът й
преминава през цялата тоналност на гамата, но само в 1-2 случая се нарушава
мелодичността му. Интерес и искреност - това са доминиращите емоции при
нея и точно поради това разминаванията са само 17. Когато лъже обаче, много
лесно  се  разкрива  от  детектора,  защото  ангажираността  й  с  всичко  и
склонността към преживяване на вина се „изписват" много отчетливо върху
дисплея. 

Нели е реалист и знае, че това, към което се стреми, трябва да е по нейните
сили и възможности. Амбициите и целите й съответстват на тази нагласа и това
я предпазва от значими неуспехи в живота, още повече, че оптимистичната й
натура не позволява да се драматизират нещата. 

  

* Коментарите на детектора са изготвени от специалистите на „Пси Контракт". 



Детектор на лъжата

   СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЯ     
брой 39 (155), 04-10 Октомври 2004 

21. Евгени Минчев
Катерина Запрянова

Светският хроникьор се определя като раним и често неуверен човек, който
трябва постоянно да влиза в роли; смята щастливата любов за продукт на

наивността, а двете седмици, прекарани 
в затвора - за полезни 

  

  

  

  

unplugged 

Евгени, как се чувстваш в момента?
- Спокойно-напрегнат. По принцип не обичам да давам интервюта преди един 
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часа. Всяка сутрин ставам към шест и половина, но междувременно имам други 
ангажименти и така малко се успокоявам.
Мислиш ли, че ще научиш нещо ново за себе си от това интервю, или се 
познаваш достатъчно добре?
- Задължително ще науча нещо ново. Поне това доколко съм искрен и не се 
самозалъгвам. Това ще проличи от резултатите.
Обичаш ли да се самозалъгваш?
- Да. Аз съм зодия Близнаци и това ми е присъщо.
А лъжеш ли?
- Не мисля. По-скоро придавам допълнителни качества на нещата, мога да 
преувелича. Това, в зависимост от гледната точка, може да е и лъжа. Но 
всъщност аз искам да оптимизирам един свят, който твърде много е наранен от 
лоши словосъчетания, лошо облечени и лошо мислещи хора. Затова някъде 
дълбоко в себе си се чувствам прав, въпреки грешките и въпреки позора, който 
някои хора съзират в мое лице.   
Единствената ти уговорка, като дойде, беше да не те представяме като паркетен 
лъв. Защо?
- Защото паркетен лъв звучи абсурдно. Такава професия няма, аз не си изкарвам 
парите като паркетен лъв. Ако човек тръгне да търси произхода на това 
словосъчетание, ще разбере, че просто някой журналист е изпаднал в екстаз или 
в недостиг на фрази и го е измислил. Аз съм светски хроникьор, пиар и 
продуцент. 
Коя е лъжата, която си чул за себе си, от която най-много те е заболяло?
- Заболява ме не толкова от лъжи, колкото от подмятания като: “Какъв е тоя, на 
какъв се прави, за какъв се взема“. Неща от този род. А, да, и вечното: “Вижте го
бившия ватман“. Както веднъж казах в “24 часа“, да ме наричат бившия ватман е
все едно да наричаш Първанов бившето бебе или Доган - бившия първолак. 
На един купон след арестантските ти преживелици ти се появи с белезници. 
Сега след това интервю да очакваме ли да те видим на някое парти, омотан в 
кабели?
- Не, кабелите са твърде неудобни, докато белезници могат да се носят като 
гривна, като бижу. Мислех да си направя белезници от злато и да си ги нося, но 
се изплаших, като чух цената. Пък е и много претенциозно.

  

  

  

ВЪНШНОСТТА 

Евгени, харесваш ли се, като се погледнеш в огледалото?
Минчев: Да. Детекторът: Да.

Сам ли избираш дрехите си?
Минчев: Да. Детекторът: Да.

“Паркетната“ ти прическа добра формула за предизвикване на вниманието ли се 
оказа?
Минчев: Да. Детекторът: Не.
Минчев: Прическата наистина е начин да се привлича вниманието. Може би 



детекторът обаче е влязъл по-навътре, като е отчел, че аз тази прическа не съм я 
направил нарочно. Тя предизвиква вниманието, без това да беше моя цел. В този 
нюанс се крие разликата. А прическата се получи съвсем случайно, в един хотел 
в Пазарджик. Косата ми беше израснала твърде много и ми се наложи с една 
извивка да излъжа окото - и собственото ми, и на хората.  Но аз обичам новите 
неща и ми харесва да експериментирам. Прическата ми постепенно се превърна в
символ. Тя е нещо различно, явно продукт на подсъзнателния ми стремеж да се 
отличавам. 

Ти чувстваш ли се комфортно в “зализан“ вид?
Минчев: Да. Детекторът: Да.

Има ли неща от външността ти, които би променил тутакси?
Минчев: Не. Детекторът: Да.
Минчев: Какъв лъжец съм само... Ако промяна във външността ми значи да си 
махна паласките, тогава - да. Но аз сметнах, че под външност имаш предвид 
общия вид. А аз се харесвам, като цяло не бих се променил. Когато съм гол обаче,
бих сменил много неща. Но не го разбирай превратно, просто ми се иска да съм в
по-добра форма. Не знам дали съм хубав мъж. Всъщност като се замисля, аз 
имам двойна брадичка, едър нос, сенки под очите... но съвкупността от всичко 
това ме прави много интересен. Аз наистина се изживявам като интересен мъж. 
За съжаление ме харесват повече жени, и то жени над 30. Какво ми харесват ли? 
Ами предполагам, че създавам усещането за мъж, който може добре да ги 
представлява, да ги придружава в обществото, да им дава усещането за 
сигурност, което дори някой от онези напълно категорични мъжкари не може да 
им даде. По-внимателен съм и това харесва на жените. Аз по принцип обичам да 
обгрижвам човека до мен, даже прекалявам с това. Всички гаджета, които съм 
имал, са били зодия Скорпион и затова когато започна да ги обгрижвам 
прекомерно, те си тръгват. Защото Скорпионът обича да му е кофти от време на 
време.      
Притесняват ли те квалификациите за външността ти?
Минчев: Не. Детекторът: Да.
Минчев: Аз не се притеснявам толкова какво ще кажат хората. Но когато човек е 
в професията да обсъжда останалите, логично е самият той да е добре облечен. 
Иначе най-голям успех съм имал, когато съм бил по случайност необръснат, не 
съм си мил зъбите или съм ял чесън. Да, случват ми се и такива неща. Открадват 
ми например багажа в чужбина и нямам четка, не знам откъде да си купя, 
брадясал съм... Това стана, когато пътувах за Южна Африка. Оказа се обаче, че 
именно така най ме харесват. Явно човек понякога предозира старанието си. 
Твърде много парфюм, твърде много грижа, твърде много отдалечаване от 
природата... А сексапилът се крие именно в това малко да миришеш на мъж. 
Цивилизацията често убива любовта и секса, а човек се харесва повече, когато е 
по-първичен. Една Едит Пиаф например, от чийто глас личи колко възвишена и 
божествена е, отивала да търси секс между моряците. 

Необходимо ли е една дреха да бъде скъпа, за да я харесаш?
Минчев: Не. Детекторът: Да.
Минчев: По случайност всичко по мен в момента е много скъпо, но много често 
съм харесвал и дрехи, които не са скъпи. Ако това яке е 700-800 лева, аз съм 
харесвал и панталон за 20 лева - намерен някъде по магазините или подарен. 
Мога да си падна по нещо, което е ефектно, но не е непременно цифра. 



Добилите широка гражданственост обувки за 1500 лева карат ли те да се 
чувстваш по-уверен?
Минчев: Да. Детекторът: Да.
Ти фетишист ли си?
Минчев: Не. Детекторът: Да.
Минчев: Аз тълкувам “фетишист“ по два начина. Фетишисти са хора, които 
вземат за спомен бельото на партньора или крадат от някой простор и се 
задоволяват по този начин. Май не съм такъв човек. Фетишисти обаче са и хора, 
които си пазят старите дрехи. Аз не си кътам старите неща, не съм Плюшкин. 
Нямам любими неща. Добре де, харесвам си определени дрехи, ама чак да съм 
фетишист?!  

Могат ли да се обличат представителите на родния т. нар. елит?
Минчев: Не. Детекторът: Не. 

ПЪТ КЪМ ВИСШЕТО ОБЩЕСТВО 

По повод стаята ти в ареста във Варна си казал, че тя е много по-луксозна от 
тази, в която е преминало детството ти. Това така ли е наистина?
Минчев: Да. Детекторът: Не.
Минчев: Абсолютно съм убеден в това си твърдение. Все още има хора от моето 
детство, които помнят как живеех. Та аз съм израснал в една къща под наем, 
която беше с измазан с кал под. Все пак в килията, в която бях 15 дни, имаше 
русенско легло - нещо немислимо в моето детство! Какво да ти разкажа... че 
вкъщи тоалетната беше на двора, че спях в една стая с майка ми? Тя беше 
готвачка, лепеше пликчета за слънчоглед, а аз “ помагах. Баща ми пък беше 
алкохолик, макар че официалната му професия беше кожухар. Въобще 
ситуацията, в която съм живял - цигански квартал в Пазарджик, пълна липса на 
естетика, беше ужасна. След което обаче изведнъж дойдох тук и се оказа, че съм 
“на ти“ с протокола, че знам кое с кое да съчетая, без да съм го учил, че мога да 
се изразявам и имам интуицията кой с кого да запозная... нито едно от тези неща 
не ги бях чел. Явно съществува някакъв код, някакво предопределение свише.      

Ти имаше ли все пак, въпреки мизерията, щастливо детство?
Минчев: Не. Детекторът: Не.  

Вярно ли е, че човекът, на който основно дължиш преместването си, е авторът на 
текстове Васил Андреев?
Минчев: Да. Детекторът: Да.

Ако не беше от Пазарджик, ти щеше ли да “атакуваш“ светския живот в 
столицата със същия хъс?
Минчев: Да. Детекторът: Не.
Минчев: Аз не съм атакувал нищо, всичко стана случайно. Дойдох да живея в 
София покрай Васко Андреев и останах при него. Той ми каза, че мога да живея 
при него, на тавана, ако се грижа за леля му и за кучето му. Лелята беше на 90 
години, когато почина, а и кучето беше горе-долу на същата възраст, ако смятаме 
14 кучешки години. Известни личности като Росица Кирилова идваха при Васко 
Андреев и могат да потвърдят, че аз наистина чистех този дом, че им правех 
пиците, че отнасях чашите... слугинчето Веселинчо. В същото време очакванията



ми бяха да работя нещо за Емил Димитров, да вляза в артистичния бизнес. Но 
един ден Васко ми каза, че ще работя като ватман. Крайно време беше да се 
узакони престоят ми тук. А и майка ми вече беше дошла в София, беше вдигнала 
скандал защо живея с този човек. В скандала се намеси и домоуправителят на 
кооперацията, така че трябваше да почна работа като ватман. 

Фикс идея ли ти беше да дойдеш в София?
Минчев: Не. Детекторът: Да.
Минчев: Какво значи фикс идея? Аз просто трябваше да се махна от Пазарджик, 
там не ми понасяше. Хората там например казваха, че не е нормално да се ходи 
всеки ден на баня. Че не е нормално един мъж да ползва парфюм, да се гласи. Аз 
мислех, че това е твърде назадничаво, и затова просто трябваше да дойда в 
София. Тук ми се наложи да положа  доста усилия. Когато почина лелята на 
Васко и се разделихме, аз трябваше сам да издържам квартира. Наложи се да си 
намеря втора работа, освен ватманската, и отидох да работя като манекен в шоуто
на Еди Казасян. Участвах в ревюта, но също така имитирах певци, водех някакъв 
пиар, и то на онези години... Така влязох в медийните среди в София. 

Минал ли си през много унижения, докато станеш познато име?
Минчев: Не. Детекторът: Да.
Минчев: Унижение според мен е да се моля, да ми се налага да спя с някой, за да 
се изкача в йерархията. През такъв тип унижения аз не съм минавал. Спал съм с 
много хора, но това не е било свързано с някакви користни цели. Но унижение 
може би е било да живея в условия, които са били непоносими. В този ред на 
мисли аз съм съгласен с машината. Една от моите квартири в София например 
представляваше съвсем малка стая, в която нямаше баня. Имаше мивка само със 
студена вода, и то на площадката. Тоалетната пък беше долу в мазето. Нямаше 
асансьор. Това може би е унижение, но аз съм произлязъл от много бедно 
семейство, така че не съм се чувствал унизен от подобни битовизми. Освен това 
нямаше как тук да не кажа, съвсем по евгениминчевски: “Неееееее! Какви 
унижения?!“

Ти болезнено амбициозен човек ли си?
Минчев: Не. Детекторът: Да.
Минчев: Сигурно хората няма да ми повярват, както не ми повярва и машината. 
Аз обаче наистина не съм болезнено амбициозен човек. Амбициозен съм само 
дотолкова, че когато се заема с едно нещо, аз го свършвам. От друга страна, знам,
че нямам правото да се връщам назад. Така че, да - аз искам да задържа това, 
което съм направил, да го увелича, да създам работа на още хора около мен, без 
обаче това да нарушава духовните ми потребности. Какви са те ли? Ами както 
съм го казал в едно мое стихотворение, аз съм “работник денем, през нощта 
поет“. 

Дните ти на ватман “романтичен“ период от живота ти ли са?
Минчев: Да. Детекторът: Да.

Тогава повече идеали ли имаше, отколкото сега? 
Минчев: Да. Детекторът: Да.

Любимият въпрос - в момента формира ли се някакво хай общество в България?
Минчев: Да. Детекторът: Да.



Случвало ли ти се е да ти се повдига от хората, за които работиш?
Минчев: Да. Детекторът:  Да.

Би ли направил всичко за пари?
Минчев: Не. Детекторът: Не.

Ти смяташ ли, че си част от някакъв елит в момента?
Минчев: Не. Детекторът: Не.

Считаш ли се за нещо повече от средностатистическия човек на улицата?
Минчев: Да. Детекторът: Да. 

ПРОФЕСИОНАЛНО 

Ти журналист ли си?
Минчев: Да. Детекторът: Не.
Минчев: Не знам защо се получи това разминаване. Аз съм журналист - имам 
рубрики във вестници, имам собствено предаване. Но явно машината отчита 
това, че не съм учил за журналист. Реално обаче съм си такъв. 

Втория път в съда си се представил като артист. Такъв ли си?
Минчев: Да. Детекторът: Не.
Минчев: Ами артист съм, от “арт“. Артистично се държа, артистично подхождам 
към всяко нещо. 

Всъщност смяташ ли, че имаш определена професия?
Минчев: Не. Детекторът: Не.

Изживяваш ли се като добър имиджмейкър?
Минчев: Да. Детекторът: Не.
Минчев: Аз съм перфектен имиджмейкър. Не се съмнявам в това. Но не бих 
почнал да обяснявам защо съм такъв, защото това са тайните на занаята. 

Харесваш ли нещата, с които се занимаваш?
Минчев: Да. Детекторът: Да.
Според теб бутафорията продава ли в България?
Минчев: Да. Детекторът: Да.

Можеш ли да направиш известен всеки човек, който има достатъчно пари да си 
го позволи? 
Минчев: Да. Детекторът: Не.
Минчев: Убеден съм, че мога да направя и от най-голямото дърво известна 
личност. Нито един от популярните хора тук не е тръгнал от “Версай“ или 
Бъкингамския дворец. Всички са тръгнали от някъде. Без да споменавам 
определени имена, сама виждаш как много чукундури в един момент зализаха 
косите, смениха автомобилите, както смениха и съпругите с гаджета. Абсолютно 
е възможно да префасонираш някого. Аз може в даден момент да не съм уверен 
дали съм добър имиджмейкър, но когато клиентът ми звънне, аз вече придобивам
увереност, мобилизирам се. 
Виж, аз винаги съм малко неуверен, винаги подхождам с леко пораженческа 



психика - “еми сега няма да стане, ама защо отивам, те на мен ли ще ми обърнат 
внимание...“ Разбира се, никой не обременявам с тези свои съмнения. Всъщност 
съмненията може би ме правят на моменти да изглеждам плах и очарователен.   
Добър бизнесмен ли е Евгени Минчев?
Минчев: Да. Детекторът: Да. 

Апропо, на този етап от живота ти чувстваш ли се добре финансово?
Минчев: Да. Детекторът: Да.

ИЗВЕСТНОСТТА 

По форумите в мрежата човек постоянно се натъква на мнението, че “Евгени 
Минчев е известен с това, че е известен“. Има ли нещо вярно в подобен 
каламбур?
Минчев: Не. Детекторът: Да.
Минчев: Аз не ползвам интернет. Въобще не ползвам компютър, пиша на 
пишеща машина. Колкото до това, че са пуснали в циркулация “Евгени Минчев е 
известен с това, че е известен“..., какво да ти кажа? Хората ме питат какво работя 
и самият аз често отговарям: “Аз работя Евгени Минчев.“ Какво друго мога да 
отговоря? Обичам да отвръщам със самоирония, но за разлика от режисираната 
самоирония на Слави Трифонов моята е спонтанна. Поради което, разбира се, 
понякога правя грешки. 

За теб известността самоцел ли беше?
Минчев: Не. Детекторът: Да.
Минчев: Не беше самоцел. Аз много исках да стана известен като дете, вярно е. 
Обличах се например с един чаршаф. Слагах си около главата нещо, което да 
наподобява на корона или чалма. Вземах в ръка дезодорант “Бриз“ вместо 
микрофон и започвах да пея пред огледалото. Но чак да мечтая и да се моля да 
бъда известен - никога. А има хора, които буквално седят пред телевизиите. Аз 
никога на никоя врата не съм тропал.

Ще се депресираш ли, ако изчезнеш тотално от всякакви светски клюки? 
Минчев: Да. Детекторът: Да.

Страх ли те е от момента, в който никой няма да се интересува от теб?
Минчев: Да. Детекторът: Да.

Позирането любим похват ли ти е в светския живот?
Минчев: Да. Детекторът: Не.
Минчев: Тук се пробвах да кажа една неистина, но виж как ме разобличихте! Аз 
наистина не съм позьор. Когато обаче видя камера или фотоапарат, аз знам какво 
да направя. Когато видя високопоставено лице, знам как да подходя. Държа се 
адекватно и в “Ролс-Ройс“, и в трамвай. Това влизане в роли е точно като да 
заемеш поза, но същността ми не е да позирам. Явно този уред извлича 
състоянието на душата ми.  

Ти правиш ли се на по-повърхностен в публичния си имидж, отколкото всъщност
си?
Минчев: Да. Детекторът: Да.



Усещаш ли с годините някакво нарастващо безразличие в хората спрямо теб? Все
пак, известността има някаква годност.
Минчев: Не. Детекторът: Да.
Минчев: Ами не знам... След излизането ми от ареста интересът към мен е 
огромен. Поръчват ми все повече и повече работа, занимавам се със страхотни 
неща. Но предполагам, че хората започват да свикват, че си казват: “Е, какво пък 
толкова, едно и също.“ 

Отмина ли пикът на твоята популярност?
Минчев: Не. Детекторът: Да.
Минчев: Зависи какво значи пик. Ако това е моментът, в който всички говорят за 
теб, вероятно тогава той наистина е отминал. Най-много шумяха около мен в 
началото на прехода, но и сега всеки път, когато се случи нещо извънредно, 
хората започват да говорят. Вземи например “Сблъсък“-а с Кербала. След него 
хората ме спираха, някои ме замеряха с фасове, други казваха: “Браво, мойто 
момче, и ние така искаме да кажем, но не можем.“ 

Готов ли си на всичко, за да останеш популярен?
Минчев: Не. Детекторът: Не. 

АГРЕСИЯТА 

Евгени, ти агресивен човек ли си?
Минчев: Не. Детекторът: Да.
Минчев: Има случаи, в които реагирам агресивно, но това е, за да се предпазя. 
Като котката, която настръхва, щом я заплашиш. В мен обаче може да има и 
много смирение. Ето например, когато влязох в ареста, аз си казах: “Да, и това ще
преживея.“ Реших да превърна престоя ми там в нещо полезно, да размишлявам 
и да се моля. Беше полезен престой, показа ми, че не съм предпазен от нищо. 
Нормално е човек да се самозабрави и тогава съдбата му праща знак. Влизането 
ми в затвора беше някакъв знак за промяна, за осъзнаване, за помъдряване. Аз си 
мисля, че и преди ареста бях мъдър в някои неща, но съдбата понякога така иска 
да предпише рецептата, че да личи, че си станал мъдър. Аз съм добър човек, 
наистина, няма какво толкова да спекулираме със ситуацията с полицаите във 
Варна -  не може ли човек да си пийне? Та толкова много хора са правели зулуми.
Сигурен съм, че въобще не се налагаше да ме задържат, но след като се е случило
- окей! Какво точно се случи ли? Хм, както казва Азис - моят 
PR-отдел не ми позволява да говоря по този въпрос!

Отмъстителен ли си?
Минчев: Не. Детекторът: Не.

Харесва ли ти да се заяждаш с хората?
Минчев: Да. Детекторът: Да.

Дразниш ли се, когато те подценяват?
Минчев: Да. Детекторът: Не.
Минчев: Всъщност тук детекторът може и да е прав. Понякога, когато те 
подценяват, това е плюс. Приспиваш им бдителността. 



Да предизвикваш омраза у определени хора част от маркетинговата формула 
“Евгени Минчев“ ли е?
Минчев: Да. Детекторът: Да. 

JAILHOSE ROCK 

Преживяването ти в ареста добра PR-акция ли се оказа?
Минчев: Да. Детекторът: Да.

Само една водка ли беше пил преди онази батална сцена с полицаите във Варна?
Минчев: Не. Детекторът: Не.

Ти предизвика ли ги?
Минчев: Да. Детекторът: Да.

Пробвал ли си се да танцуваш кючек върху колата им?
Минчев: Не. Детекторът: Не.
А да се снимаш с полицаите?
Минчев: Да. Детекторът: Да.
Нормално ли според теб си се държал във въпросната нощ във Варна?
Минчев: Не. Детекторът: Не.

Раздразни ли те фактът, че в началото полицаите не са демонстрирали знание за 
това кой си?
Минчев: Да. Детекторът: Да. 

УСЕЩАНИЯ 

Ти си нещо като трейдмарк за понятието гей в България. Това помага ли в 
завоюването на социални позиции?
Минчев: Не. Детекторът: Да.
Минчев: Казах “не“, защото не съм установил това наистина да е така. Ако нещо 
се е получило, ако някой ме е толерирал, защото предполага, че съм гей, това не е
стигнало до мен. Никой не ми е казал: “Аз те толерирам, защото предполагам, че 
си гей.“ Вярно е, че много момченца сега се афишират, но това е друго.  

Има ли “мода“ на това да си гей в българското общество?
Минчев: Да. Детекторът: Да.

Ти строго хомосексуален ли си?
Минчев: Не. Детекторът: Да.
Минчев: Кой може да каже, че е твърдо еди-какво си? Аз съм бил с достатъчно 
много жени, за да бъда приравнен към мъжете, и също толкова съм имал интерес 
към собствения ми пол.

Мечтаеш ли за стабилна връзка?
Минчев: Да. Детекторът: Да.



В момента имаш ли гадже?
Минчев: Да. Детекторът: Да.
А заиграването ти с Ивана Мулти маркетингов трик ли е? 
Минчев: Да. Детекторът: Не.
Минчев: Абсолютен маркетингов трик е. Но разминаването с детектора тук се 
получи, защото самата тя търсеше този трик. Тя се изтъкваше по време на ареста,
за да я видят. Нейната популярност дръпна по този начин. 

БЪДЕЩЕТО 

Знаеш ли точно с какво ще се занимаваш след 10 години?
Минчев: Не. Детекторът: Не.

Иска ли ти се хората да те приемат по-сериозно в бъдеще?
Минчев: Да. Детекторът: Да.

Планирал ли си да ставаш баща някога?
Минчев: Да. Детекторът: Да.

Би ли искал евентуално твоето дете да прилича на теб?
Минчев: Не. Детекторът: Да.
Минчев: Абе кой иска грозно дете, недей така! Виж, ако има моето чувство за 
хумор, моите очи, моята коса, чувството ми за естетика... Тук трябва много да се 
обяснява. По принцип бих желал детето ми да прилича на майката, защото тя със 
сигурност ще е интересна.  

Най-хубавото предстои ли тепърва? 
Минчев: Да. Детекторът: Да.

Можеш ли да започнеш всичко отначало, ако ти се наложи?
Минчев: Да. Детекторът: Да.

Според нашумели западни теории в момента именно “нормалността е новата 
революция“. Ти вярваш ли в това?
Минчев: Да. Детекторът: Не.
Минчев: Аз смятам, че съм един от хората, които точно това правят в момента. 
Затова във “Вот на доверие“ се държах като един нормален човек, какъвто съм 
или какъвто бих искал да бъда. Когато обаче ходя на определени интервюта, аз 
отивам като колега - като човек, на който му се иска да допринесе за предаването.
“Сблъсък“ например не е едно предаване, в което ще те погледнат с добро око, 
ако се държиш нормално. На мен въобще не ми се искаше да крещя там по този 
начин, но знам, че тези млади момчета имат нужда от този рейтинг. Аз отидох в 
“Сблъсък“ с мисълта “окей, ще ви направя шоуто“. Но не знаех, че момчетата ще 
бъдат толкова коварни. Те много бързо промениха тактиката си, възползваха се от
това, че ги слушах.  

ДУШЕВНО-РОМАНТИЧНО 



Евгени, ти лесно раним човек ли си?
Минчев: Да. Детекторът: Да.

Случва ли ти се да плачеш?
Минчев: Да. Детекторът: Да.

Усещаш ли се често самотен?
Минчев: Да. Детекторът: Да.

А страх ли те е от годините?
Минчев: Да. Детекторът: Да.

Имаш ли късмет в любовта?
Минчев: Не. Детекторът: Да.
Минчев: Аз нямам късмет в любовта. Вярно, имал съм щастливи влюбвания. 
Впоследствие обаче се е оказвало, че те са били просто моята представа за 
нещата. От дистанцията на годините не виждам да съм бил много щастлив. 
Просто съм бил наивен и тази моя наивност е създавала предпоставки да се 
чувствам щастлив. Сега съм много по-предпазлив. Не че съм нещастен, просто 
съм променен. Приемам всичко като даденост. Казвам си: “Този човек е тук до 
мен за определен отрязък от време.“ Вратите са широко отворени, няма 
чорбаджия и няма слуга.  

  

коментари на детектора* 

Първоначалната среща с детектора не предизвиква напрежение или страх в 
Евгени Минчев. Технологизираната и осъвременена психологическа методика е 
извън полето на интересите му и следователно не е значима или заплашителна за
вътрешния му баланс. Евгени Минчев лесно се ориентира в логическите капани 
на интервюто. То протича на фона на естествено и ненатоварващо поведение от 
негова страна. В крайна сметка той не иска да доминира, а да се хареса.
Поставените датчици не го стресират, следите на реакциите му са “спокойни“ и 
се разчитат добре. По всичко личи, че не изпада в паника при задаването на 
директни въпроси. Напрежението, което се изписва на екрана, е резултат по-
скоро на логическа, а не толкова на емоционална преработка. 
Евгени Минчев не може да има дубликат в живота. Само той е способен да 
произвежда матрици на собственото си “Аз“, тъй като неговите шансове за успех
се реализират от умението му да усети и да заеме празна ниша в пазара на 
общественото мнение, чрез нестандартен репертоар от самооценки, поведения и 
роли.

*Коментарите на детектора 
са изготвени от специалистите 
на “Пси Контракт“

Детектор на лъжата
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22. Николай Младенов
Катерина Запрянова

Зам.-председателят на СДС се страхува от приказки за етническо
противопоставяне в България; убеден е, че е абсурдно един лидер 

  

  

  

  

UNPLUGED 

Господин Младенов, трудно ли се решихте да дойдете на това интервю?
- Не бих казал, че беше трудно. Прегледах обаче по-подробно рубриката. 
Отначало си мислех, че само името е “Детектор на лъжата“. Заинтригувах се, 
като разбрах, че уредът е съвсем истински.
Вие познавате ли се достатъчно добре?
- Сигурен съм, че не се познавам достатъчно добре. Винаги се изненадвам от 
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нещо в себе си. Сега също може да има изненади. 
Ако можехте лично вие да сложите на детектора някой политик, кого бихте 
избрал?
- Симеон Сакскобургготски. Ще го попитам няколко неща - наистина ли с 
толкова благородни цели се върна в България? Не смята ли, че вече излъга 
достатъчно хора? Вярно ли е, че участва във финансовите сделки с дълга и че 
печели пари от това? Има ли връзки със сенчести групировки в България? 
Смятам, че той доста ще се затрудни на въпроса относно мотивацията си да се 
върне тук, както и за връзките си със съмнителни групировки. Макар че за тях 
той може дори да не знае, доста неща може да се правят зад гърба му.
Да не се интересува човек от истината равносилно ли е на лъжа?
- В повечето случаи е равносилно на лъжа. Но в медийната плоскост 
представите за истина и за лъжа са доста видоизменени. По принцип истината 
на този, който е по-шумен, се възприема в по-голяма степен. 
Сега смятате ли да казвате истината или ще се надлъгвате с детектора?
- Надявам се да я казвам. Аз уважавам машините и не смятам, че мога да се 
надпреварвам с тях. 
А по принцип винаги ли се стараете да казвате истината?
 - Поне такава, каквато аз я виждам. Но понякога е хубаво човек да премълчава 
някои работи, и то не само заради добрия тон, а за да се върви напред. За да не се
боксува. 
Коя е най-голямата лъжа, която сте чули за самия вас?
- О, чувал съм какво ли не - че работя за израелското разузнаване например. Или 
че работя за американците. Защо ме подозират в такива неща? Ами може би 
защото имам по-различно мислене от хората около мен, не съм с утежнения от 
миналото. Защото съм политик от края на прехода... ако, разбира се, това е краят 
на прехода.

  

  

Човекът в огледалото
Г-н Младенов, вие харесвате ли се?
Младенов: Да. Детекторът: Да.

Суетен човек ли сте?
Младенов: Да. Детекторът: Да.

Има ли нещо от външния ви вид, което бихте променил тутакси?
Младенов: Да. Детекторът: Да.

Изживявате ли се като един от стилните политици на България?
Младенов: Да. Детекторът: Не.
Младенов: Може би просто има различни тълкувания на това какво значи стилен 
политик. Ако просто става дума за политик, който се облича добре и говори 
омайващо, аз в тази гвардия не искам да бъда. Определено не съм от политиците, 
които се интересуват основно от това да си сменят вратовръзките, да ходят с 
гравирани ризи и да ползват специални писалки. Когато ми зададохте въпроса, аз
не си помислих за някакви изтупани от горе до долу хора, възприех стила като 
нещо по-различно - да си внимателен, да не говориш наизуст. Детекторът е прав 
в това, че аз не принадлежа към политиците, които демонстрират стил само във 
външния си вид, а нямат стил и последователност в поведението си. 



Все пак на вас случва ли ви се да съдите хората по външния им вид?
Младенов: Да. Детекторът: Да.

Как изглеждате по-важно ли е понякога от това, което казвате?
Младенов: Да. Детекторът: Да. 

Харесва ли ви насоченото към вас медийно внимание?
Младенов: Не. Детекторът: Да.
Младенов: Наистина си мисля, че медийното внимание не ми харесва. Но може 
би трябва да слушам повече приятелите си. Те ми казват, че обичам 
прожекторите. Аз пък повтарям, че не ги обичам и точно това ме държи 
приземен. Трибуната и комуникацията със залата обаче наистина ми допадат, 
защото ако внимаваш какво говориш, то наистина може да стигне до хората. 
Винаги има обратна връзка. 
Надежда Михайлова
Вие смятате ли, че Надежда Михайлова е незаменим лидер?
Младенов: Не. Детекторът: Да.
Младенов: Няма незаменими хора и нито тя, нито който и да е от нас е 
незаменим. Но просто в момента тя е най-добрата опция за мястото си. Може би 
оттам дойде разминаването ми с детектора. Няма друг, който да може с кожата си 
да усеща настроенията в обществото и в същото време да има опита да реагира 
на тях; да има  стратегическо виждане за това накъде вървят нещата и какво 
трябва да се направи, за да се постигне конкретен резултат. Вижте, Надежда 
Михайлова много се приземи след кампанията за местните избори. Промени се и 
като човек, и като политически лидер. Тя видя света в много по-реални краски, 
отколкото той се вижда, когато си външен министър. Преди Надежда виждаше 
света по-скоро идеалистично, с някакви теоретични представи. Сега е по-наясно 
с реалните проблеми, които хората имат. По-готова е да реагира като политик. 
Просто човек трябва да се сблъска с нещо много негативно и тежко, за да си 
пречупи гледната точка. Става дума за необходимите шамари в живота, от които 
си вадиш урока и които ти помагат да понесеш следващите шамари. Ако Надежда
Михайлова беше със сегашната си настройка още преди години, тя щеше да се 
справи много по-лесно с противопоставянето, което “ наложи групата около 
Костов. Но когато Надежда стана председател на СДС, тя не познаваше отвътре 
вътрешнопартийните механизми. Сега е несравнимо по-наясно. А дали можеха 
да се избегнат някои неща... е, сигурно е можело да се избегнат, но фактите са 
такива, каквито са. 

А далновиден лидер ли е?
Младенов: Да. Детекторът: Да.

Вие вярвате ли “?
Младенов: Да. Детекторът: Да.

Чувствате ли се комфортно като неин заместник?
Младенов: Не. Детекторът: Не. 

Ще я подкрепите ли във всяко нейно решение?
Младенов: Не. Детекторът: Не. 

Грешка ли беше разцепването на СДС?



Младенов: Не. Детекторът: Да.
Младенов: Казах “не“, защото за мен то беше неизбежно. Прекалено много хора, 
които напуснаха, не успяха да приемат факта, че вече не са факторите, 
определящи политиката. Ако бяха приели факта, че трябва да направят крачка 
назад и да са по-скоро в подкрепа, отколкото на предните линии, това разцепване 
нямаше да се случи. Противоречието с детектора тук е логично - защото 
разцеплението като такова не е хубаво. Но по начина, по който бяха поставени 
нещата от хората, които напуснаха, то стана неизбежно. 

Основно лични мотиви ли стоят зад това разцепване?
Младенов: Да. Детекторът: Да.

Вината за тази “раздяла“ по равно ли беше поделена?
Младенов: Не. Детекторът: Не. 

Сега срам ли ви е от някои батални моменти като “запазването“ на места в 
парламента? 
Младенов: Да. Детекторът: Да. 

За момент замисляли ли сте се дали останахте в правилния лагер?
Младенов: Не. Детекторът: Да.
Младенов: Не съм се замислял. Моят избор беше Надежда Михайлова, защото 
политиката, която тя предлага, е много по-толерантна и отворена. Надежда има 
много по-спокоен начин на работа, отколкото се предлагаше от групата около 
Костов. При него има нетолерантен подход към обществото - не можеш да 
обиждаш хората, че били тъпи или не те разбрали. Ако не са те разбрали, вината 
е в теб! И мълчанието, и мусенето, и говоренето от последна инстанция са все 
подходи, които може и да са работели в миналото, но в момента няма нужда от 
тях. Сега хората искат да видят доколко това, което правиш като политическа 
сила, допринася за решаването на конкретни проблеми в живота им. Това е много
по-полезно, отколкото да измисляш демони в главата си и да си ги гониш. 
Колкото до това дали съм направил правилния избор от гледна точка на кариерата
ми, аз не смятам, че съм сгрешил. СДС има достатъчно потенциал и ресурс да 
превъзмогне състоянието на вцепенение и да го превърне в конструктивна 
енергия в интерес на обществото. 
Иван Костов
Г-н Младенов, вие благодарен човек ли сте?
Младенов: Да. Детекторът: Не.
Младенов: Аз си мисля, че съм достатъчно възпитан човек, и затова съм 
благодарен на тези хора, с които съм работил добре. Разбирам защо някои хора 
правят конкретни избори, различни от моя. Но различният  избор не значи да ги 
подминавам на улицата.

Ивайло Митовски и Лиляна Моканова (и двамата в партията на Костов в 
момента) ли са хората, които са дали препоръките, за да станете член на СДС?
Младенов: Да. Детекторът: Да.

Съществуват ли според вас причини Надежда Михайлова да бъде благодарна в 
личен и професионален план на Иван Костов?
Младенов: Да. Детекторът: Да.

Лично вие уважавате ли г-н Иван Костов?



Младенов: Не. Детекторът: Да.
Младенов: Уважавах го безкрайно много - заради смелостта му да взима 
решения, които бяха важни за България в момента, в който тя беше наистина на 
дъното. За работохолизма му. За начина, по който организираше задачите си и 
тези на хората около него. Но това продължи до момента, в който видях 
самовлюбения подход, който Костов има в политиката и в отношението си към 
хората. Той просто не зачита някои хора, подминава ги като несъществуващи. А 
не може до вчера да си контактувал с даден човек, да си бил близък, да си 
разчитал на него, и в следващия момент - да го охулваш! Костов отказа да 
признае, че вече не е лидерът на СДС и че няма да определя политиката. Той 
искаше да заеме позата на човека, който дърпа конците отзад. А това дълбоко ме 
разочарова в него. Да не говорим за скандала с парите на Чорни. Може би това 
беше окончателният поврат в моето възприятие. Костов не излезе с чест от този 
скандал, а можеше да го направи. Ако беше дошъл в СДС, беше казал истината за
тези средства и заедно бяхме формулирали стратегия, той нямаше да бъде в 
ущърб на кандидатурата на Надежда за кмет на София. Но тогава Костов избра 
сам да защитава и себе си, и фондация “Демокрация“ и това отне от енергията на 
нашата кампания. Отне ни пространство в медиите, отне ни вниманието на 
обществото и го насочи към друга тема. И това беше разрушително. 
 
А страхувате ли се от него?
Младенов: Не. Детекторът: Да.
Младенов: Може би се страхувам, че цялото това говорене на Костов в момента 
за етническия модел в България може да събуди чувства на национализъм и 
етническо противопоставяне. У нас все още има някаква латентна форма на 
неприемане на малцинствата. Тя може да избие в определен момент и затова не 
вярвам, че отговорните политически сили трябва да се заиграват с тази тема. Ето 
от това ме е страх - че Костов може да направи голяма беля! Страх ме е, че за да 
осигури собственото си политическо оцеляване, Костов ще се захване с 
взривоопасни теми - това прави една такава партия като неговата непредвидима. 
Дали Костов притежава харизма? Хм, мисля, че той имаше по-скоро мит около 
себе си, който с течение на времето се развенча. Костов загуби голяма част от 
това, което имаше като излъчване, защото показа нелицеприятната си страна. 
Напускането му на СДС и говоренето за СДС като за нещо чуждо, с което той 
няма нищо общо, е доста абсурдно. Не може един човек да приватизира успехите
и да колективизира неуспехите. А колкото до някакъв страх от Костов предвид 
следващите избори... ако извадим тефтера и почнем да броим процентите, аз 
мисля, че не СДС, а партията на Костов ще се бори за четирите процента. Все пак
ДСБ още са партия без самоличност, без ясна идентификация, без минало. 
Хората отиват на събиранията на ДСБ по-скоро от интерес, за да видят един 
бивш министър-председател. 

Смятате ли, че има някакъв шанс СДС и ДСБ да обединят сили на следващите 
избори?
Младенов: Не. Детекторът: Не. 

Наложи ли ви се да се разделите с ваши приятели заради разцеплението?
Младенов: Не. Детекторът: Не.
Кариери
Г-н Младенов, вие пробивен човек ли сте?
Младенов: Да. Детекторът: Да. 



Само на 32 години сте зам.-шеф на СДС. Имате зад гърба си работа като 
програмен директор в “Отворено общество“, работа към Световната банка. Бил 
сте директор на Европейския институт до избирането ви за депутат. Изпълнихте 
ли собствената си програма максимум?
Младенов: Не. Детекторът: Не. 

Съжалявал ли сте някога, че започнахте да се занимавате с политика?
Младенов: Да. Детекторът: Не.
Младенов: Често съжалявам, но на този въпрос май отново трябва да се доверя 
на приятелите си. Те ми казват, че ми идва отвътре да се занимавам с политика. 
Аз постоянно се разочаровам, дразня се, ядосвам се, но може би винаги ще се 
занимавам с политика, под една или друга форма. 

Вие болезнено амбициозен човек ли сте?
Младенов: Не. Детекторът: Да.
Младенов: Има хора, които ми казват, че съм свръхамбициозен. Но може би 
моята свръхкритичност към това, което правя, ме кара да не се чувствам така. 
Освен това аз не разглеждам политиката само като стълбичка нагоре или надолу. 
Има и вляво, и вдясно, и встрани, и назад. 

Това, че сте зам.-шеф на един доста умален и разклатен СДС, добра инвестиция 
ли е за вашето бъдеще?
Младенов: Да. Детекторът: Да.

Вашата политическа кариера логична ли беше, тоест имате ли реални заслуги зад
гърба си, за да сте зам.-шеф на СДС?
Младенов: Не. Детекторът: Не.

Знаете ли точно как и къде се виждате, да речем, след 10 години?
Младенов: Не. Детекторът: Не.

Имате ли аспирации към висок пост в някоя структура на Европейския съюз?
Младенов: Не. Детекторът: Да.
Младенов: Може би казах “не“, защото не съм се замислял сериозно по този 
въпрос. Отношението ми към Европейския парламент не е особено позитивно, 
така че не съм сигурен дали бих се впуснал в такава битка. Но нещата винаги 
могат да се променят, разбира се.
Face off
Вие имате ли собствено мнение по повечето въпроси, касаещи СДС?
Младенов: Да. Детекторът: Да.

Бихте ли изразили това свое мнение, ако то е в разрез с мнението на г-жа 
Михайлова?
Младенов: Да. Детекторът: Да.

Ще оцелеете ли емоционално, ако ви се наложи да се махнете от политическата 
сцена?
Младенов: Да. Детекторът: Не.
Младенов: Сигурен съм, че ще оцелея, каквото и да казва машината. Също така 
съм сигурен, че ще има момент, в който ще ми е трудно. Но няма да се отдам на 
алкохолизъм или на отчаяние. Ще си взема две седмици почивка, след което ще 
почна да мисля какво бих правил и накъде бих отишъл. 



Ще си намерите ли бързо работа, ако изпаднете от политическата игра?
Младенов: Да. Детекторът: Да.
Лингвистично
Има ли разлика според вас между “нормалния“ език и този на политиците?
Младенов: Да. Детекторът: Да. 

Вие добре ли владеете политическия изказ?
Младенов: Не. Детекторът: Да.
Младенов: Наистина мисля, че не го владея. Да говориш добре в политически 
план значи да си разбираем за хората, да си ясен, точно да обясняваш света - 
защото политиката в голямата си част е начин на обяснение на това, което се 
случва. Понякога също така се изисква и да спестяваш определени факти, които 
биха могли да донесат повече негативи, отколкото позитиви за дадена ситуация. 
Мисля си, че точно това, последното, съм се научил да го правя. Но не смятам, че
някой в този момент би могъл да ме нарече лъжец - няма човек, който вечер да се 
прибере вкъщи и да е убеден, че цял ден е казвал само това, което мисли. 

Начинът, по който се казват нещата, по-важен ли е понякога от конкретното им 
съдържание?
Младенов: Да. Детекторът: Да. 

Вие можете ли да говорите, без да ползвате абсолютно никакви клишета?
Младенов: Не. Детекторът: Да.
Младенов: Тук излъгах нарочно, защото исках да тествам машината. Разбира се, 
че мога да говоря без клишета. Пробвал съм се съвсем целенасочено да си извадя
някои клишета от речника, като постоянното повтаряне на НАТО и Европейския 
съюз. На хората им е дошло до гуша да ги чуват. Също така не виждам смисъл 
постоянно да говорим на хората за “ляво пространство“ и “дясно пространство“, 
вместо да говорим за намаляване на данъците и по какъв начин то може да се 
стане например. 
Предизборно
Имате ли ясни и категорични позиции относно играчите на политическата сцена 
в момента?
Младенов: Да. Детекторът: Не.
Младенов: Мисля, че горе-долу политическата сцена ми е ясна. Но няма как 
понякога да не се получават обърквания, защото в момента цялата ситуация в 
България е доста объркана - управлява партия, която практически не е партия; 
правителството действа без ясна стратегия за това, което прави; силно занижена е
обществената чувствителност към злоупотребата с властта - защото такава 
масирана злоупотреба с властта, каквато има сега, никога не е имало. Като 
започнете от биячите, които водеха хората да гласуват в Свиленград, и свършите 
със злоупотребите с външния дълг, които обаче не са толкова видими за 
обществото.  

Има ли елемент на стъписване сред управлението на СДС?
Младенов: Да. Детекторът: Да. 

Бихте ли влезли в коалиции, които противоречат на принципите ви, само и само 
да прескочите четирипроцентовата бариера?
Младенов: Не. Детекторът: Не. 



Бихте ли се коалирали с НДСВ?
Младенов: Не. Детекторът: Да.
Младенов: Това е подвеждащ въпрос и затова и отговорът е объркан. В рамките 
на това Народно събрание по никакъв начин не може да се коалираме с НДСВ. 
Ние сме в крайна сметка опозиция на това правителство. Но след 
парламентарните избори са възможни различни коалиции.  

Очаквате ли конференцията на десните партии през ноември да даде реални 
резултати? 
Младенов: Да. Детекторът: Да. 

Тази конференция спасителен пояс за СДС ли е?
Младенов: Не. Детекторът: Да.
Младенов: Конференцията е първият сериозен опит да сложим разговора в 
дясното пространство на някаква принципна основа. Да накараме всички да 
престанат да си говорят за миналото и да се попитат има ли България нужда от 
дясно управление и готови ли сме да дадем всичко за едно такова управление. 
Кои са петте или десетте проблема, което то би могло да реши и как ще подходи 
към тях. Затова тази конференция не е спасителен пояс, а по-скоро някакво 
рисковано начало на процес, който всички очакват, но който никой освен СДС не 
е подхванал. А началото е рисковано, защото не съм сигурен колко хора наистина
ще си дадат сметка, че каквито и различия да имаме помежду си, ние имаме и 
общи неща. И че е по-важно да извадим именно тези общи неща на преден план. 
Колкото до това дали конференцията може да допринесе за някакво коалиране 
преди изборите... аз очаквам някаква форма на коалиране, но не искам да 
коментирам на този етап как тя би изглеждала. Мисля си, че повечето все пак си 
даваме сметка, че ако не сме заедно - ще ни бият поотделно. 

Наистина ли смятате, че въпросът “Защо се разделихме“ трябва да престане да се
задава в дясното пространство? 
Младенов: Да. Детекторът: Да. 
Желанието на Петър Стоянов да се изговори миналото непрактично ли е  преди 
изборите?
Младенов: Да. Детекторът: Да. 

А трябва ли принципно някой на някого да поиска прошка в бъдеще?
Младенов: Да. Детекторът: Да.

Ще прескочи ли според вас СДС четирипроцентовата бариера на изборите 
догодина?
Младенов: Да. Детекторът: Да. 

Очаквате ли популистки ходове (като смяна на определени недолюбвани 
министри например) от страна на сегашното правителство преди изборите?
Младенов: Да. Детекторът: Да. 

Имате ли ясна стратегия за предизборната кампания на СДС?
Младенов: Да. Детекторът: Не.
Младенов: Това противоречие с детектора не ме притеснява, защото сега сме в 
етап на подготовка на стратегия за изборите, която е начертана с най-общи линии
и сега се пълни със съдържание. Но казах “да“, защото в моите очи тя вече е 
избистрена. 



Задължително ли е да се изпълняват предизборните обещания? 
Младенов: Да. Детекторът: Не.
Младенов: Задължително е. Но като се каже “предизборно обещание“, по 
принцип се разбират някакви много големи, лаладжийски думи, а в крайна 
сметка предизборните обещания могат да са много конкретни и осезаеми неща. 
Освен това не е задължително те да се изпълнят на първата година от едно 
управление - може да се изпълнят в рамките на четиригодишния мандат. А може 
да се случи и никога да не се изпълнят, защото имаме реален сблъсък с живота.  

Ще се пробвате ли да избягате от прекалено популистките предизборни 
изявления?
Младенов: Да. Детекторът: Да.
Фаворитът
Г-н Младенов, вие един от фаворитите на Надежда Михайлова ли сте?
Младенов: Да. Детекторът: Не.
Младенов: Аз си давам сметка, че съм в политиката именно заради Надежда 
Михайлова. Тя беше човекът, който ме привлече. Надежда беше един от малкото 
хора в СДС, които искаха да дойдат нови хора. От друга страна знам, че на 
фаворитизма никога не се гледа с добро око в България. Така че може би 
подсъзнателно съм се опитал да се дистанцирам до такава степен, че поне да се 
чувствам комфортно, да не бъда постоянно идентифициран с един човек... 
въпреки че Надежда е отборен играч, тя не е вълк-единак. Около нея винаги има 
хора, които отговарят за различни области и това я прави по-силна от онези, 
които разчитат само на собственото си Аз. Дали има “разлюбване“ между мен и 
Надежда?! Е, СДС не е Римската империя, да ти е необходимо да си любимец на 
императора, за да можеш да съществуваш. Надежда не определя мнението си за 
хората по такъв начин. 

Има ли все пак йерархия в СДС, която се подрежда на принципа “любимец“?
Младенов: Не. Детекторът: Да.
Младенов: Винаги, когато няколко човека са минали през общи стресови 
ситуации и са се преборили с тях, те си имат повече доверие. Но това не значи, че
има деление на мои, твои, чужди... има просто различни кръгове от идейни 
съмишленици, а това е нормално.  Иначе просто щяхме да сме някаква 
комунистическа йерархия.

По логиката на реални заслуги ли се издигат кадрите в СДС?
Младенов: Да. Детекторът: Не.
Младенов: Разминаването тук се получи, защото понякога партийните механизми
не са справедливи. Понякога този, който е по-шумен, стига по-нагоре. А друг 
може да е страшно умен и ценен, но не е достатъчно нахъсан да се 
противопостави в битки. Така че може би има хора, които заслужават повече, но 
не стигат до позициите, на които са хора с по-малко заслуги. Така е обаче във 
всяка партия.  

Издигането на спортиста Христо Марков раздразни ли ви?
Младенов: Не. Детекторът: Да.
Младенов: За мен това издигане беше изненада. Защото много от аргументите, 
които могат да се кажат срещу него - че няма опит в кампании и прочие, са 
валидни. Но в крайна сметка на нас ни трябва човек, който да е отворен и 
приемлив за хората, които не се занимават с политика. Христо е такъв човек. Той 



сега има заместници, които са партийни, политически играчи, но самият той 
излъчва друг тип послание към обществото - на свобода, на успял човек, който 
има воля и характер. В ситуацията, в която се намира и СДС, и България в 
момента, със сигурност е преимущество това, че Христо не се е занимавал 
професионално с политика. Мисля, че Христо ще се справи. Колкото до 
медийните му изяви, аз ги намирам за... различни. 

Вие бихте ли могъл да играете на първа линия, тоест да не сте заместник, а 
лидер?
Младенов: Не. Детекторът: Не.  

  

коментари на детектора* 

Върху екрана емоционалните реакции на Николай Младенов са бурни и 
отчетливи. На лицето и в отговорите обаче “невъоръженото“ око не би 
забелязало съществена промяна. Всичко е под контрол до такава степен, че една 
от сериите трябва да се прекъсне поради изтръпване на ръката.
Дори да изпитва смущение, това не проличава нито в мимиката, нито в 
жестикулацията или речта му. Дисциплиниран в поведение, мисли и емоции. 
Точно поради това не е за учудване, че противоречията с детектора са само 23. 
Разминаванията можеха да бъдат и по-малко на брой, ако смисловото 
съдържание на въпросите беше интерпретирано от Младенов повече в човешки, 
а не толкова в политически план. По тази причина самата методика се 
“политизира“.
Николай Младенов притежава амбиция, самодисциплина, интелигентност и 
коректност. Реализирането на тези качества в личния живот и политиката 
изискват обаче ясно разграничаване и воля за отстояване, за да не може 
политикът да обсеби живия човек. Изискванията на политическата роля са ясни, 
недвусмислени и императивни и стриктното им спазване, освен че формира 
добър професионалист, отнема част от естественото Аз.

*Коментарите на детектора 
са изготвени от специалистите 
на “Пси Контракт“
  

Детектор на лъжата
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23. Юлияна Дончева
Катерина Запрянова

Според  ефектната  депутатка  от  „Новото  време"  по-важно е  да  си  отговорен,  отколкото
благодарен; истинското унижение е да отстъпиш от позицията си 

  

  

UNPLUGED 

 Г-жо  Дончева,  изглеждате  доста  притеснена  в  момента...  
- Да,  така е.  Притеснявам се дали технически ще бъде уловена степента на
моята  искреност.  Гледала  съм  един  филм,  в  който  невинаги  детекторът
познаваше - има тренировки, с които можеш да победиш техниката. Аз обаче
не съм от хората, които успяват да се контролират. 

Сега  ще  казвате  ли  истината?
- Да, но на някои въпроси самата аз нямам категоричен отговор. Не знам как
това би се интерпретирало. 

Като политик говорите ли директно, или вече свикнахте да завоалирате
посланията  си?
- Хубаво е да се говори истината, но това невинаги е възможно. Дори получих
упрек в една виртуална приемна, че не отговарям на даден въпрос конкретно -
значи  съм  станала  истински  политик!  Хората  едва  ли  не  отъждествяват
индиректното  говорене  по  някаква  тема  с  начина,  по  който  се  изразяват
политиците.  Тоест  очаква  се  политиците  никога  да  не  са  ясни  в  своите
послания. 

А  получава  ли  се  пренасяне  на  политическото  завоалиране  в  съвсем
лични  разговори?
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- Да, за съжаление. Просто усвояваш един начин на говорене, който съвсем
несъзнателно пренасяш в личните си контакти. Това не е добре и аз дори съм
помолила хората, които са по-близко до мен, да ме коригират, когато забележат
такова поведение. 

Коя  е  най-голямата  лъжа,  която  сте  чувала  по  ваш  адрес?
-  О,  страшно  много  лъжи  чувам  за  себе  си.  Че  съпругът  ми  ме  пребивал
например. А последното, което чух, е, че ми е подарил диамантена огърлица. 

Смятате  ли,  че  се  познавате  достатъчно  добре,  или  сега  може  да  се
изненадате  от  сблъсъка  си  с  детектора?
-  Не  мисля,  че  се  познавам  достатъчно  добре.  Самата  аз  се  изненадвам
понякога  от  поведението  си  при  определени ситуации.  Опитвам се  да  бъда
предсказуема,  но  за  съжаление  не  успявам  винаги.  Не  се  владея  добре
психически и понякога реагирам не по начина, който ми харесва. 

  

  

ВЪНШЕН ВИД versus ИНТЕЛЕКТ 

  

Г-жо  Дончева,  добрият  външен  вид
вашият основен ключ към успеха ли е? 

Дончева: Не. Детекторът: Не. 

  

Животът  ви  щеше  ли  да  се  развие  по
същия  начин,  ако  изглеждахте  по-

посредствено? 

Дончева: Не. Детекторът: Не. 

  

Има ли противоречие между това дадена жена да изглежда ефектно и да има
интелектуален потенциал? 

Дончева: Не. Детекторът: Да. 

Дончева:  Детекторът  е  отчел  колебание  при  моя  отговор,  защото  наистина
съществуват  такива  теории.  Аз  обаче  мисля,  че  няма  такава  връзка.  Все  пак
външният вид е нещо преходно, а качествата се създават с времето. Друг въпрос е
дали  външният  вид  може  да  помогне  или  не.  Но  по  принцип  въпросът  за
противоречие  между  красота  и  ум  е  типично  български  въпрос,  който  не  се
дискутира навън. Тъкмо обратното. Ето например аз съм говорила с мои колеги
депутати в Италия - те са на мнение, че една жена, която привлича по някакъв
начин вниманието с външния си вид, се старае да бъде доста по-изрядна, точна и



премерена в действията си. Защото знае,  че е наблюдавана. Винаги тези жени
носят повече отговорност, а хората са безкомпромисни към тях, ако се провалят.
Докато  една  по-семпла  и  невзрачна  жена  не  е  и  толкова  коментирана.  В  моя
случай ми беше наложено да бъда много внимателна в действията и изказванията
си.  Трябва  да  ви  кажа,  че  непосредствено  след  влизането  ми  в  парламента
добрата външност ми пречеше. Спрях да ходя на светски места, не се гримирам,
много внимавам с облеклото си. Дори бях достигнала до абсолютната крайност, в
която  ходех  с  доста  дълги  поли и  закопчани догоре  сака.  Исках  да  преместя
акцента от външността ми върху моята работа. Но когато човек не е подготвен
политически, той трябва първо да се адаптира към средата и чак след това успява
да подреди приоритетите и целите си. Това все пак е губене на време и енергия.
Мисля,  че особено първата  и  втората  година аз не успях да се концентрирам
върху  по-сериозните  проблеми.  Третата  ми  година  вече  беше  по-сериозна  с
ангажиментите, които поемах като депутат. 

  

Вие смятате ли се за интелигентна? 

Дончева: Да. Детекторът: Не. 

Дончева: Тук се поколебах именно защото знам какво е отношението на хората у
нас към добре изглеждащи жени. Но по принцип понятието „интелект" не може
да  бъде  определено  точно.  Кой  човек  притежава  сериозен  интелект,  кои  са
показателите? Човек може да е изключителен професионалист в дадена област и
въпреки това не всички да са убедени в неговия интелект. 

  

Има ли професия „хубава жена"? 

Дончева: Не. Детекторът: Да. 

Дончева: Разминаването между мен и детектора тук се получи, защото не знаех
дали да отговоря по принцип или конкретно за мен. Ако говорим по принцип,
тогава  може  би  -  да.  Има  жени,  които  са  превърнали  красотата  си  в  своя
професия. При мен обаче не е така. 

  

Добре - щяхте ли според вас да влезете в парламента през 2001-а, ако бяхте с
20 килограма повече и с 20 сантиметра по-ниска? 

Дончева: Не. Детекторът: Не. 

  

Притесняват ли ви годините? 

Дончева: Да. Детекторът: Да. 



  

Знаете ли на какво точно да заложите, когато външният вид няма да е сред
печелившите ви козове? 

Дончева: Да. Детекторът: Да. 

  

Откакто сте в парламента, успявате ли да се поддържате по същия начин
като преди? 

Дончева: Не. Детекторът: Не. 

  

Пазите ли диети? 

Дончева: Не. Детекторът: Не. 

  

Скоро  след  миналите  избори  вие  бяхте  на  предни  позиции  в  анкета,
озаглавена „С кого искате да прекарате уикенда".  Промени ли се с  нещо
настройката на хората към вас за последните 3 години? 

Дончева: Да. Детекторът: Да. 

  

Според вас хората сега приемат ли ви сериозно? 

Дончева: Да. Детекторът: Не. 

Дончева: Тук се колебая, защото зависи за кои хора говорим. Ако става въпрос за
хората  в  моя  избирателен  район,  Шуменския,  те  ме  приемат  сериозно.
Доказателство за това са моите приемни, където винаги има страшно много хора.
Те  се  нуждаят  от  моята  реакция,  помощ,  подкрепа.  Там  съм  позната  заради
конкретните  неща,  които  съм свършила.  През  2001-а,  когато  почнах  работа  в
региона, там нямаше почти нито едно работещо предприятие. Всеки ден имаше
стачки. Без въобще да скромнича, мога да кажа, че имам принос в това да се
стабилизират  предприятията  и  нито  едно  да  не  затвори.  Бях  навсякъде  сред
стачкуващите.  Опитах  се  да  създам  диалог  между  тях  и  работодателите.
Резултатът в крайна сметка е, че регионът се стабилизира икономически. Но тази
седмица отново предстои една стачка - в шуменския клон на „Булгартабак", и аз
отново ще бъда там. Общо взето, няма проблем в Шуменския регион от 2001 г.
насам, при чието разрешаване аз да не съм участвала. 

В София обаче, както и в останалите части на България, хората не виждат реално
резултати от дейността ми. В този случай мога да говоря само за предложенията
ми към различните комисии,  в  които съм участвала.  Но тъй като съм част от
„Новото  време",  тези  законопроекти  се  задържат  по  различни  канцеларии  и



папки и аз нямам реалния шанс да стана и да ги защитя. Това ми пречи да бъда
приемана по-сериозно от хората. 

  

Имате  ли  собствено  обяснение  защо  понякога  в  пресата  се  появяват
иронизиращи писания по ваш адрес? 

Дончева: Да. Детекторът: Не. 

Дончева: Не бих могла да дам категоричен отговор. Може би иронията идва от
това,  че  аз  не  се  бях  занимавала  с  политика,  преди  да  вляза  в  парламента.
Нормално е хора, които са работили дълго време в тази област и не са влезли в
Народното събрание, да имат определена нагласа към мен. Дали имам врагове в
журналистическата  колегия?  Всички  имат.  Политиците  в  България  не  са
любимци на никого. Те често стават изкупителната жертва за всичко лошо, което
се  случва  в  нашето  общество.  Интересното  обаче  е,  че  хора,  които  са  имали
негативно отношение към мен, в директен разговор почти винаги си променят
отношението. 

  

Успяхте ли да преодолеете част от негативите на имиджа ви? 

Дончева: Да. Детекторът: Не. 

Дончева: Със сигурност още има какво да се чисти. Аз се надявам, че през тази
по-малко  от  година,  която  остава  до  изборите,  ще  успея  да  изчистя  и  това
недоверие, което все още е останало в някои хора. По принцип е трудно да се
променят нагласите. Ето например преди време за мен постоянно се пишеше като
„манекенката", при положение че аз никога не съм била манекенка. В живота си
съм се  явила  на  два  конкурса  -  веднъж преди 15 години на  „Мис България"
(тогава бях студентка и просто търсех нещо ново) и през 2001 г., когато заминах
на  световния  конкурс  „Мисис  Глоуб".  Там заминах  като  журналист,  исках  да
направя едно предаване за това как изглеждат конкурсите зад сцена. Не виждам
нищо страшно в това, че в същото време се явих и като участничка. 

  

  

МИНАЛО НЕЗАБРАВИМО 

  

Има ли неща от вашето минало, които бихте желали да изтриете? 

Дончева: Да. Детекторът: Да. 

  



Налагало ли ви се е да се унижавате в желанието ви
за обществен и всякакъв друг напредък? 

Дончева: Не. Детекторът: Да. 

Дончева:  Не мисля, че съм се унижавала. Ще ви дам
пример.  На  никого  досега  не  съм  разказвала  един
случай,  в  който  премиерът  ме  извика  в  кабинета  си
заради  моя  позиция  и  върху  мен  се  изсипаха  доста
упреци.  Това,  което падна върху мен,  беше страшно.
Въпреки това  не  отстъпих от  позицията си,  а  можех
като  други  мои  колеги  да  се  извиня  и  да  кажа,  че
променям  отношението  си.  Да  стана  по-ниска  от

тревата.  Тогава  страшно  ме  заболя,  но  въпреки  това  продължих  да  мисля  и
действам, както смятах за редно. Така че, ако е имало момент, в който е трябвало
да се  унижа,  най-удобно беше тогава.  Вместо да  се  унижа,  предпочетох друг
отговор  -  „Новото  време".  Знаете  ли,  ние  бяхме  повече  от  30  човека,  които
постоянно заявяваха, че ще се отделят от НДСВ. А когато дойде решителният
момент,  на  доста  хора  им  беше  по-лесно  просто  да  си  останат.  Ето  това  е
унижението - да отстъпиш от позицията си. Да се направиш, че не виждаш какви
ярки примери за некадърни министри са Абрашев и Церовски.  Те са пагубни
недоразумения.  Но  те  са  и  удобни,  защото  върху  тях  се  излива  цялото
недоволство  на  обществото,  и  на  този  фон  изглеждаш  много  по-достойно.
Самият  факт,  че  въпреки  всичко  те  все  още  оцеляват  и  няма  шанс,  поне  в
близките месеци, да бъдат сменени, означава, че тяхното присъствие в кабинета
не е случайно. 

  

Комфортно ли се чувствахте като водеща на „Стил"? 

Дончева: Не. Детекторът: Не. 

  

През 2001-а станахте „Мисис България", след това бяхте на 6-о място на
световния конкурс „Мисис Глоуб". Същата година влязохте и в парламента.
2001-а ли е най-силният ви период досега? 

Дончева: Не. Детекторът: Не. 

  

  

МЯСТО ПОД СЛЪНЦЕТО 

  

Абсолютно  случайно,  на  хазартен  принцип  ли  попаднахте  в  сегашния
парламент? 



Дончева: Да. Детекторът: Да. 

  

Заслужавахте ли да станете депутатка? 

Дончева: Не. Детекторът: Да. 

Дончева:  Отговорът е „Не", защото може би е имало хора, които много повече
време са се занимавали с политика. Но пък си мисля, че е добре, когато влизат
нови лица в политиката.  Ако си политик от кариерата и работиш в нея дълго
време,  ти  започваш  да  губиш  тази  чуваемост,  която  е  изключително  важна.
Спираш  да  се  вълнуваш  от  проблемите.  Докато  влизайки  като  ново  лице  в
политиката,  ти  се  шокираш  от  всичко  онова,  с  което  се  сблъскваш.  Когато
попаднеш  сред  хора,  които  не  са  си  получавали  заплатите  от  месеци  и  са
освирепели от глад, това не може да не те шокира. Не може да не те задейства. 

  

Изпитвате  ли  благодарност  към  г-н  Симеон  Сакскобургготски  за  шанса,
който ви беше предоставен? 

Дончева: Да. Детекторът: Не. 

Дончева: Нормално е да съм му благодарна, защото ако не беше той, аз нямаше
да съм в политическия живот. Разминаването може би се дължи на това, че аз
влязох  в  политиката  с  прекалено  идеалистична  настройка.  Когато  видях,  че
политиката  не  е  това,  което  съм  очаквала,  това  предизвика  у  мен  някакво
раздвоение... Премиерът по принцип държи на дистанция депутатите и има само
определена  група  от  хора,  които  са  близко  до  него.  Те  филтрират  много  от
съмненията  и  настроенията,  които  той  би  трябвало  да  знае.  Ако  премиерът
имаше директен достъп до всеки един от нас, може би и нещата щяха да са по-
различни. Все пак в началото ние влязохме с някакви огромни обещания. Когато
обаче обикалях по селата по време на местните избори, аз виждах, че нищо или
почти  нищо  от  това,  което  сме  обещавали,  не  е  станало.  В  такъв  момент  не
можеш да не носиш никаква лична отговорност. Влизаш в политиката, криейки
се зад гърба на една личност, но след това отговорността се носи лично. Никой
няма да ти прости за тези години! Така че не мога в този момент да чувствам
благодарност, защото идва моментът на отговорността. 

Можеш  да  си  благодарен  тук,  в  София,  да  не  правиш  нищо  и  просто  да
благодариш четири години. Но е страшно, когато срещнеш отговорността. 

  

За момент съжалихте ли, че сте влязла в политиката? 

Дончева: Да. Детекторът: Да. 

  

Можете  ли  да  си  представите  живота  оттук  насетне  далече  от  площад



„Народно събрание"? 

Дончева: Да. Детекторът: Не. 

Дончева:  Казах  „Да",  защото  съм  обмисляла  варианти  -  да  се  върна  в
телевизията,  да се  занимавам и с  филмово продуцентство.  Но все  пак аз съм
човек,  който  обича  да  продължава  това,  което  е  започнал.  Партията  ни  е
прекалено нова.  Не е хубаво да захвърлиш всичко,  върху което си работил,  и
изведнъж  да  тръгнеш  по  съвсем  различен  път.  На  определена  възраст  човек
трябва да е последователен в действията си. Бих искала да продължа това, което
в момента сме започнали да градим. 

  

Чу ли се достатъчно гласът ви като член на комисията по евроинтеграция и
външна политика? 

Дончева: Не. Детекторът: Не. 

  

Вие достатъчно компетентна ли сте да участвате в подобни комисии? 

Дончева: Да. Детекторът: Не. 

Дончева:  Ако говорим за медийната комисия, на която бях член в началото, аз
мисля, че бях компетентна, защото съм се занимавала с телевизия 10 години. В
комисията  по гражданско общество  също бях компетентна.  Работила съм над
много граждански закони -  за  закрила на  детето,  омбудсман и т.  н.  Когато за
съвсем кратък период бях член на комисията по вътрешна сигурност, отбрана и
обществен  ред,  също  работих  над  няколко  законопроекта.  В  момента  не  се
чувствам подготвена  да  участвам  в  комисията  по  външна  политика.  Там  съм
отскоро  и  мисля,  че  трябва  да  имаш  прекалено  голямо  самочувствие,  за  да
кажеш, че си подготвен в една толкова динамична обстановка в света. 

  

  

РАВНОСМЕТКАТА 

  

Лично  вие  доволна  ли  сте  от  депутатския  си
мандат? 

Дончева: Да. Детекторът: Не. 

Дончева:  Не  съм  доволна  от  това,  че  много  от
законопроектите не успяха и може би няма да успеят
да бъдат разгледани в пленарна зала. А това бяха много
важни  законопроекти,  за  които  продължаваме  да  се



борим. Като за мажоритарния избор например -  болна тема.  Мисля,  че някои
политически сили започват съвсем целенасочено да гласуват против, когато се
предложи закон от „Новото време". Явно има негласна коалиция между старите
партии срещу „Новото време".  Но това е  обяснимо - всяко нещо,  което е по-
модерно и по-различно, се отрича в началото. Останалите политически сили като
че ли се страхуват да бъде променено статуквото,  да не дойде нещо ново.  За
съжаление не само БСП, СДС и ДСБ, а и НДСВ гласуват срещу голяма част от
нашите законопроекти. 

  

Бяхте ли полезна през последните 4 години, г-жо Дончева? 

Дончева: Да. Детекторът: Да. 

  

Научихте ли основните правила на парламентарната игра? 

Дончева: Не. Детекторът: Не. 

  

Започвате ли да се чувствате опитен политик? 

Дончева: Не. Детекторът: Да. 

Дончева: В никакъв случай не съм опитна. Имам още много да се уча. Може би
трябва да мине още един мандат, за да се почувствам опитен политик. Вярно -
политиката  не  е  само в  Народното събрание,  но  е  много по-трудно да  стоиш
отстрани и да правиш политика. 

  

Сигурна ли сте, че познавате хората в Шумен? 

Дончева: Да. Детекторът: Да. 

  

А опитахте ли от киселото мляко, което ви пратиха в парламента селските
баби? 

Дончева: Не. Детекторът: Не. 

  

  

УПРАВЛЕНИЕТО 



  

Оправда ли сегашното управление част от очакванията ви? 

Дончева: Не. Детекторът: Не. 

  

Кадровият проблем ли се оказа основният? 

Дончева: Да. Детекторът: Да. 

  

Добър премиер ли е Симеон Сакскобургготски? 

Дончева: Да. Детекторът: Не. 

Дончева:  Казах  „Да",  защото  такива  са  социологическите  проучвания
напоследък. Дават повишаващ се рейтинг, по-голямо доверие към премиера. А
личното  ми  убеждение  е  малко  по-различно.  През  последните  две  години
например  имаше  много  отпуснати  средства  по  ФАР  и  ИСПА,  които  не  се
усвоиха. Ние доказахме в парламента, че те не се усвояват, но нищо не последва
от  това  като решение  на  премиера.  Друг  пример?  Българският  народ  изтърпя
доста през последните три години, успяхме да акумулираме някакъв бюджетен
излишък,  който  никак  не  е  малък  -  1  милиард.  В  момента  обаче  съществува
реалната  опасност  той  да  бъде  употребен  за  крайно  безсмислени  проекти  и
проектчета с политическа цел, вместо тези пари наистина да отидат в критичните
точки  на  нашето  общество  -  за  повишаване  на  сигурността,  за  по-добро
здравеопазване и образование. Оказва се, че отново робуваме на тяснопартийни
политически интереси и преди всичко целта е да се влезе в следващия парламент,
а не да се решат огромните проблеми. 

  

Вие била ли сте свидетел на сериозни злоупотреби с властта? 

Дончева: Не. Детекторът: Да. 

Дончева: На този въпрос се поколебах. Лично аз не бих могла да бъда свидетел,
защото щях да реагирам на момента. От всичко това обаче, което се изнася като
информация в медиите и до което имаме достъп чрез различни комисии, става
ясно, че има такива злоупотреби. За съжаление те са трудни за доказване. Но
вземете само един министър Церовски,  чието министерство класира фирмите,
усвояващи еврофондовете, само по определени признаци. И друго: за мен беше
доста изненадващо да наблюдавам как Мадарският конник,  Плиска и Преслав
бяха  класирани  от  Церовски  и  неговата  комисия  на  седемдесето-осемдесето
място, докато средствата от Европа отидоха за такива незнайни места, за които
българин дори не беше чувал. Следователно съществуват групи от хора, които
обслужват определени интереси, но както виждате, няма реакция. 



  

А уважавате ли повечето си колеги от НДСВ? 

Дончева: Да. Детекторът: Не. 

Дончева: Значи уважавам по-малко. 

  

Бихте ли се конфронтирала сериозно с някого, ако това може да попречи на
политическата ви кариера? 

Дончева: Да. Детекторът: Не. 

Дончева: Дано да не се достига до конфронтация с някой от политическата сила,
в която съм в момента. Тогава ще ми бъде по-трудно. Когато имаш ясен опонент,
е много по-лесно да бъдеш краен в реакцията си. Така че се надявам опонентът
да не е някъде около мен. 

  

  

НОВОТО ВРЕМЕ 

  

Удобна ли ви е позицията на зам.-шеф на ПГ на „Новото време"? 

Дончева: Не. Детекторът: Не. 

  

Изпитвате  ли  някакви  угризения  на  съвестта  заради  отцепването  ви  от
НДСВ? 

Дончева: Не. Детекторът: Не. 

  

Вярно ли е, че „Новото време" се появи поради приближаващите избори, за
да се разграничите от отговорността за управлението? 

Дончева: Не. Детекторът: Не. 

  

„Новото време" има ли си собствена идеология? 

Дончева: Да. Детекторът: Да. 



  

Съществува ли дефицит на героични каузи, за които да се борите? 

Дончева: Да. Детекторът: Да. 

  

Редно ли беше „Новото време" да се превърне в адвокат на забраната на
еднократната доза? 

Дончева: Да. Детекторът: Не. 

Дончева: Точно този закон мина почти с пълно мнозинство в пленарна зала. Но
се  оказа,  че  само  ние  понесохме  обществената  защита  на  тази  поправка.  Да
бъдем  адвокати  на  забраната  не  беше  нашата  цел.  Ние  просто  искахме  да
премахнем една вратичка, която съществуваше от 3-4 години в законодателството
и която създаваше сериозни проблеми в борбата с наркотрафика. Поправката се
оказа тежка битка. Срещу нас бяха изправени доста финансови ресурси на хора,
които все пак печелят от този бизнес, но аз се радвам, че ние не се огънахме. Да
се надяваме, че тази поправка вече е заработила. Важното е да се очертаят хората,
които се пробват да пласират на дребно. Аз съм особено чувствителна на тази
тема,  защото  синът  ми  учи  в  държавно  училище,  където  има  потенциална
опасност от присъствието на такива хора. 

  

Според  вас  морализаторската  позиция отива  ли ви,  на  вас  и  на  другите
представители на ПГ на „Новото време"? 

Дончева: Не. Детекторът: Не. 

  

Забраната на еднократната доза популистки ход ли беше? 

Дончева: Не. Детекторът: Не. 

  

Вие винаги ли практикувате това, което проповядвате? 

Дончева: Да. Детекторът: Не. 

Дончева: Нямам обяснение защо тук се получи това разминаване. 

  

Харесвате ли съпартийците си? 

Дончева: Да. Детекторът: Да. 



  

А вярвате ли им? 

Дончева: Да. Детекторът: Не. 

Дончева: Ако тук имам колебания, това е, защото аз вярвам на тези съпартийци,
които все пак познавам лично. Но има хора, които в момента влизат в партията и
на  които  не  мога  да  имам  100% доверие.  Всеки  идва  с  различни  подбуди  и
стремежи и аз не мога да гарантирам, че всеки е с тази нагласа, с която съм аз и
близкото ми обкръжение. 

  

Печеливша  стратегия  ли  е  „Новото  време"  да  се  държи  понякога  като
непослушно дете, а в друга част от случаите да се съобразява с НДСВ? 

Дончева: Не. Детекторът: Не. 

  

  

ПРЕДИЗБОРНО 

  

Смятате ли, че ще бъдете депутатка и в следващия
парламент? 

Дончева: Не. Детекторът: Да. 

Дончева:  Това  не  е  акт,  който  зависи  само  и
единствено  от  мен.  Все  пак  са  важни  резултатите,
които  ще  има  партията  като  цяло.  А  като  шесто
чувство  аз  вярвам  в  успеха,  иначе  не  бихме  се
захванали с партийно строителство. Би ми се искало
„Новото  време"  да  мине  4%.  За  коалиции  не  сме
говорили до този момент. Това ще бъде въпросът, който
ще  дискутираме  на  конгреса  точно  преди  изборите.
Там ще се вземе решение. 

  

Има ли защо хората евентуално да гласуват за вас? 

Дончева: Да. Детекторът: Да. 

  

Можете ли да им предложите нещо различно от това, което до този момент



сте показала? 

Дончева: Да. Детекторът: Да. 

  

Обмисля  ли  се  идеята  „Новото  време"  да  участва  заедно  с  НДСВ  на
следващите избори? 

Дончева: Не. Детекторът: Не. 

  

СДС става ли за евентуален коалиционен партньор? 

Дончева: Не. Детекторът: Не. 

  

А ДПС? 

Дончева: Да. Детекторът: Не. 

Дончева:  Казах  „Да",  защото  този  въпрос  вече  ми  е  задаван  и  аз  съвсем
инерционно отговорих на него. Но ние все още не сме обсъждали тези въпроси и
може би от това се е породило колебанието. Не е обсъждана подобна коалиция
нито официално, нито неофициално. Но поне няма поставени бариери. Докато
Надежда  Михайлова  сама  постави  бариера  с  отказа  си  да  види  евентуален
партньор в лицето на „Новото време" - виждате, че ние не сме поканени на нито
една  от  срещите.  Това  е  отново  отричане  на  новото,  но  и  демонстрация  на
самочувствие -  едва ли не дясното и десните идеи по право се падат на най-
старата партия. При Михайлова обаче има нещо интересно - аз слушах едно от
последните й интервюта, в което тя започва да употребява лексиката на „Новото
време". Ние бяхме първата партия, която заяви, че няма да е партия от лидерски
тип, а партия от лидери. Изведнъж миналата седмица чувам Надежда да казва, че
СДС щяла да бъде партия от лидери. Цялото й изказване беше повторение на
посланията на „Новото време". Явно е, че идеите ни по някакъв начин заразяват и
останалите политици, колкото и те да не искат да си го признаят. 

  

„Новото  време"  готово  ли  е  на  радикални  компромиси,  само  и  само  да
прескочи четирипроцентовата бариера? 

Дончева: Не. Детекторът: Не. 

  

Страх ли ви е какво евентуално може да се случи през юни догодина? 

Дончева: Да. Детекторът: Да. 



  

  

КОМЕНТАРИ НА ДЕТЕКТОРА 

 Инженерът и политикът Юлияна  Дончева се явяват пред детектора на лъжата
притеснени. Инженерът - от технологичността на методиката, а политикът - от
крайните  резултати.  Някъде  от  дъното  женската  им  същност  съумява  да
балансира  напрежението,  но  едва  към  втората  половина  на  интервюто.  Чак
тогава емоционалните следи върху екрана стават по-отчетливи и подредени.
Установяват се само 22 разминавания с детектора, които не изненадват Юлияна
и  тя  съумява  логично  да  ги  разтълкува.  Нищо  не  може  да  се  отнеме  от
обясненията  й,  но  ако  бяха  по-кратки,  със  сигурност  щяха  да  звучат  и  по-
убедително.  
Юлияна  е  интелигентна  и  се  стреми  да  избяга  от  стандартната  щампа  за
„истинската жена". Акцентира върху познанието, а привлекателността остава
на  заден план. Все пак тя може да си го позволи, защото това качество при нея
е  в  излишък.
Юлияна не е боец, но положителното и успокояващо внушение, което излъчва,
я правят необходима за екипно утвърждаване на дадена идея. 

  

*Коментарите на детектора са изготвени от специалистите на „Пси
Контракт" 

Детектор на лъжата

   СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЯ     
брой 42 (158), 25-31 Октомври 2004 
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24. Николай Бучков
Катерина Запрянова

Царският депутат твърди, че не бяга от реалността, макар мнозина да го
слагат в графите "идеалист“ и "глупак“; смята Симеон Сакскобургготски

за най-успешния премиер досега, а монархията - за реална възможност 

  

  

  

  

unplugged 

Господин Бучков, вие сте първият участник в тази рубрика, който 
демонстрира открито симпатии към Симеон Сакскобургготски. Смятате ли, 
че тези ваши симпатии ще издържат проверката на детектора?
- Аз не смятам, че поведението ми показва симпатии. Напротив, аз 
демонстрирам реализъм с това, че подкрепям този човек. Аз съм в основата на 
първата организация, която се появи в подкрепа на идеята да се възстанови 
България като царство. Но не се чувствам доайен, защото никога не съм се 
стремил да бъда на първия ред в каквото и да е. Затова и оцелях - всички, 
които отидоха на първия ред, по една или друга причина загубиха много неща. 
Първо бяха много лошо натиснати, а после бяха отстранени. А още през 1993 
година царят ми каза едно фундаментално изречение, което ме накара да си 
стоя в по-голяма степен настрана: “Аз никой никога не съм карал да се 
занимава с моите проблеми.“ Колкото до детектора - не се притеснявам какво 
ще се получи след малко, защото знам какво говоря.
Ако сега вместо вас към детектора беше вързан г-н Сакскобургготски, вие 
какво щяхте да го попитате?
- Вижте, аз съм прекалено навътре в тези неща, за да си позволя да занимавам 
обществеността с такъв отговор. 
В битието ви на политик вие стремите ли се да сте максимално искрен?
- В битието си на политик аз твърдя, че съм 100% искрен. За съжаление като 
човек не мога да избягна отношенията си с хората поотделно, за да бъда 
искрен докрай. Но лично за себе си съм намерил една формула, която смятам за



правилна в нашето болно общество. Винаги може да се казва истината, 
въпросът е колко ще кажеш от нея.  
Какъв е ефектът от това да се казва истината?
- В моя случай аз спя спокойно. При това никога не заспивам с някакво чувство, 
че съм направил нещо лошо. Вижте, животът е сложна материя. Когато 
човек започне да остарява, му остават много малко неща като удоволствия. 
Моето голямо удоволствие е да бъда по-добър от това, което съм бил преди 20 
или 30 години, и смятам, че го постигам.  
Очаквате ли някакви изненади от сблъсъка ви с детектора?
- Не, защото се познавам достатъчно добре. Никога не бих се хванал да ставам
народен представител, ако не се познавах. Знам добре какво мога и какво не 
мога. Аз обичам да играя със себе си и с това, което ми предстои да направя.

  

  

ПРЕМИЕРЪТ 

Господин Бучков, вие харесвате ли Симеон Сакскобургготски?
Бучков: Да. Детекторът: Да.

Грешка ли беше влизането му в голямата политика именно по този начин, чрез 
премиерския пост?
Бучков: Не. Детекторът: Да.
Бучков: Връщането на Симеон Сакскобургготски през 2001 година е един 
изключително добре премерен политически ход и затова той успя. През 2001-а 
вече нямаше кой да му попречи предвид неуспехите на всички управления след 
10 ноември, които се занимаваха с едно-единствено нещо - да просъществуват. 
Друг въпрос е дали функцията му на министър-председател е най-добрата, която 
той би могъл да изпълни. Но от гледна точка на стечението на обстоятелствата, 
по начина, по който той ги е видял, аз смятам, че той е първият успешен 
министър-председател на България. Безспорно има неща, които могат да се 
коментират - в положителен или отрицателен смисъл. Но що се отнася до 
развитието на държавата, премиерът има основание да се гордее.  
Този човек е най-успешният български политик, защото за три години и 
половина докара партиите до положение да не могат да управляват сами. Това е 
много важно да бъде разбрано. Защото ако оставиш тези партии да управляват, 
както управляваха до неговото идване, не знам какво очаква България. 
Дали беше подготвен? Аз мисля, че след 1990 година  той натрупа доста 
информация с оглед връщането си в страната. Според мен той има изключително 
добър аналитичен подход към информацията и в това се крие цялото му изкуство 
да управлява. Затова премиерът не се провали и няма да се провали. Независимо 
от това, че вътре в страната има много сериозни критики, външният фактор 
изцяло го подкрепя - без значение дали е западен, европейски, източен или 
някакъв друг. Този човек се приема като способен да изпълни исканията към една
държава, която ще бъде част от нова глобална структура. Затова даже да прави 
грешки, на него ще му се помага тези грешки да бъдат изправяни. 

Според писателя Хулио Кортасар хората не тръгват след истини, а след илюзии. 
Илюзиите ли са основният актив на Сакскобургготски?
Бучков: Не. Детекторът: Не.



Мъглявите изказвания и избягването на конкретни отговори поддържат ли 
илюзиите?
Бучков: Да. Детекторът: Не.
Бучков: Имайте предвид, че този човек не възприема нещата фактически, а 
всеобхватно, отвсякъде. Тези мъглявини, за които говорите, са част от играта. 
България в никакъв случай не е нормална страна, с установени критерии за 
участие в политиката - тук играеш с всеки. Тук не знаеш кой седи зад човека, с 
който говориш. Но точно Симеон никога няма да излъже собствения си народ. 
При него това е въпрос на отношение, той нещата ги гледа глобално.
Много е лесно да бъдеш министър и да отговаряш за министерството си, когато 
не споделяш каузата. Много е деликатна разликата с това да служиш на кауза. 
Царят не се е върнал у нас, за да обсеби разни богатства. А системата у нас 
направи всичко възможно да компрометира този човек. 

Може ли да се каже, че премиерът има царски маниер на управление на кабинета 
си? 
Бучков: Да. Детекторът: Да.

Изигра ли добре картите си на политическата сцена премиерът?
Бучков: Да. Детекторът: Не.
Бучков: Премиерът се справи максимално добре. Изкара си мандата! И на края на
този мандат - за разлика от всички останали премиери досега, той ще има с какво
да се похвали. Ще се похвали с това, че вкара България в НАТО. Същевременно 
той ще подпише и договора за присъединяване към Европейския съюз. Вие не 
виждате ли как го посрещат, когато отиде някъде там? Това е много важен момент
- кой от всички тези, които го критикуват, може да се похвали с такова 
отношение? Ето това е ценното! Но признавам, че като отговарях на този въпрос, 
се колебаех. Защото през изминалите години си имаше корупция, организирана 
престъпност, продължи източването на държавните ресурси и така нататък. Но 
премиерът не можеше да се оправи с всичко това, нямаше как да може. Аз 
например смятах, че след заминаването на Стоян Ганев ще си заминат и други 
хора. Винаги съм твърдял, че трябва да има промени, да дойдат лица, които 
реално да осъществят обещанията. Но има един проблем с контактуването с 
премиера. При него се слуша. Това не означава, че не си казваш мнението, но 
също така не означава, че мнението ти ще бъде взето предвид. Това е разликата в 
манталитета. 

Загуби ли част от харизмата си Симеон след три години управление?
Бучков: Да. Детекторът: Да.

Има ли политическо бъдеще Сакскобургготски?
Бучков: Да. Детекторът: Да.

А някакви по-конкретни намерения за промяна на статуквото?
Бучков: Да. Детекторът: Не.
Бучков: Аз не мога да коментирам какво е в главата на министър-председателя, 
който е цар на българите навсякъде по света, което е тънък момент. 

Иска ли според вас короната Симеон?
Бучков: Да. Детекторът: Да. 



НЕГОВОТО ВЕЛИЧЕСТВО 

Господин Бучков, вие смятате ли се за модерен човек?
Бучков: Да. Детекторът: Да.

Идеята за монархия, макар и олекотена като испанската, според вас адекватна ли 
е в днешни дни?
Бучков: Да. Детекторът: Да.

Във вашето монархическо настроение има ли елементи на романтика?
Бучков: Не. Детекторът: Да.
Бучков: Естествено, че няма елементи на романтика. Аз влязох в политиката от 
интелектуална почтеност, не заради някакви лични скрупули или романтизъм. 
Отчасти бягство от реалността ли е монархическата идея?
Бучков: Не. Детекторът: Да.
Бучков: Доста хора смятат, че аз съм идеалист и глупак. Но аз не бягам от 
реалността. Много неща ме карат да бъда монархист. Аз съм възпитан в 
семейство, в което баща ми е роден в каруца, докато бягат от горящия Кукуш. Аз 
съм възпитан да бъда българин. След няколко години ще бъда пенсионер. Вие 
какво бихте предпочели на мое място - да служите на някой за неговите користни
цели или да правите нещо, в което лично вие сте убедена? Ако бях млад, аз 
веднага щях да стана член на “Новото време“, защото щях да искам да се 
реализирам. А аз няма какво да реализирам повече! Аз мога да пиша книги 
например, да си казвам мнението за нещо. Но това един млад човек няма да го 
разбере. Защото има разлика между това да си бил свидетел на смъртта на 
Сталин, на Карибската криза, на унгарските събития и това сега да си млад и да 
правиш кариера.     

Смятате ли, че е възможно България да стане монархия?
Бучков: Да. Детекторът: Да.

Монархист и политик във вашия случай едно и също ли е?
Бучков: Не. Детекторът: Да.
Бучков: Не е, защото не съм се кандидатирал за Народното събрание, а бъдещият 
премиер пожела аз да стана народен представител. Как го пожела? Ами обадиха 
ми се по телефона. Аз много добре разбирам, че човек с моите убеждения 
нямаше място в една такава компания, която по презумпция трябва да бъде 
прорепубликанска. 

Имате ли цялостна политическа визия за страната, като изключим 
монархическата ви нагласа?
Бучков: Да. Детекторът: Не.
Бучков: Разбира се, че имам. Иначе нямаше да се занимавам с политика. Да ви 
кажа какво имам предвид ли? Аз ако ви кажа какво имам предвид... Вижте, нека 
да се въздържа на този въпрос. 

Щяхте ли да сте с монархически убеждения, ако наследникът на короната не 
беше Симеон?
Бучков: Да. Детекторът: Да.



Иска ли ви се той да се вслушваше повече във вас?
Бучков: Да. Детекторът: Да.

Сега по-малко монархист ли сте, отколкото преди три години?
Бучков: Не. Детекторът: Не.

Апропо Симеон цар на България и Македония ли е? 
Бучков: Да. Детекторът: Да. 

УПРАВЛЕНИЕТО 

Вие по-различни очаквания ли имахте към сегашното правителство?
Бучков: Да. Детекторът: Да.

Основният проблем на ниво личности ли се оказа?
Бучков: Не. Детекторът: Да.
Бучков: Логичният отговор тук беше “Да“. Но в нашия случай личностите не 
представляват голям интерес. Ако вие въобще можете да си представите какво 
значи да служиш, веднага ще разберете, че един министър е временно явление. 
Той има отговорност за един мандат. Докато човекът, който се чувства цар, е 
отговорен до края на дните си. В този смисъл аз казах “Не“ - защото няма 
никакъв проблем един министър да бъде сменен, ако той не отговаря на целите, 
които са поставени. Но ако премиерът беше тръгнал да сменя министри, както 
повечето хора, включително аз, искахме, ние нямаше в никакъв случай да бъдем 
свидетели на един успешен мандат. Просто Симеон Сакскобургготски щеше да 
бъде свален от власт. 

Съзнателно ли се заобиколи премиерът с някои спорни личности?
Бучков: Да. Детекторът: Да.

Ако всеки царски двор си има шутове, министър Абрашев например 
институционализиран шут ли е?
Бучков: Да. Детекторът: Да.

Вас лично срам ли ви е от неизпълнените обещания, с които дойде това 
управление?
Бучков: Да. Детекторът: Да.

А бил ли сте непосредствен свидетел на корупционни практики?
Бучков: Да. Детекторът: Да.

Според вас голяма част от корупцията при сегашното управление без знанието на
премиера ли се осъществява?
Бучков: Не. Детекторът: Не.

Успя ли Сакскобургготски да бъде морален гарант на властта?
Бучков: Да. Детекторът: Не.
Бучков: Вярно - има несъответствие между обещанията на управлението и 
реалността. Но под гарант на морала на едно управление аз не разбирам това 
дали някой участва, условно казано, в някакви корупционни схеми, а това до 



какво ще доведе като краен резултат управлението. Забележете, че ние влизаме в 
Европейския съюз с всичките си негативни страни. Това за никоя друга държава 
не се допуска. Значи ние тук имаме един гарант! Сега ще си позволя да кажа 
нещо, което никъде другаде не съм казвал: миналата година май месец бях в 
Брюксел, на една маса с Ферхойген. На въпрос за промените в българската 
съдебна власт аз помолих преводачката да му преведе абсолютно точно, че без 
свикването на Велико народно събрание това не може да стане. А той ми 
отговори дословно следното нещо: “Господине, ние сме гласували доверието на 
човека, който ви е министър-председател, за да извърши необходимите и 
изисквани от нас промени в България.“ Ето вижте какво значи гарант на морал! 
Работата на един министър-председател не е да преследва бандитите. Иначе 
според мен той наистина знае за различни корупционни схеми. Ще ви кажа по 
какво съдя, че знае. Няколко пъти в Народното събрание, когато са му задавали 
подобни въпроси, той винаги е казвал: “Вие смятате ли, че аз не знам?“    

Има ли нещо вярно в това, че ролята ви е тази на разграничител, който постоянно
посочва разликата между Сакскобургготски и неговите министри?
Бучков: Да. Детекторът: Не.
Бучков: Вижте, не искам да коментирам неща, които ще бъдат изтълкувани 
разрушително. 

  

КОНСТИТУЦИОННО 

Партия “Конституционен съюз“, на която сте организационен секретар, има ли 
реална членска маса? 
Бучков: Да. Детекторът: Не.
Бучков: До 2001 година ние водехме на отчет 10 642 членове, които в 84 
общински организации си плащаха по места членския внос. След което 
направихме едно събиране, на което взехме решението до изтичането на този 
мандат да нямаме публична дейност. 

Ще има ли защо “Конституционен съюз“ да съществува, ако хипотетично 
България стане монархия?
Бучков: Не. Детекторът: Не.

Една от вашите любими мантри е, че трябва да се върне Търновската 
конституция. Вие чел ли сте я?
Бучков: Да. Детекторът: Да.

Смятате ли, че връщането на Търновската конституция може наистина да се 
осъществи?
Бучков: Не. Детекторът: Не. 

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИГРИ 

Според вас опортюнистите взеха ли превес над хората с по-безкористна 
настройка в мнозинството?



Бучков: Да. Детекторът: Да.

Срам ли ви е от някои ваши колеги?
Бучков: Да. Детекторът: Не.
Бучков: Аз не мога да търпя да знам, че има колеги, които участват в 
корупционни схеми, а в същото време са в управлението. В този смисъл ме е 
срам. Аз много добре знам какво говоря. Иначе нямам нищо против хората да си 
правят бизнеса. В България спокойно можеш да станеш милионер, лъжейки. Но 
не можеш да служиш на човек, който е гарантирал за теб, и да вършиш 
непочтени неща.

А предатели ли са депутатите от “Новото време“?
Бучков: Да. Детекторът: Да.

Критикуването на Симеон Сакскобургготски от тяхна страна достойно ли е за 
уважение?
Бучков: Да. Детекторът: Не.
Бучков: Естествено, двоумя се, защото правя разликата между лоялността и 
правилността на една критика. Един млад човек винаги ще намери причина да 
критикува някой. Аз не че имам нещо против младите, но колкото повече 
остаряваш, толкова по-улегнал ставаш и започваш да преценяваш нещата от 
повече гледни точки. Когато младите реагират на явна неправда, те са прави. Но 
те не са прави от гледна точка на лоялността.

Отговорността пред избирателите по-важна ли е от благодарността към 
премиера? 
Бучков: Да. Детекторът: Да.

Вие един от интригантите в парламента ли сте?
Бучков: Не. Детекторът: Да.
Бучков: Тук се замислих. Аз нямам групов манталитет и сигурно ще бъда 
посочван като интригант, ако почна да изразявам несъгласие. 

  

ПРЕДИЗБОРНО СТУДИО 

Мислите ли, че ще бъдете включен в предизборните листи на НДСВ?
Бучков: Да. Детекторът: Не.
Бучков: Вие просто не знаете колко много знам по този въпрос. Много хора, 
които тръгнаха да правят листи през 2001-а, и то без знанието на собствения си 
лидер, даже не забелязаха какво каза лидерът им преди няколко месеца. Каза, че 
сам ще си прави листите. Така че ако той прецени, че има нужда от мен, вероятно
ще попадна в листите. 

Има ли защо хората да гласуват за вас?
Бучков: Да. Детекторът: Да.
Вие имате ли конкретни идеи, които да прокарате като депутат?
Бучков: Да. Детекторът: Не.
Бучков: Разбира се, че имам. Но не мога да ви ги кажа, защото веднага ще бъдат 
захапани от политиците за противодействие.



Според вас НДСВ ще се представи ли задоволително на следващите избори?
Бучков: Да. Детекторът: Да.

Има ли шанс хората да повярват отново на обещания, сходни на тези от 2001-а?
Бучков: Не. Детекторът: Не.

Трябва ли НДСВ да търси коалиране преди изборите?
Бучков: Не. Детекторът: Да.
Бучков: Казах “Не“ и така мисля. Но лидерът ще прецени дали да спечели 
изборите, или да управлява като цар, с всички. Моментът е тънък. 

Симеон Сакскобургготски ли е следващият премиер на България според вас?
Бучков: Да. Детекторът: Не.
Бучков: Аз смятам, че той ще бъде премиер, именно за да ни вкара в Европейския
съюз. Добре, вярно е, че изборите определят тези неща в голяма степен. Само че 
за разлика от вас аз съм виждал в изборна нощ как пътуват отворени чували с 
бюлетини към определени места, които не са регистрирани в общинските 
комисии. Но не искам да кажа, че има тотална манипулация на изборите.   

РАВНОСМЕТКАТА 

Извън парламента вие имахте професионална реализация - като хидроинженер 
например сте работили в Алжир и Ирак, занимавали сте се и с реклама. Сега 
съжалявате ли, че заменихте реалния бизнес с политиката?
Бучков: Не. Детекторът: Не.

Успяхте ли да свършите нещо наистина полезно в парламента, г-н Бучков?
Бучков: Да. Детекторът: Да.

Чувството на разочарование от сегашния парламент по-силно ли е от чувството 
ви на удовлетворение?
Бучков: Да. Детекторът: Да.

Знаете ли с какво точно ще се занимавате, ако не влезете в следващото Народно 
събрание?
Бучков: Да. Детекторът: Не.
Бучков: Разбира се, че знам, но няма да ви кажа, защото ще излезе, че съм се 
облагодетелствал от престоя си в Народното събрание. Всички ще ме намразят, 
ако го кажа. Но бъдете сигурни, че аз знам с какво да се занимавам след края на 
моя мандат.  

  

коментари на детектора*  

Още от първия момент на срещата Николай Бучков “запълва“ стаята с плътния 
си глас, с активността си  и стремежа да овладее инициативата. Погледът му е 
жив, подвижен и не изпуска нищо от обстановката. Говори бързо, отсечено, 
уверено. По този начин обаче не оставя възможност за диалогичност и за 



скъсяване на дистанцията. Своите коментари по въпросите започва още със 
сядането си на стола, използва за това паузите по време на самия тест и ги 
завършва чак при прощалното “довиждане“. 
По време на самото изследване не спазва винаги инструкциите, много е 
подвижен, акцентира върху отговорите с тяло, глава, крак. Това ясно личи при  
записите на реакциите му. Отговаря бързо и уверено до такава степен, че 
понякога изпреварва края на въпроса. При осмислянето на въпросите се стреми 
да е точен до педантизъм, но от възможните алтернативи за отговор избира най-
провокативните.
Разминаванията му с детектора са малко поради факта, че знае какво иска и как 
да го постига, още повече че Николай Бучков и “двоумене“ са две различни 
неща. В отговорите си  често използва уговорки, риторични въпроси и 
констатации, с които на практика избягва директните формулировки.

*Коментарите на детектора 
са изготвени от специалистите 
на “Пси Контракт“
  

Детектор на лъжата

   СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЯ     
брой 43 (159), 01-07 Ноември 2004 

25. Лили Игнатова
Катерина Запрянова

Златното момиче на България отново е на ход - поставя свой спектакъл в
лондонската "Роял Албърт Хол“, крои сериозни планове 

като треньор, подвизава се като лице на Versus 
и прави смели промени в личния си живот. 
За всичко това (и за всичко останало) Лили 
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говори в неудобно-откровената ни рубрика 

  

  

  

  

unplugged 

Лили, в твоята кариера много пъти си изживявала стрес. Сега притесняваш ли 
се? 
- Не, защото знам какво мисля по тези въпроси пред мен. Ако се получи  някакво
разминаване с детектора, най-вероятно то ще е заради нещо подсъзнателно. 
Може би понякога по-скоро обяснявам представата за себе си, която искам да 
имат хората, а вътре в мен напира нещо друго... Но това не е осъзнато.
Каза, че прекалено личните въпроси в момента не са ти любимите. Защо?
- Защото в момента съм в развод. Не ми се ще да правя декларации, да давам 
допълнителен повод за клюки. Дали очаквам да се пише за развода ми в жълтата 
преса? Е, зависи доколко мъжът ми реши да се възползва от това... Но когато 
тръгнах да се развеждам, аз знаех прекрасно какво ме очаква. То не е нещо, 
което може да ме спре. 
Разводът ти обаче е рязък завой от твои предишни изказвания, че си падаш по 
патриархалния модел и си намерила мъжа на живота ти...
- Вярно е, че в мои предишни интервюта аз наистина говоря за неща като 
патриархалното семейство и т. н. Но това мъжът да е силният, а жената да е 
слабата, не може да се пренася едно към едно в днешно време, така както е било 
през Средновековието. Като съвременна жена аз знам, че трябва да работя и да 
имам своята обществена мисия. В същото време наистина бих искала мъжът до 
мен да бъде силен, а не аз да бъда доминиращата. Но това не значи аз просто да 
си седя вкъщи, да бъда домакиня. 
Смяташ ли, че ако сега се мобилизираш, ще можеш да запазиш абсолютен 
контрол над емоциите си и да заблудиш детектора?
- Ако ставаше въпрос за спасяването на нечий живот, сигурно щях да се напъна и
да излъжа успешно. Но сега не ми се налага. Да не говорим, че самоконтролът 
ми в такива ситуации не е добър. Аз съм от хората, които не могат да скроят 
дори една шега убедително - веднага ще се разсмея и ще ми проличи. Наистина 
не съм добра актриса и затова трябва много да си вярвам в това, което правя.  
Всъщност има ли много неща, за които би предпочела да излъжеш, вместо да 



кажеш истината?
- Има ситуации, в които истината просто не е хубаво да се казва. Защото от нея 
никой няма да спечели. Истината заради самата истина не е нужна. Например 
виждаш някого и казваш: “Колко си грозен!“ Човекът може наистина да е 
страшно грозен, но кой има нужда от това изявление? 
В общественото пространство остана един задочен диалог между теб и Нешка 
Робева. Ако сега тя беше на детектора, ти какво щеше да я питаш? 
- Честно казано, нямам такъв въпрос. Може би защото не участвам в този диалог.
Аз от доста време не се интересувам живо какво прави точно тя. Дотолкова не се
занимавам с тези неща, че не знам какво бих я попитала.

  

  

АМБИЦИЯТА 

Лили, ти болезнено амбициозен човек ли си?
Игнатова: Не. Детекторът: Да.
Игнатова: Че съм амбициозна, амбициозна съм. Но не съм болезнено 
амбициозна. Не съм човек, който на всяка цена държи да постигне нещо. Вярно - 
навремето бях точно такава. Като малка на всяка цена исках да бъда първа, да 
имам златния медал, да съм най-добрата. Впоследствие с годините приех за себе 
си позицията, че човек трябва да държи не само на крайния резултат, но и на 
начина, по който стига до него. Даже бих казала, че пътят е по-важен от 
пристигането. Според мен основното е мотивацията ти, дори никога да не 
стигнеш до крайния резултат, който очакваш. Е, сигурно бих изпитвала някакво 
разочарование, ако не постигна нещо, но в никакъв случай не бих се чувствала 
като неудачница или неуспяла в живота. Стига да имам добрия мотив за нещо и 
да дам всичко, което мога от себе си - тогава съм готова да приема спокойно дори
поражението. 
Ето например аз знам, че мога да бъда успешен треньор, и смятам, че съм длъжна
да се пробвам в тази сфера. Искам да вярвам, че ще бъда възможно най-добрия 
треньор, но ако в крайна сметка не оправдая очакванията си, аз няма да се срина. 
В момента просто чувствам в себе си дълг, това е точната дума - аз съм трупала в 
себе си умения и знания в тази област, в мен е инвестирано и сега трябва да дам 
от това нещо в себе си. Не е нормално човек да може нещо и да каже - “Абе, аз 
това го мога, но ще си седя вкъщи“. Това би било ниско ниво на обществено 
съзнание. Вярно е, че по едно време се бях покрила, но тогава децата ми бяха 
наистина малки и предпочитах да си ги отгледам. Но моментът да изляза от къщи
дойде.   

Имаш собствена трупа “Bulgarian Dream Dancers“, поставяш спектакли, имаш и 
свой клуб за художествена гимнастика “Лили спорт“, а отскоро си старши 
треньор на националния ни отбор по художествена гимнастика. Възможно ли е да
се справяш с всичко това без огромно количество амбиция?
Игнатова: Да. Детекторът: Не.
Игнатова: Може би аз наистина разбирам неправилно думата амбиция. Но съм 
убедена, че човек може да се справи с всичко, ако подходи с огромно количество 
чувство за отговорност и вяра в силите си. А аз наистина си вярвам. Не бих се 
захванала с нещо друго, в което не се чувствам сигурна и което не ми е стихията.



Сравняват спектаклите на трупата ти с шоута от класата на Lord of the dance. 
Според теб тази преценка реалистична ли е?
Игнатова: Да. Детекторът: Не.
Игнатова: Аз съм убедена, че като художествена стойност нашият спектакъл е на 
нивото на Lord of the dance. Това, в което отстъпваме, е рекламата, инвестираните
средства, декорите и осветлението. Но като танци, музика, дори сюжетна линия 
спектакълът ни е на много добро ниво. 
Спектакълът ти се казва “Българската легенда“. Ти самата чувстваш ли се като 
българска легенда?
Игнатова: Да. Детекторът: Да.

А харесваш ли наистина “Българската легенда“?
Игнатова: Да. Детекторът: Не.
Игнатова: Наистина си харесвам нещата. Може би тук обаче се притесних да не 
звуча прекалено самонадеяно. Вярно е, че човек може винаги да прави промени, 
но според мен стигаш до една точка, когато казваш: “Това е!“ В момента аз нямам
потребност да променям спектакъла, защото той ми харесва. Е, вярно, може би 
някъде би могло да се добави още нещо - като някакво инструментално 
изпълнение, да се удължи малко... Сега например с нас ще пее Десислава 
Добрева. 

Фактът, че “Българската легенда“ се играе в “Роял Албърт Хол“ като част от 
честванията на 125 години дипломатически отношения между България и 
Обединеното кралство връхната точка в кариерата ти на хореограф ли е? 
Игнатова: Да. Детекторът: Да.

Има ли надпревара и силна конкуренция между твоята трупа и тази на Нешка 
Робева?
Игнатова: Да. Детекторът: Не.
Игнатова: Лично аз не се състезавам с нея. Когато тръгнах да правя спектакъла, 
не се водех от мисълта да докажа нещо на Нешка, нито да демонстрирам каквото 
и да е... Освен това идеята за такъв спектакъл не е на Нешка. Идеята да се 
съчетае конкретно мъжки фолклор с художествена гимнастика е на Георги 
Петров. Той е живял десет години в Америка, хрумва му тази идея, идва тук и я 
предлага на Нешка и на композитора Георги Андреев. Така тримата правят “Два 
свята“. Интересното е, че моят спектакъл се появи по идея на същия човек, който 
беше работил с Нешка - Георги Петров. Той дойде при мен и ме покани да стана 
хореограф на нов спектакъл по същата формула. Но никой не може да има 
монопол върху тази формула. Аз исках да направя спектакъл, който да бъде тази 
реклама за България, която е Lord of the dance за Ирландия. В “Два свята“ на 
Нешка се видя, че има някои неща, които просто не се възприемат от западната 
публика, макар че се игра на Бродуей - нормално е хората навън да не разбират 
нашия фолклор като нас. Аз исках моя спектакъл да е разбираем за чужденци. 
Едва ли не да бъде “преведен“, фигуративно казано, на английски. Но след 
излизането на нашия спектакъл имаше остри реакции от страна на Нешка. Тя 
заяви в една телевизия, че аз нямам моралното право да се занимавам с това. 
Нещо, с което аз абсолютно не съм съгласна.

МИНАЛО НЕЗАБРАВИМО 

Лили, ти беше безспорно една от любимките на целокупния български народ. 



Даваше ли си ясна сметка за това?
Игнатова: Да. Детекторът: Да.

Изпитваше ли страх от провал преди състезание?
Игнатова: Да. Детекторът: Да.

Имаше ли самочувствие, като излизаше да играеш?
Игнатова: Да. Детекторът: Не.
Игнатова: Имах самочувствие, не знам защо така е отчел уредът. Знаех, че правя 
интересно съчетание. Друг е въпросът, че като се гледах на видео, никога не се 
харесвах.  

Има ли защо да си благодарна на Нешка Робева?
Игнатова: Да. Детекторът: Да.

А не ти ли се струва, че критиките ти към нейните методи понякога са били 
прекалено остри?
Игнатова: Не. Детекторът: Да.
Игнатова: Аз никога в публичното пространство не съм я критикувала, никога не 
съм я отричала. Единственото по-остро нещо беше мое мнение, което изразих в 
“Шоуто на Слави“. Казах, че според мен в целия “ начин на работа някои неща 
можеха да се направят по-добре и посочих къде точно са тези слаби моменти. 
Първо, ние трябваше на всяка цена да сме шампиони. Приемаха се планове за 
златни, сребърни медали и като не изпълниш плана, имаше наказания. Оттук 
нататък един човек като Нешка, със силно развито чувство за отговорност, 
наистина възприе максимата “целта оправдава средствата“. Но това е само спорт!
Ако бяхме в концлагер, където трябва да постигнеш нещо, за да спасиш нечий 
човешки живот - да, но тук става въпрос за деца и за спорт! Независимо че 
представяхме България, трябваше да има някакви граници. Нешка си позволи да 
извади от нас мотивацията и тя да поеме нещата. Това е много важен момент - 
ако мотивацията е вътре в теб, твоят праг на поносимост е много по-висок, 
възможностите ти се повишават. Но когато мотивацията излезе извън теб и ти 
станеш просто изпълнител, тогава какво се получава? Единствено някакъв 
външен контрол, при който започвахме да се скатаваме всеки път, когато тя не ни 
наблюдаваше. А за мен не е ценно някой да направи шпагат, когато ти го 
натиснеш отгоре, а той сам, със собствената си убеденост и сили, да стигне до 
шпагата. 
Човек трябва сам да стига докъдето може и ако някой не може повече, по-добре 
го остави и провокирай някой друг, който има по-голям капацитет. Освен това 
талантът не включва само възможностите, а и способността да преодоляваш 
трудности, да бъдеш постоянен. Ако имаш дарба, но нямаш характера да бъдеш 
шампион, никой няма право да те прави шампион. Както се казва, на някой 
просто може да не му е съдбата да бъде шампион! Така се случи, че нашето 
поколение, освен че бяхме възпитани от Златка Бончева, имахме и личностните 
качества да бъдем шампиони. Разбира се, това не изключва и таланта на Нешка 
като треньор. 

Добър треньор ли беше Нешка Робева?
Игнатова: Да. Детекторът: Не.
Игнатова: Аз не отричам това, което Нешка е постигнала. Но тя допусна 
сериозни грешки. Ние много вярвахме на Нешка и бяхме готови да скочим и от 
стотния етаж за нея. Тя обаче започна да ни натоварва прекалено много - вместо 



на моменти да бъде по-гъвкава, да намали напрежението, тя, в желанието си да се
презастрахова, ни натискаше още повече. Лиши ни от доверието си, а ние 
минахме в опозиция и стана война. Вярно е, че ние станахме шампиони. Но 
въпреки всичко мисля, че шяхме да станем шампионки и ако бяхме направили 
сто опита по-малко. Убедена съм, че има и друг път към успеха, различен от 
нейния. Да, пътят минава през трудности, през жертви, но именно заради това 
мотивацията трябва да е вътре в човека и той сам да поиска да върви напред.    

В момента има ли война между вас?
Игнатова: Не. Детекторът: Да.
Игнатова: Аз нямам никакви претенции към нея, нито искам да водя война. Не 
знам защо тя не е много щастлива от моите начинания. Поне с такова 
впечатление съм останала от медийните “ изяви. 

Известно е, че не държиш медали и купи в дома си. Те потискат ли те по някакъв 
начин?
Игнатова: Не. Детекторът: Не.

След края на състезателната ти кариера ти имаше доста сътресения и в чисто 
личен план - читателите си спомнят за смъртта на първия ти съпруг, маркиз 
Жиралди. След това някак се “покри“, сега стана ясно, че се развеждаш. Смяташ 
ли, че успя да извлечеш необходимите уроци от превратностите в живота?
Игнатова: Да. Детекторът: Да.

Сега усещаш ли се по-силна от преди, да речем, десет години?
Игнатова: Да. Детекторът: Да.

Съжаляваш ли за нещо?
Игнатова: Не. Детекторът: Да.
Игнатова: Аз не съжалявам за нищо, но това не значи, че не ме боли за много 
неща. 

Има ли непоправими грешки в живота ти?
Игнатова: Не. Детекторът: Не.

СЪСТЕЗАТЕЛНО

Имаш 19 медала от големи състезания и 300 от турнири, била си шест пъти 
световна шампионка, а на 23 години влизаш в “Гинес“ под графата “Най-
награждаван човек в света“. Мислиш ли, че постигна максимума в 
художествената гимнастика?
Игнатова: Не. Детекторът: Не.

Предстоят ли тепърва големите ти успехи, вече като треньор?
Игнатова: Да. Детекторът: Да.

Възможно ли е според теб българската художествена гимнастика да завоюва 
отново позициите, които имаше по твое време?
Игнатова: Да. Детекторът: Да.

Знаеш ли точно какво трябва да направиш следващите няколко години като 
национален треньор?



Игнатова: Да. Детекторът: Да.

Щеше ли все пак да създадеш собствен спектакъл, съчетаващ и гимнастически, и
акробатични елементи, ако през 2000 г. Нешка Робева не беше направила “Два 
свята“?
Игнатова: Да. Детекторът: Не.
Игнатова: Щях, разбира се.

Ти опитваш ли се да “ подражаваш с твоите спектакли?
Игнатова: Не. Детекторът: Да.
Игнатова: Не, дори отидох да гледам нейния спектакъл, за да не се получи 
неволно повторение. Това, че използвам уредите от художествената гимнастика, 
не е подражаване. Тя например ме обвинява, че съм откраднала идеята за топката
като луна. А първата асоциация, която прави човек, като види топка,  е именно 
такава - за някакво кръгло небесно тяло, слънце, луна... Аз даже като съм играла с
топка, съм си представяла, че това е луна.  

СУЕТАТА

Лили, ти смяташ ли се за красива жена?
Игнатова: Да. Детекторът: Не.
Игнатова: Аз не съм си тип, ако може така да се изразя. Аз харесвам руси хора 
със сини очи. Дори когато се гледам по снимки, аз си казвам - “Добре, че аз не 
съм си публиката“. Но си давам сметка, че не съм грозна. Ако кажа, че съм 
грозна, пак ще излъжа. Знам, че хората ме възприемат като красива. Вярно, има 
моменти, в които не мога да се гледам, но, общо взето, съм свикнала със себе си. 
Няма да стана по-прекрасна.

Смяташ ли, че красотата беше едно от основните ти преимущества, докато трая 
състезателната ти кариера?
Игнатова: Не. Детекторът: Не.

Добре - щеше ли според теб да се превърнеш във всенародна любимка, ако не 
изглеждаше ефектно?
Игнатова: Не. Детекторът: Не.

Догодина ставаш на 40 години. Оттук насетне ще успееш ли да остарееш 
грациозно?
Игнатова: Да. Детекторът: Да.

По време на представянето на твоята трупа в Лондон ти си лице на Versus. По-
различно ли те карат да се чувстваш ефектните тоалети?
Игнатова: Да. Детекторът: Да.

А смяташ ли, че имаш вкус за дрехи?
Игнатова: Да. Детекторът: Да.

Успяваш ли да поддържаш достатъчно добре фигурата си?
Игнатова: Да. Детекторът: Да.

Пазиш ли строги диети?
Игнатова: Не. Детекторът: Не.



ИЗВЕСТНОСТТА

Беше ли готова за известността, която те връхлетя като момиче?
Игнатова: Не. Детекторът: Не.

Имаше ли доста горчиви хапове, свързани с тази известност?
Игнатова: Да. Детекторът: Да.

Понякога искало ли ти се е хората да не те разпознават?
Игнатова: Да. Детекторът: Да.

Славата по-важна ли е от парите?
Игнатова: Не. Детекторът: Да.
Игнатова: Този въпрос не ми хареса, защото той предполага, че парите са най-
важното, а аз не мисля така. Парите са важни, но те не могат да бъдат някаква 
абсолютна цел. Те са вторичен ефект и логично следствие, но ако тръгнеш с тях 
като цел, можеш лесно да се провалиш. По-добре е да се концентрираш в това, 
което правиш. За мен и славата, и парите са някакви изпитания. Може би затова 
толкова силно съм реагирала на този въпрос.  

Ще се радваш ли, ако дъщеря ти, която също тренира, има един ден твоята 
известност?
Игнатова: Да. Детекторът: Да.

В СЕМЕЕН ПЛАН

Дълги години изглеждаше, че някогашното златно момиче се е кротнало. Лесно 
ли ти беше да смениш в един момент от живота си светлината на прожекторите 
със семейната атмосфера?
Игнатова: Не. Детекторът: Не.

Може ли според теб да се намери баланс между кариерата и семейния живот?
Игнатова: Да. Детекторът: Да.

В едно твое интервю казваш, че повече уважаваш онези жени, които се 
посвещават на това да бъдат майки за цял живот и остават анонимни. Ти би ли 
могла да бъдеш анонимна?
Игнатова: Не. Детекторът: Не.

Строго патриархалният модел отживелица ли е?
Игнатова: Да. Детекторът: Да.

Може ли едновременно да бъдеш силна жена и да искаш да бъдеш закриляна?
Игнатова: Да. Детекторът: Да.

Би ли направила всякакви компромиси в името на децата си?
Игнатова: Да. Детекторът: Не.
Игнатова: Тук усетих, че ще има противоречие. Аз наистина съм готова на 
всичко, за да живеят децата ми добре. Но има неща, които вече касаят моя живот 
и не е честно спрямо децата ми да ги натоварвам с отговорности и с вина. Защото
това е най-често срещаната схема - правиш компромиси в името на детето. То 



пораства, хваща си пътя и ти му казваш: “Ама чакай бе, аз си посветих живота на
теб, а ти сега не ми обръщаш внимание!“ За мен това просто не е честно спрямо 
децата. 
Не искам един ден, когато те пораснат, да им кажа: “Ми аз заради вас не се 
разведох!“ Това би било най-голямата грешка. Ти не можеш да стоварваш 
неудачния си живот върху децата си. Иначе какво, да ги карам да се чувстват 
виновни за това, че не съм била щастлива? По-добре те по-рано да се сблъскат с 
реалността, а не да имат някакви розови илюзии за прекрасно семейство, докато 
един ден всичко не им се стовари на главата. 
Преди няколко години аз наистина бях щастлива в брака ми и не лъжех за това. 
Но тогава аз не се занимавах с обществена дейност. Проблемите възникнаха, 
когато се върнах към професионалния си живот. Докато бях само майка и 
домакиня, всичко беше чудесно. Но аз не мога да бъда анонимна, защото явно 
това не ми е съдбата. Знаех, че рано или късно тази анонимност ще свърши.  

  

коментари на детектора*  

По време на отговорите си пред детектора  Лили Игнатова “коментира“ с очи, 
мимика и постоянни движения на главата съдържанието на въпросите. По 
всичко личи, че “ е трудно да вмества в еднозначните “да“ и “не“ цялостната си 
позиция по тематиката, тъй като, когато е убедена в нещо, тя не допуска  
недоизказване и  премълчаване. Може би и затова резултатът е само 15 
разминавания с детектора, част от които тя осъзнава още по време на отговорите 
си. Като цяло приема ситуацията с хумор и относително спокойствие.
Записите на емоционалните “ реакции са отчетливи, изразителни и 
синхронизирани по 4-те физиологични канала. Трудно може да лъже не само 
пред детектора, но и при жив контакт с хората. Но тя и не се опитва да прави 
това.
Коментарите “ са уверени, бързи, логически свързани и почиват на житейски 
опит. Подкрепя с тяло и изразителна жестикулация същността на мислите си. 
При контриране обаче става настъпателна и проявява стремеж към налагане на 
собствената си теза. Това качество е задължително за деловата сфера, но в 
личния живот, изискващ безкрайни компромиси, то може да провокира поредния
“житейски урок“.

*Коментарите на детектора 
са изготвени от специалистите на “Пси Контракт“

Детектор на лъжата
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26. Магдалина Вълчанова
Катерина Запрянова

В разгара на българските прет-а-портета едно от 
най-известните модни лица у нас буквално обезоръжи детектора с едва 12

разминавания 

  

  

  

  

  

unplugged 
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Маги, имаш ли някаква твоя стратегия за справяне със стреса?
- Имам, или поне си мисля, че мога да се контролирам външно. Гледам да не се 
задълбочавам в това, което ме притеснява. Отблъсквам го, потискам го и не 
мисля за него. Складирам го настрани и в един момент започвам да си вярвам, 
че го няма.  
Би ли могла да запазиш хладнокръвие и да преметнеш машината?
- Не, не съм човек, който може да се надлъгва с машини. Каквото излезе, 
излезе. 
Какво си мислеше, докато идваше насам?
- Мислех си, че закъснявам. Също така си казвах: “Виж сега с какви неща се 
занимавам!“ Аз продължавам да се вълнувам, не съм загубила това  качество. 
Като всеки човек се страхувам от новите неща. Ето тези кабели на 
детектора сега ми напомнят за болница.
Познаваш ли се достатъчно добре?
- Аз по принцип обичам да се самоанализирам. Мислила съм много за  начина, по
който реагирам, и дали винаги успявам да се контролирам, да овладея 
ситуацията... Виждам тук сред въпросите и темата за трагедията в моето 
семейство - е, ако не можех да се контролирам, какво трябваше да направя, 
когато всичко това се случи? Аз не изпих нито едно хапче. Просто се оттеглих,
прекарах три месеца в Италия. Сега не обичам да се връщам към онези 
моменти. Това е нещо, което съм складирала някъде в мозъка си и не давам да 
ми напомнят за него, поне когато аз не желая. Не знам дали в момента не 
правя грешка, като ти позволявам да ме разпитваш и на тази тема.
В живота си стремиш ли се да казваш истината?
- Понякога е по-добре човек да излъже. Истината заради самата истина е 
много ценна, но има ситуации, в които трябва да се съобразиш с някои неща. В 
крайна сметка никой не живее сам. 
Много ли лъжи има в света на моделите?
- Има, разбира се. Вземи и най-простата козметична реклама, която се излъчва
по телевизията. Според теб съществува ли такава жена, с такова лице? 
Естествено, че не съществува! Но рекламата дава на човек това, за което той
мечтае. Ако идеята беше да се придържаме към реалността, щяха да се 
снимат жени без грим например. Но ти трябва да предложиш на хората това,
за което мечтаят, а не някаква сурова истина. Трябва да има стимул, някаква 
по-горна точка. Иначе какво, да умираме ли? 
Твоята по-горна точка коя е? Вече си била “Мис България Вселена“ за 2000 г., 
талисман си на националния отбор по футбол, снимала си се за престижни 
марки...
- Аз достигнах връх в кариерата си в България като модел. Вече съм на 27 
години и си давам ясна сметка, че не мога да мечтая за невероятна кариера 
като модел в чужбина. Просто знам, че няма да стане. Следващата ми по-
горна точка е да стана майка. Не съм бременна в момента, но определено вече 
искам дете.
Коя е най-голямата лъжа, която си чувала за себе си?   
- Не знам... Мисля, че съм по-склонна да приемам лъжата с насмешка, тя не ме 
притеснява толкова. От истини повече ме е боляло. Като от истината за 
убийството на майка ми. За много хора това беше сензация, а за мен - 
трагедия. Ако е имало момент, в който съжалявах, че съм известно лице, това 
беше тогава. Аз дори не знаех какво точно се е случило, когато вече ми звъняха 
от няколко медии.

  



  

  

Маги, има ли безмилостна конкуренция в моделската професия у нас?
Маги: Да. Детекторът: Да.

Ти завиждаш ли конкретно на някого?
Маги: Не. Детекторът: Да.
Маги: Точно в момента, в който ме попита това, аз се замислих дали мога да се 
съсредоточа върху един образ. Но няма такъв. Няма конкретен човек, на когото да
завиждам. По-скоро мога да завиждам на различни хора за неща, които са 
постигнали. Не съществува обаче една личност, която да съчетава всички тези 
качества, които аз бих искала да притежавам. Друг въпрос е, че аз съм спортна 
личност, в мен има  състезателна злоба. Имам нужда да се съревновавам, за да 
вървя напред. Измислям си, да речем, някой, с когото да се боря. Сега мога да 
кажа, че преди да стана “Мис България“, аз се амбицирах, докато бях просто 
зрител на конкурса предишната година. Беше някаква завист към победителката: 
защо тя да може, а аз да не мога?  

Наложи ли ти се да минеш през унижения, за да станеш известно лице? 
Маги: Не. Детекторът: Да.
Маги: Ако знаеш само как се ядосах, когато чух въпроса. Ядосах се на теб, 
ядосах се на всички. Омръзнало ми е цялото това пренебрежение към моделската
професия. Знам, че не мога да защитя всички момичета, но поне мога да защитя 
себе си. В същото време си давам сметка, че си длъжна да ми зададеш този 
въпрос в това интервю... Аз не съм минавала през някакви унижения като модел, 
но в България по принцип се чувствам пренебрегната, именно заради тази леко 
негативна настройка. Виж, аз не мога да кажа, че всичко в тази професия ми е 
вървяло по мед и масло. Положила съм невероятни усилия, за да пробия. Затова 
сега се приемам много повече като Мис България, отколкото преди няколко 
години, когато ми сложиха короната. Сега имам наистина самочувствието, дори 
защото знам колко съм работила върху себе си - занимавам се активно и с 
благотворителност, не само с поддържане на външния ми вид. Но много хора 
продължават да казват: “Абе, махни я тая... Тя е стигнала дотук, защото е еди-
каква си...“ Те не знаят кой и какво съм, но е много лесно да махнат с ръка и да 
отсекат. Вярно - дим без огън няма, и със сигурност някои момичета минават 
през унижения в тази професия. В случая обаче аз отговарям конкретно за себе 
си.  

Има ли все пак неща, които би желала да изтриеш от миналото си?
Маги: Да. Детекторът: Да.

Ти стана “Мис България Вселена“ за 2000 г. Възможно ли е в България да се 
печелят титли без задкулисни връзки?
Маги: Не. Детекторът: Не.

Разчиташе ли на някого в началото на твоята кариера?
Маги: Да. Детекторът: Да.
Може ли да се правят достатъчно пари като модел в България, така че да не ти се 
налага да работиш друго?
Маги: Не. Детекторът: Не.



Ти сама ли се издържаш в момента?
Маги: Не. Детекторът: Не.

Можеш ли да си позволиш повечето неща, които ти се приискват?
Маги: Да. Детекторът: Да.

Моделската професия в България достойна ли е?
Маги: Да. Детекторът: Не.
Маги: Истинската моделска професия е достойна, тя е като всяка друга 
уважавана професия. В България обаче това още не е индустрия. Не можеш да 
кажеш - “аз съм модел и точка.“ Не можеш да се издържаш така. Оттук почват и 
спекулациите у нас... Но да си професионален модел е достойно. Трябва да си 
страшно дисциплинирана, да се трудиш. Нека някой от тези, които говорят 
наизуст каква е професията ми, да дойде във фитнеса и да види как се получава 
това тяло. Добре - вярно, има момичета, които не се държат особено достойно. 
Но просто в България ние нямаме световно ниво, моделите са много повече от 
работата. Аз нямам този проблем, защото името ми работи в моя полза, но като 
цяло е трудно да имаш ангажименти. Има момичета, които са прекалено 
амбицирани, по-амбицирани всъщност от възможностите си. Такива девойки се 
поддават на разни изкушения... Аз също съм чувала за неща, които по принцип 
не се казват и никой не ги вижда.  

Ти лично доволна ли си от кариерата си на модел у нас?
Маги: Да. Детекторът: Не.
Маги: Наистина ли ми личи, че съм разочарована? Не съм доволна от това, че 
полагам толкова усилия, а крайният резултат не им съответства... Аз съм доволна 
от себе си, но като цяло не се чувствам особено оценена. Какво имам предвид ли?
Ами да речем, предлагат ми някаква работа. Аз заявявам колко пари искам и 
смятам, че ги заслужавам. Обаче от другата страна едва ли не ми казват, че аз 
трябва да бъда благодарна дори защото те ми правели реклама! Въобще не се 
замислят на мен колко пари ми струват фризьорът, боята за коса, кремът за лице 
и фитнесът! В един момент хората почват да смятат, че всичко това се получава 
наготово. Вярно - Господ ми е дал доста, но нали всичко  трябва да се поддържа! 
И това струва пари, за съжаление... Когато обаче започнеш да обясняваш, 
насреща получаваш странни реакции. На една колежка например “ бяха казали: 
“Ти проститутка ли си?“ Само защото тя се беше снимала за един билборд и 
искаше да “ платят. Такива неща много ме ядосват. В края на краищата моето 
тяло е един рекламен продукт! Не че не съм одушевен предмет - естествено, че 
съм жива, но моето тяло в случая е продукт и струва пари. Ако някой иска да 
наеме този продукт за дадена снимка, той трябва да си плати. Ето от това идва 
моето разочарование - че не ме оценяват достатъчно! А аз не съм просякиня, аз 
работя. Това си е истинска и трудна работа - нека някой се пробва да позира 6 
часа за снимки с бельо и да посинее от студ.  

Комфортно ли се чувстваш във Visages?
Маги: Да. Детекторът: Не.
Маги: Аз не контактувам много с момичетата в моделските среди. Понасяме се - 
щом трябва да работим заедно, няма да се скубем, но чак приятелки не сме. Аз не
допускам много хора да стигнат до мен. Не че съм затворена, по-скоро съм един 
страхлив човек. Страх ме е да не ме наранят. Животът ме е очукал доста и затова 
съм подозрителна. Иначе като се раждаме, не сме такива. Бебетата изглеждат 



доста доволни от това, че са живи. Разочарованията идват по-късно, сблъскваш 
се с предателствата и ставаш по-страхлив. Много малко от моите колежки 
разсъждават философски като мен, много малко успяват да не завиждат. 
Конкурират се за глупости. Не разбират, че всъщност ние не сме конкурентки. 
Когато на клиента му трябва един типаж, останалите момичета не са му нужни. 
Те ще са подходящи за друга реклама, с други изисквания. Ако има някаква 
стока, предназначена за 16-годишни момичета, аз каква конкуренция съм на 16-
годишните? Всеки трябва да си знае мястото. Аз пък съм модел на бельо - това е 
естествено, защото бельото се рекламира от жени, а не от момичета. Колкото до 
конкретните хора във Visages... те ми вършат работа. Те са моите посредници, 
такава е работата на една модна агенция. Когато съм извън България, всичките 
ми ангажименти досега са били уреждани от тях. А ако се караме за някои други 
неща... това е отделно. Какво въобще значи комфорт?! Аз комфортно се чувствам 
само у нас.

Повече ли те ухажват в манекенските среди извън България?
Маги: Не. Детекторът: Да.
Маги: Като цяло не мисля, че ме ухажват повече когато съм навън. Случвало ми 
се е например в Италия да вляза в магазин, да си харесам нещо, да питам за 
цената и продавачката да ме изгледа с ужасен поглед. Едва ли не дали имам пари 
да си го позволя и какво въобще правя в магазина... Не е лесен животът на 
моделите в чужбина, макар че зависи от страната. Ето, в Италия са ме 
поглеждали с пренебрежение. В Гърция също се е случвало да ме гледат отгоре, 
само защото съм българка. Но съм забелязала разликата в отношението, щом в 
чужбина разберат за моята титла. Това да си била Мис България, според мен се 
уважава много повече в чужбина, отколкото у нас. Например на Европейското 
първенство в Португалия аз си сложих лентата “Мис България“ и короната и 
предизвиках невероятен интерес. При това не става въпрос само за медиите - 
радваха ми се и обикновените хора без значение откъде са. Искаха автографи, 
чакаха на опашка да се снимат с мен. Е, имах инцидент с един датчанин, който се
опита да ме снима под полата. Аз само се обърнах и го попитах: “Кажи ми Мис 
Дания какво внимание ти е обърнала точно на теб?“ 

Ако сега можеше да се върнеш назад в годините, щеше ли да избереш отново 
кариерата на модел? 
Маги: Да. Детекторът: Не.
Маги: Как да ти кажа... Като малка исках да бъда манекенка, но не се осмелявах. 
Когато станах миска, тъй като конкурсът се организира от модна агенция, аз 
станах автоматично манекенка. Тогава бях на 23, което е доста късен старт в 
нашите среди. Сега, четири години по-късно, аз мога да оценя какво ми е дала 
тази професия - успях да обиколя света, опознах различни хора. Това е най-
хубавото на това да си модел. Другото просто не си заслужава, цялата тази 
негативна енергия и потискането... Когато отидеш като начинаеща на един 
кастинг и видиш 300 други момичета, ти приемаш всяко “не“ като лична обида. 
Сега вече знам как са нещата и когато ми кажат, че не съм типажът, аз съм о’кей. 
Но по принцип като си по-малка, отказите се отразяват на психиката ти и затова 
не съм учудена, че много момичета се обръщат към дрогата, пият... Неслучайно 
страшно красиви момичета са със страшно ниско самочувствие - защото приемат 
даден отказ едва ли не като отказ на красотата им. А аз например се харесвам, 
чувствам се добре в кожата си и ако не съм типажът за дадена реклама, за която 
се изискват сини очи, това въобще няма да ме притесни. Но не забравяй, че 
влязох в този бизнес на 23 и именно затова разсъждавам трезво по този начин. На



много от момичетата няма кой да им обясни нещо толкова елементарно. Пък и 
ако трябва да бъда честна, аз също доста се потисках в началото. От друга страна,
като почнах да се занимавам с манекенство, животът ми доби някаква посока. 
Преди това само се лутах и не знаех къде съм. Така че се радвам, че почнах да се 
занимавам с мода - защото въпреки трудностите аз пътувах, засили се характерът 
ми, научих се да бъда самостоятелна, добих увереност.  
Въпрос на вкус
Смяташ ли, че е о’кей да се появяваш в чалга заведения?
Маги: Да. Детекторът: Да.

Ти слушаш ли чалга?
Маги: Да. Детекторът: Да.

Възможно ли е според теб да срещнеш мъжа на живота ти именно в чалга 
заведение?
Маги: Не. Детекторът: Не.
Задължително ли е един мъж да бъде с висок стандарт, за да привлече 
вниманието ти?
Маги: Не. Детекторът: Не.

Парите афродизиак ли са?
Маги: Не. Детекторът: Не.

Би ли могла да се влюбиш в човек без никакви средства?
Маги: Да. Детекторът: Да.
Хубава жена
Маги, ти смяташ ли се за много красива?
Маги: Не. Детекторът: Да.
Маги: Казах “не“, защото красотата за мен е доста обширно понятие и не исках 
да звуча самонадеяно. Но да, красива съм, харесват ме, доста хора ме забелязват, 
дори повече, отколкото ми се иска... Но в същото време аз имам същите проблеми
като грозните хора. Да не говорим, че вниманието обсебва. Дори когато хората са 
добронамерени, ти губиш част от живота си.

Да си хубава жена професия ли е?
Маги: Да. Детекторът: Да.

Лесно ли поддържаш фигурата си?
Маги: Не. Детекторът: Да.
Маги: Тук бях доста раздвоена. Лесно ми е, защото вече съм свикнала. Но самата 
тренировка във фитнеса е доста трудна. Ако дойде друго момиче, то няма да 
може да се справи с моята тренировка. На мен с годините тялото ми е станало по-
силно, мускулатурата ми е по-оформена. Като цяло си е трудно, но аз приемам 
спорта като начин на живот. 
Пазиш ли строги диети?
Маги: Не. Детекторът: Не.

Изпитваш ли угризения на съвестта след някакъв вкусен десерт?
Маги: Да. Детекторът: Да.

Има ли противоречие в това една хубава жена да бъде  интелигентна?
Маги: Не. Детекторът: Не.



Ти смяташ ли се за умна?
Маги: Да. Детекторът: Не.
Маги: Наистина се считам за умна, но тук се замислих за стереотипа за 
менекенките, може би затова се разминах с детектора. Иначе аз се смятам за 
природно интелигентна. Нямам висше образование, но си мисля да почна да уча 
нещо икономическо. Досега нямах време за това. Трябваше всичко сама да 
открия, не ми е бил лесен животът. Трябваше да разбера дори какво искам, а това 
си е трудно, особено като няма кой да ти каже, да те насочи. Досега не ми беше 
нужно висше образование - не ми е трябвало да знам висша математика, за да си 
купя билет от метрото.

Мислиш ли, че мъжете се интересуват от интелектуалния ти потенциал?
Маги: Не. Детекторът: Не.

Ти изигра ли добре картите си на хубава жена?
Маги: Да. Детекторът: Да.

Ти си извоюва прозвището Тялото, подвизаваше се и като талисман на 
националния ни отбор по футбол. Ще изпаднеш ли в депресия, ако по една или 
друга причина качиш 7-8 килограма?
Маги: Да. Детекторът: Не.
Маги: Мисля, че много ще се притесня. Но имам достатъчно информация за тези 
неща и ще знам как да ги сваля. Ще се оправя за два месеца. Обаче продължавам 
да твърдя, че ще ми е много гадно тези два месеца.
Future perfect tense
Маги, професията модел до време ли е?
Маги: Да. Детекторът: Да.

Според теб твоето време вече отминава ли?
Маги: Да. Детекторът: Да.

Крайната цел на всяка манекенка брак със заможен господин ли е?
Маги: Не. Детекторът: Не.

Съществува ли “пазар на месо“ в моделската професия?
Маги: Да. Детекторът: Да.

Знаеш ли точно какво искаш за себе си след десет години?
Маги: Не. Детекторът: Не.
Семейно
Преди две години брат ти Георги уби с бухалка майка ти. Успя ли вече да 
превъзмогнеш травмата?
Маги: Не. Детекторът: Не.

Разигралата се трагедия отрази ли се на кариерата ти на модел?
Маги: Не. Детекторът: Не.
Чувстваш ли се по-силна след това преживяване?
Маги: Да. Детекторът: Да.

Има ли прошка в такива случаи?
Маги: Да. Детекторът: Да.



Няколко години ти живя с американски бизнесмен, наскоро се раздели с него. 
Страшно ли е изведнъж да прекратиш една връзка?
Маги: Да. Детекторът: Да.

Съжаляваш ли, че скъса с дългогодишния си приятел?
Маги: Не. Детекторът: Не.

Мечтаеш ли за семейство в близко бъдеше?
Маги: Да. Детекторът: Да.

Ако имаш дъщеря един ден, би ли желала тя да прилича на теб?
Маги: Не. Детекторът: Не.

А ще възприемеш ли положително една нейна идея да повтори твоята моделска 
кариера в България?
Маги: Не. Детекторът: Да.
Маги: Тук се замислих, че дори и да не приема такава идея положително, какво 
значение има какво мисля аз? Важното е какво би искала дъщеря ми. Освен това 
бих се притеснила да не се получи негативна мотивация - само защото аз съм 
казала “не“, тя да тръгне да прави разни работи на всяка цена и напук. По-добре 
би било да влезе в този бизнес, да види какво е и сама да добие представа за 
нещата. Бих могла да споделя моя опит, но решението е нещо индивидуално, 
защото човек пази най-добре себе си. 

  

  

коментари на детектора* 

Скрита в себе си и в своя свят, Маги Вълчанова се противопоставя 
изключително успешно на детектора. 12 емоционални несъответствия със 
зададените въпроси, но дори и те “ се струват много. Защитната “ стратегия е да 
отговаря честно и затова искрено се учудва на бурните си  реакции на някои от 
въпросите.
Контролира външния израз на силното си напрежение, но бедната мимика 
(особено в зоната около очите), монотонният глас, равните неемоционални 
отговори, преплетените и силно стиснати пръсти на ръцете говорят сами по себе 
си за неговото наличие.
Напрегнатостта се поражда от нежеланието “ да допуска близко до себе си 
другите, за да не бъде уязвена или наранена. Трудно понася  коментарите за 
личностните си качества, но в повечето случаи сама ги предизвиква с 
подозрителното си отношение. В такива ситуации е склонна да реагира 
агресивно, но това е, за да защити себе си, а не да нарани другите.
Разсъжденията “ за живота са преосмислени, изпълнени с прагматичен 
рационализъм и са резултат от реална борба, а не са получени наготово. Това 
дава отражение върху професионалните “ амбиции, а нейната дисциплинираност
и воля са гарант за успех. Освободила се е от илюзии, нереалистични претенции,
но за съжаление и от истински приятелски връзки, които в крайна сметка са най-
добрата опора.



*Коментарите на детектора 
са изготвени от специалистите на “Пси Контракт“

Детектор на лъжата

   СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЯ     
брой 45 (161), 15-21 Ноември 2004 

27. Иван Козовски
Катерина Запрянова

Той е един от най-колоритните депутати в сегашния парламент - лекар на
годината за 2000-а, заклет борец срещу хомосексуалните изяви, абсолютната

поразяваща уста“ във всеки разговор и член на онова микроскопично�
малцинство, което не държи да влезе в изборните листи 

  

  

http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=317
http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=317
http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=317
http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=317
http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=317


  

  

  

unplugged 

Господин Козовски, как се чувствате в момента? Притеснявате ли се от това 
интервю?
- Не се притеснявам, защото не виждам какво трябва да крия от вас. Нито съм 
крадец, нито съм корумпиран, нито съм лъжец. Аз съм един дори твърде 
откровен човек. Затова много съм страдал.
Значи някой се е възползвал от тази откровеност?
- Много хора са се възползвали. По принцип откровеността кара някои хора да 
искат да си отмъстят, да те накажат. И аз съм бил жестоко наказван. 
Включително съм стигал до съдебен процес и замалко не търках наровете на 
затворите при другия режим. Сега съм същият, както виждате, и в парламента. 
Не се поддавам на подкупи, на манипулации. Казвам си мнението, без да се 
съобразявам с когото и да било. Имам правото да го казвам, защото 40 години 
съм бил професионалист в пълния смисъл на тази дума - и като практикуващ 
лекар, и като научен работник, преподавател и администратор. 
Мислите ли, че можете да се изненадате от показанията на детектора?
- Мисля, че се познавам достатъчно добре, и знам кое за мен е истина и кое - 
лъжа. Често се вглеждам в себе си и в своите грешки. Там, където съм прав - 
ясно, но където греша, почвам да се самоанализирам. Обикновено правя 
анализите си нощно време. Сутринта стигам до верния отговор и си вадя извода, 
поуката. Но трябва да призная, че характерът ми е доста особен и чепат, и това 
не може да се промени. 
Ако вие можехте да сложите някого на детектора на лъжата, кого щяхте да си 
изберете и какво щяхте да го попитате?   
-  Симеон Сакскобургготски! Първо щях да го попитам вярвал ли си е, когато 
даде онези обещания. И, второ, дали ще се откаже от част от своите имоти, от 
огромното си наследство. 
За много хора вие влизате в спорния образ на борец срещу хомосексуализма. 
Трябва ли според вас кандидат-депутатите да минават през тест с детектор на 
лъжата и да отговарят за сексуалните си предпочитания?
- Задължително! Но те не трябва да минават само през тест с детектор, а и през 
психотест. Аз например смятам, че депутат не трябва да бъде нито един 
гражданин на Република България, който е под 40 и над 65 години. Същото се 
отнася и за министрите. Трябва да има опит, но да няма сенилност. Освен това 
депутатите трябва да имат известен имуществен ценз - защото бедният човек е 



жив дявол, той първо почва да се обръща наляво-надясно и да мисли какво може
да открадне, на кого да се продаде! Колкото до хомосексуалистите - нека ги 
наричаме педерасти! Те си измислят разни евфемизми - като “обратен“, “гей“, но
истинската дума си е педераст.
Значи не смятате, че трябва да се спазва елементарна политическа коректност в 
изказа?
- Ох, вие, младите, ще ме убиете с този тип толерантност. Вижте, езикът трябва 
да се пази чист. В българския език не се позволява жена да се ожени и мъж да се 
омъжи. В други езици това може да стане - ето например универсалното “marry“.
Но в нашия език не се допускат разни обърквания! Нашата култура си е 
хетеросексуална! Я погледнете и другите славянски езици - навсякъде се прави 
разликата. И тук започва моята любима тема - какво всъщност вземаме от 
западния свят? Основно бързаме да вземем покварата.

  

  

  

ПАРЛАМЕНТАРНО 

Г-н Козовски, вие влязохте в Народното събрание като депутат от НДСВ, след 
това преминахте към вече разпадналата се група НИЕ, сега сте независим. 
Логични ли бяха според вас тези метаморфози?
Козовски: Да. Детекторът: Да.

Бяхте ли обвинен в липса на лоялност?
Козовски: Да. Детекторът: Да.

А според вас лоялен ли сте?
Козовски: Да. Детекторът: Не.
Козовски: Аз съм лоялен пред себе си и моите избиратели и смятам, че това е 
основното. Не бях лоялен, така да се каже, към НДСВ. Аз обаче не членувам в 
тази партия, така че в крайна сметка излиза, че съм лоялен! Не съм направил 
никакви компромиси, каквито постоянно правят приятелчетата от НДСВ. В 
общия смисъл на думата аз съм дори по-лоялен от тях, защото тяхната вярност се
изразява само в едно барикадно мислене и изпълняване. Вижте ги и тези в ДПС - 
абсолютно лоялни са до гроб на Ахмед Доган! Това ли е добрата лоялност? Да се 
превърнеш в един кон с капаци, да станеш бетонна глава? Аз съм се пробвал да 
ги вразумя колегите от НДСВ, да им кажа, че като изразя мнението си на 
професионалист, те трябва да ми вярват! Не да го коментират и да не го 
одобряват, само защото еди-кой си им показал червен флумастер. Та това не е 
лоялност, това е глупост! Като професионалист винаги съм се опитвал да налагам
мнението си за вземането на най-правилните решения и смятам, че съм бил прав. 
Едва ли има лекар в това Народно събрание с по-дългогодишна практика от мен. 
Може би не съм като цяло доволен от резултатите от моята дейност, но основната
причина не е в мен. Просто аз нямам лостовете. Но дори лостовете ги оставете - 
те бяха взети, разпределени добре още първите дни. Поделиха си тортичката! 
Много по-лошото е, че масата от управляващите не се вслушва в такива експерти
като мен, в съветите, които им давам.   
Дали съм лоялен спрямо Симеон? Погледнато в буквален смисъл, аз не съм 



лоялен, защото, така или иначе, той е Вождът. Но тази моя липса на лоялност има
голямо оправдание. Мисля, че самият Симеон се е убедил в това колко 
разочароващи са повечето хора от парламентарната му група.

Съжалявате ли, че въобще се захванахте с политика?
Козовски: Да. Детекторът: Не.
Козовски: Наистина съжалявам. А разминаването с детектора дойде от това, че 
все пак в мен има известно тщеславие. Като се замисля, щеше да ми бъде по-
добре и в професионално отношение, и в личен план, ако си бях останал във 
Варна като общински съветник. Там бях по-спокоен. Аз съм човек прагматик, 
човек на резултатите, който не може да понесе неизпълнение на някакви 
ангажименти, цели и задачи. Преследвам до дупка. Но ето вече няколко години 
тук се блъскам в една стена и започвам да псувам. Единствено си изчетках в 
известна степен егото, че съм си минал по реда си като народен представител. 
Чичото на баща ми, Фердинанд Козовски, беше дълги години председател на 
Бюрото на Народното събрание - една почетна, синекурна длъжност. Та след като
там е бил Фердинанд Козовски, в парламента отива и Иван Козовски. Ето го 
тщеславието!   

Харесвате ли някои дами в парламента като жени?
Козовски: Да. Детекторът: Да. 

Имате ли си фаворитка?
Козовски: Да. Детекторът: Не.
Козовски: Колебанието ми тук дойде от думата “фаворитка“. Не съм сигурен 
дали имам такава сред дамите в парламента. Но жена, която много ми харесва, е 
Нина Чилова. Тя е не просто хубава жена - в нея има секс! Ето такава жена ще ти 
разкаже играта! Дали тя знае, че я харесвам? Еми сигурно знае, защото от време 
на време я позаглеждам. Но това е и много скъпа жена - млада, хубава... 
Иначе в парламента аз нямам мъже приятели. За мен приятел е нещо много силно
- това е човек, който е съгласен за теб всичко да направи, на черното бяло да 
каже, да се жертва за теб. За съжаление най-истинските ми приятели не са тук, а 
в Германия. Това са приятелите от студентските ми години. А в България имам 
по-скоро добри приятелки, ама и те все искат нещо. Правиш секс с нея, а тя те 
пита дали ще “ помогнеш с еди-какво си. А като каже “Обичаш ли ме?“, съвсем 
се отказвам. Жените държат да им казват, че са обичани, а това е глупаво. Защото 
който обича, губи. Ти въобще обичала ли си? Ако някога си обичала, значи си 
загубила. Ако не си загубила, ще си отрежа лявото ухо. Разбере ли мъж, че си 
влюбена в него, считай се за загубена. И обратното. 

Вие един от изявените парламентарни ухажори ли сте?
Козовски: Не. Детекторът: Не. 

УПРАВЛЕНИЕТО 

Г-н Козовски, сериозни ли бяха обвиненията ви от края на 2003-а, че в 
корупционни мрежи са оплетени включително министри?  
Козовски: Да. Детекторът: Да.

Вие бихте ли взели крупна сума пари, ако ви се предложат срещу сравнително 



невинна услуга?
Козовски: Не. Детекторът: Не.
Изпълниха ли се голяма част от обещанията, с които дойде сегашното 
управление на страната?
Козовски: Не. Детекторът: Не.

Ако отговорността се носи лично, вие чувствате ли се отчасти отговорен за някои
от неуспехите на управлението на НДСВ?
Козовски: Да. Детекторът: Да.

Бихте ли желали да влезете и в следващия парламент?
Козовски: Не. Детекторът: Не.

Вие бяхте един от изявените монархисти. Разочарова ли ви Симеон 
Сакскобургготски?
Козовски: Да. Детекторът: Да.

Сега по-малко роялист ли сте, отколкото преди няколко години?
Козовски: Да. Детекторът: Да. 

ОБРАТНА ВРЪЗКА 

Господин Козовски, според вас хомосексуализмът перверзия ли е?
Козовски: Да. Детекторът: Да.

Вие все пак сте лекар - сигурен ли сте в твърденията си, че става въпрос за 
извращения, а не за биологична предопределеност?
Козовски: Да. Детекторът: Да.

Да не би да сте латентен гей? Все пак това е вид обяснение на пределно 
агресивната ви позиция...
Козовски: Не. Детекторът: Не.

Вашите изказвания на тема мъжки хомосексуализъм стигат ли до крайност 
понякога?
Козовски: Не. Детекторът: Да.
Козовски: Тук добре е усетила машинката. Имах огромно колебание, защото мога
да бъда още по-краен! Също така се поколебах, защото в известен смисъл дори 
съжалих педерастите. Те са за съжаление! Живеят уж доста весело, но са винаги 
под напрежение. Или пък са станали за смях. Педерастът, с изключение на 
тотално разпасаните, е винаги принуден да се прикрива. Аз имам такива около 
мене - те постоянно са подложени на стресови моменти. Прикриват се в известна 
степен, но не могат напълно да скрият този порок! Естествено, че е порок, а не 
биологичен факт, вие да сте видели някой да се е излекувал от педерастия?!  
Педерастът непрекъснато е шантажиран, изнудван. Затова питам - защо не си 
признаете, господа? Признайте си открито! Но те много добре знаят какво ще 
последва, ако си признаят - това ще е последната им изява в управленските ни 
структури, защото народът ни все още е нормален! И въобще не ми говорете за 
кмета на Берлин - аз го познавам този педераст. Случайно бяхме един до друг на 
едно честване. Не прави впечатление на обратен, беше загорял от слънцето, 



изглеждаше си мъж... Но няма защо да говорим за чуждите нрави, ние сме 
българи. Имаше такъв виц - един човек казал, че ще се оплаче за нещо си в 
Хелзинки. А приятелите му казали: “Човече, тук е Хасково, не е Хелзинки!“ Та 
тук е България, не е Берлин!  

Наистина ли 10% от депутатите, по ваши изчисления, в сегашното Народно 
събрание са с хомосексуални наклонности?
Козовски: Да. Детекторът: Да.

Има ли жени, последователки на еднополовата любов, в парламента?
Козовски: Да. Детекторът: Да.

Вие бил ли сте непосредствен свидетел на хомосексуални намеци в Народното 
събрание?
Козовски: Не. Детекторът: Да.
Козовски: Май не съм разбрал достатъчно добре въпроса. Ако става въпрос за 
чупене на китки и за разни хомосексуални маниери, тогава да - бил съм свидетел.
Аз някои от тези в парламента ги разкрих именно по говора и по походката. Меки
китки с леви завои, въртят си задните части... Обикновено повечето не са женени,
но има и такива, които са. Някои от тях парадират с хубави жени, за да се 
прикрият. Но не могат да се прикрият! Кои са известните гейове в парламента 
ли? Ами има от всички партии, загаси диктофона и ще ти ги кажа...

В добило широка известност интервю  вие казахте:  “Ако хвана някой педераст и 
имам тази власт, пред Народното събрание целия ще го намажа с катран, ще го 
кача на едно магаре, с лице към задната му част, и така ще го разкарвам из града 
за назидание“. Визирахте ли в това си изказване и гейовете в парламента?
Козовски: Да. Детекторът: Да.

Апропо - редно ли е един депутат да използва такъв език?
Козовски: Да. Детекторът: Не.
Козовски: Тук доста се замислих. Когато говорих за магарето и катрана, аз се 
шегувах. Майтапът беше свързан с това, че в първите години на Дивия запад в 
Америка са наказвали престъпниците, като ги посипвали целите с катран, 
забучвали им пера, качвали ги на магарето и ги разхождали за назидание. Оттам 
направих асоциацията с катрана и перата. Но, разбира се, аз такива неща няма да 
направя. Добавям обаче, че катранът трудно се изтрива. 
Вижте, аз съм срещу агресивната педерастия. Дали съм имал инцидент, в който 
са ми налитали? Разбира се, при това много! Още от дете разни са ми налитали. 
Един даже ми се хвърли на врата! Като бях млад лекар в Айтос, в разцвета на 
моите сили на 27-28 години, аз се запознах с изключително интелигентен лекар 
хомосексуалист. Бяхме голяма компания, пийнахме доста. По едно време излязох 
навън да се облекча, а той ми се метна на гърба. След което, разбира се, падна в 
копривата.

Щяхте ли да имате друго мнение по въпроса, ако имахте син гей?
Козовски: Не. Детекторът: Да.
Козовски: Тук не сте разчели правилно. Не бих правил никакви компромиси с 
никакъв син. Ще го изхвърля като парцал. Каквото и бащинско чувство да имам, 
направо ще го изритам и ще го лиша от наследство. Не мога да ставам за смях на 
всички!



Докато громите мъжката хомосексуалност, вие твърдите, че при жените подобни 
наклонности са нормални. Това логично ли е?
Козовски: Да. Детекторът: Не.
Козовски: Тук малко трябва да дам правото на детекторчето ви... Но съгласете се, 
че има качествена разлика, просто степени, между хомосексуализма при мъжете 
и при жените. Трябва да си призная, че дълбоко в себе си аз мога да приема 
лесбийството само като начална фаза на хетеросексуални действия. Дали 
хетеросексуалните мъже харесват лесбийките? Аз лично - да.
Нека вземем самата обективна ситуация. Представете си как две жени извършват 
някакви сексуални действия помежду си. Дали бих излязъл от стаята? Вие луда 
ли сте - никой няма да може да ме мръдне! И сега си представете как двама мъже 
са се надупили и правят същото. Това от естетическа гледна точка е абсолютно 
безобразие! 
Освен това мъжете, особено тези в скандинавските страни, са станали в огромен 
процент импотентни, полупотентни и всичко друго, но не мъже! Е, какво да 
правят тези хубави женички?! Ще правят любов помежду си! Много мъже вече 
нищо не могат, защото мислят само за кръчма, за пари и наркотици! Един път на 
шега казах, че по улиците на България вече ще се разхождат само жени амазонки.
Дано да не стане, макар че с тази евроинтеграция може и това да се получи. За 
капак педерастите са основните разпространители на СПИН, което не може да се
каже за лесбийките, точно обратното! Какво като има презервативи? Вие, 
младите, трябва да знаете, че презервативите са много несигурно средство, и не 
случайно проститутките, особено добре платените, използват по два 
презерватива наведнъж!

Мислите ли, че позицията ви относно различната сексуалност е съвременна и 
демократична?
Козовски: Да. Детекторът: Не.
Козовски: Машинката правилно усети. Но какво значи демократичност, какво 
значи различно мнение? Различно мнение по този въпрос има от страна на 
педерастите и от разни опедерастени научни работници. Недопустимо е да се 
толерират обратните! Представи си двама педерасти, които сключват граждански 
брак и осиновяват дете. Да речем, то е момченце и те започват педофилни 
действия с него, когато то стане на десетина години. А педофилията е най-
отвратителната и низка степен на педерастия! Италианците решили да се 
преборят с педофилите, като им предложат медикаментозно кастриране. Но аз 
смятам, че то е с много несигурно действие. На италианците бих им предложил 
да приложат към педофилите анатомичното кастриране. Кръц и въпросът с 
педофилията е приключен! 

А вие ще емигрирате ли от България, ако един ден имаме премиер гей?
Козовски: Не. Детекторът: Не.

Мит ли е българската сексуална мощ?
Козовски: Не. Детекторът: Да.
Козовски: Това детекторче наистина е добро! Вижте, едно време българското 
семейство е имало по няколко деца. Нямало е ток и какво да правят хората - в 
леглото! На никого не е минавало през ума да прави някакви други неща освен 
един стандартен секс. Поради това, че сме тук, на Балканите, ние сме много яка и
жилава нация, включително в сексуално отношение. Дали е заради климата, 
природата, киселото мляко или хубавото вино - не е ясно. Основното е 
генетическата нагласа. Но виждате какво се случва - вече причината за 



стерилитета в семейството у нас е поделена поравно. Мъжете не се справят 
добре. Това е и заради стреса, и заради другите дразнители, и заради различните 
идеали. Включително медиите действат в това отношение отрицателно. 
Българинът се европеизира прекалено бързо...
Освен това има обратна зависимост между интелигентността и здравата 
потентност. Между другото - Римската империя загива поради пресищане, 
декадентски луксове, морални отклонения, включително масова педерастия.

Намирате ли за далновидно решението на БСП да лансира “излезлия от долапа“ 
гей Ивелин Йорданов на политическата сцена?
Козовски: Не. Детекторът: Не.

Ще се ориентират ли гейовете към БСП?
Козовски: Не. Детекторът: Не.

Лидерът на Българската социалистическа младеж Михаил Балабанов ви обяви за 
“срам за българския парламент“. Вие срам за парламента ли сте?
Козовски: Не. Детекторът: Не.

Бихте ли участвал в директни наказателни акции срещу гейове?
Козовски: Да. Детекторът: Не.
Козовски: Тук исках да ви излъжа, затова се разминах с детектора. 

Ако разберете, че ваш стар приятел е с такива наклонности, ще престанете ли да 
си общувате с него?
Козовски: Да. Детекторът: Не.
Козовски: Има такива около мен, аз ги знам, но те не са ми приятели и няма да 
ми бъдат такива. Защото един хомосексуалист винаги нещо ще ти поиска. Аз 
мога ли да гарантирам за себе си, че като съм се напил като тараба, някакъв такъв
няма да издевателства с мен по някакъв начин?
ГИНЕКОЛОГИЧНО
Като акушер-гинеколог вие бяхте обявен за медик на 2000 година. 
Професионалното ви развитие пострада ли, като влязохте в парламента през 
2001-а?
Козовски: Да. Детекторът: Да.

Заслужавахте ли да бъдете обявен за медик на 2000-а?
Козовски: Да. Детекторът: Да.

Има ли според вас българката отговорно отношение към тялото си?
Козовски: Да. Детекторът: Да.

Страдат ли българките от криворазбран срам, свързан с тялото им?
Козовски: Да. Детекторът: Не.
Козовски: Като цяло има българки, които страдат, но има и защо. Говоря за 
бричове и други нелицеприятни характеристики. Затова казах “Да“. Но масата от 
българките са хубави, пропорционални, това го казват и чужденците. Сравнете 
българките с някакви там испанки, португалки или гъркини. 

Вие сте шеф на центъра за асистирана репродукция към МУ във Варна. Трябва 
ли според вас държавата да поеме разходите за бебетата ин витро?
Козовски: Да. Детекторът: Да.



Ще продължи ли България да намалява всяка година средно с 50 000 българи?
Козовски: Да. Детекторът: Да.

В демографска криза ли сме в момента?
Козовски: Да. Детекторът: Да.

Гей обществото допълнителна причина ли е за тази демографска криза?
Козовски: Да. Детекторът: Да.

Прогнозирате ли затриване на нацията?
Козовски: Да. Детекторът: Не.
Козовски: Това е много труден въпрос, не може да се отговори просто. При нас 
може да стане като в скандинавските страни, или по-точно като в Дания, където 
според мен 75% от мъжете са педерасти, а другите 25% са импотентни. 
Представете си при това положение кой ще се занимава с репродуктивните 
функции и кой ще оправя демографските показатели? Какво ще направят 
българските жени, ще си внесат мъже от Турция ли? 

  

Иван Козовски се вживява с удоволствие в атмосферата на интервюто. 
Увереността в себе си и в това, което говори, се проектира директно в 
поведението му. Отговаря отривисто, бързо, липсва раздвоеност и прикритост. 
Дори ако гласът му бъде заглушен, цялото му тяло недвусмислено ще издава 
какъв е отговорът - “Да“ или “Не“.
Графиките на емоционалните реакции са отсечени, също като отговорите му. 
Напълно логичен е и крайният резултат - само 14 разминавания с детектора.
Козовски е изградил вяра в собствените възможности по пътя на реална 
активност, а не на умозрителни самовнушения. Високият жизнен тонус, 
оптимизмът и чувството за хумор му помагат да преодолява неизбежните 
проблеми около и в себе си.
Само външно д-р Козовски е непреклонен и настъпателен. Продължителното му 
професионално общуване с “нежния“ пол го е убедило не само в 
незаменимостта и адаптивността на женската анатомия и психика, но и е 
формирало в него нагласа към добронамерено съпреживяване на човешките 
съдби.

*Коментарите на детектора 
са изготвени от специалистите на “Пси Контракт“

Детектор на лъжата
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28. Весела Лечева: Тайната на победата е да не мислиш за нея
Катерина Запрянова

Няма бивши шампиони, а само шампиони. Трудностите са престижни, но в политиката не е
достатъчно да полагаш усилия - трябва да ги облечеш във визия, смята шампионката по

стрелба 

  

  

UNPLUGED 

Г-жо Лечева, как се чувствате преди това интервю? 

-  Донякъде  съм  притеснена  от  непознатото,  но  не  чак  толкова.  По-скоро
приемам това интервю като едно предизвикателство. 

  

Смятате ли, че самоконтролът ви е толкова добър, че можете да заблудите
детектора? 

-  Аз  мога  да  се  мобилизирам,  да  се  концентрирам.  Правила  съм  го  в
продължение на години - точно в определен момент се стягам максимално и
постигам това, което искам. Но трябва много добре да знам целта, за която да
се „събера". А днес няма някаква конкретна цел пред мен освен тази да бъда
искрена. Но не знам докъде човек може да е наясно със себе си. 

Предполагам в спорта нещата са значително по-ясни, резултатите се виждат по-
лесно. 

http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=535
http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=535
http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=535
http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=535
http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=535


  

Къде се чувствате по-уютно - в категоричната реалност на спорта или в
размития живот? 

- В спорта се чувствам най-комфортно. Там няма нужда да доказвам по някакъв
друг начин себе си, освен с резултати. Няма нужда да обяснявам кое е истина и
кое - лъжа. То се разбира. Крайният резултат дава оценка какъв си. 

  

А с много лъжи ли се сблъсквате в битието си на политик? 

- Сблъсквам се по-скоро с демагогия, отколкото с лъжи. Но аз не съм свикнала
с демагогията. Тя не ме е претопила и асимилирала. 

  

Налага ли ви се понякога и вие да прибягвате до демагогия? 

- Да - когато не съм наясно с това, което искам да кажа. 

  

Коя е най-голямата лъжа, която сте чувала за себе си? 

- Че съм слаба психически, че не издържам на стресови ситуации. Вътрешно в
себе си аз бях убедена, че е тъкмо обратното. Но трябваше много да се боря, за
да докажа това... 

  

Кой го говореше и за какво го говореше? 

- Моите колеги най-вече. Чувала съм и това, че едва ли не баща ми е направил
моята  кариера.  Вижте,  моят  баща  ми  беше  личен  треньор  и  това  беше
страхотно.  Просто  той  беше  човекът,  който  ме  познаваше  и  вкъщи,  и  на
огневата линия, и на спортната площадка. Той беше много силно мотивиран,
работейки с мен. Но той по никакъв начин не можеше да ми държи пушката по
време на състезанието и да натиска спусъка, когато трябва. За това вече бяха
необходими  моите  лични  качества.  Между  другото  баща  ми  се  опита  да
помогне и на много други мои колежки по същия начин, да ги направи големи
стрелци, но не успя. Не можа да ги зареди със същия този стимул. Човек може
да  успее,  само  когато  желае  нещо  много  силно.  Затова  баща  ми  работеше
толкова успешно с мен - защото самата аз винаги исках да съм сред първите. 

  

А какво всъщност е усещането да бъдеш на върха? 

- Ох, накрая ти си толкова изразходван, че нямаш сили за емоции. Чувствата се
зараждат  в  самото начало -  когато си дадеш сметка,  че  би могъл да  бъдеш



първи! А когато свършиш състезанието, емоцията някак вече я няма... За мен са
казвали: „Вижте, тя дори не се зарадва на това първо място". А аз просто бях
уморена. Сега, връщайки се назад, аз успявам да се зарадвам повече. 

  

  

WE ARE THE CHAMPIONS 

  

Г-жо  Лечева,  вие  сте  печелила  четири  пъти
световната купа и сте обявявана за стрелец номер
едно  в  света,  имате  дванадесет  поправки  на
световни  рекорди.  Смятате  ли,  че  достигнахте
абсолютния връх в спортната ви кариера? 

Лечева: Не. Детекторът: Не. 

  

Всеки  ли  може  да  стане  шампион,  ако  положи
необходимите усилия? 

Лечева: Да. Детекторът: Не. 

Лечева: Тук се поколебах. Защото едно е да положиш дадени усилия, а друго е да
имаш  огромното  желание  да  правиш  точно  това.  Желанието  не  е  свързано  с
усилията, то се носи вътре. Ти можеш да преодолееш всякакви препятствия, но
без вътрешната мотивация си заникъде. Затова тук се разминахме с детектора -
защото освен усилията трябва да се прибави и искането нещата да се получат. 

  

Според  вас  закалката  да  се  преодоляват  трудности  липсва  ли  в
тийнейджърите в момента? 

Лечева: Да. Детекторът: Да. 

  

Вие през много жертви ли минахте, за да станете шампион? 

Лечева: Да. Детекторът: Да. 

  

Съществува ли „тайната на успеха", от която живеят толкова постмодерни
проповедници? 



Лечева: Не. Детекторът: Да. 

Лечева: Да имаш успех значи да се почувстваш добре, да знаеш, че си постигнал
нещо, а това е различно за различните хора. Вижте, аз деля живота си на две - на
предишния и на този сега. Спортната кариера беше в миналия ми живот, но аз се
пробвам да подредя и сегашното ми съществуване по същите правила. Трудно е,
но имам някакви успехи  в  това  начинание.  Опитвам се  да  планирам времето
напред, да направя някакво целеполагане - например да разделя 4 години на по-
малки периоди,  и така  ежедневно да вървя към моите цели.  Така  е  по-лесно.
Затова може би се чувствам щастлив човек - защото не си поставям нереални
цели. Човек е нещастен, когато е неудовлетворен. А аз, дори в личен план, се
чувствам удовлетворена и щастлива... Вярно, има моменти, в които се обръщаш
назад,  и  изглежда  сякаш  нищо  не  си  направил  -  така  се  чувствах  след  една
прекарана година в парламента. Тогава знаех, че бях работила много, от сутрин
до  вечер.  Дори  бях  свършила  прекалено  много  неща,  но  не  виждах  никакви
реални  резултати.  Това  се  получава,  ако  не  дадеш  визия  на  това,  което  си
направил - тогава все едно нищо не си направил. Най-трудното в политиката е
именно да дадеш визия на това, за което се бориш. 

  

Почнала сте  да тренирате на 11 години.  Ако можехте да върнете лентата
назад, щяхте ли да изберете отново тази кариера? 

Лечева: Да. Детекторът: Не. 

Лечева: Колкото и да ми е било трудно, пак бих извървяла същия път, защото ми
беше интересно. Никоя друга сфера не може да ти даде същите емоции - и то не
само положителните, дори негативните! Аз съм страдала много от загубите, но
съм и печелила много заряд при победите, така че отново бих избрала този път!
Може би цялата комбинация от тези мисли беше причината да се получи това
разминаване с детектора. 

  

  

ПРЕХОДНО 

  

Смятате  ли,  че  и  в  живота  извън спорта  успявате  да сте  толкова  точна,
колкото в стрелбата? 

Лечева: Не. Детекторът: Не. 

  

Слизането от голямата спортна сцена свързано ли е с депресии? 

Лечева: Да. Детекторът: Не. 



Лечева: О, свързано е с големи депресии. Да си бил номер едно в света, а след
това  изведнъж да  си  почти  анонимен е  доста  странно  усещане...  Следващите
действия, които предприемаш, не са толкова резултатни. Изпитваш дискомфорт
именно  заради  перфекционизма...  Така  че  слизането  от  сцената  е  неизбежно
съпроводено с депресии, но зависи как подхождаш към тях. Някои хора остават
заклещени в депресиите, докато при мен те преминаха и аз знам, че много трудно
може да ме споходи тягостно чувство. Вече се чувствам в свои води. На „ти" съм
със себе си. За това пак ми помогна спортът. Бягането сутрин ми дава увереност,
че мога да успея - тръгваш на един крос например и разговаряш със себе си.
Разтоварваш се от напрежението, анализираш се, добиваш самочувствие. Казваш
си, че дори и да сгрешиш, винаги можеш да почнеш отново. Това е един много
специфичен монолог, който провеждаш със себе си, докато тичаш. 

  

Вие чувствате ли се като „бившата" еди-какво си? 

Лечева: Не. Детекторът: Да. 

Лечева: Аз не се чувствам като бивша, но е страшно някой да те определи като
нещо отминало...  Да ми кажат: „Абе, тя е бивша шампионка",  би ме обидило.
Няма бивши шампиони. Има шампиони. 

  

А постигнахте ли собствената си дефиниция за успех? 

Лечева: Да. Детекторът: Не. 

Лечева:  Тук  разминаването  се  получи,  защото  много  години  аз  бях  в
отстъпление. Можеше да направя нещата и по-различно. Страшно трудно е да се
задържиш сред най-добрите,  изключително тежко е да повториш даден успех.
Защото вече самата информация, която носиш, и отговорността, която имаш, е
по-различна. Казват,  че опитът помага, но аз мисля, че в доста случаи опитът
вреди.  Ако  просто  отидеш  на  дадено  състезание  и  станеш  шампион,  ти  се
чувстваш  за  момента  прекрасно.  Но  почват  лавинообразните  награждавания,
почести,  интервюта,  така  че  когато  отидеш следващия  път  на  състезание,  ти
подхождаш  по-различно.  Казваш  си:  „Ами  ако  не  успея?!"  Съвсем  друга  е
нагласата. Аз стрелях много по-трудно, когато бях вече известна. Понякога моят
баща ми казваше: „Виж сега, това е едно нищо и никакво състезание! То не е
важно!" Може би все пак тайната на победата е да не мислиш за тази победа. Тя
не бива да те изпълва изцяло. 

  

  

ПОЛИТИЧЕСКО 

  

Вие  сте  депутат  в  Народното  събрание  от  гражданската  квота  на  БСП.



Случайно ли беше вашето попадане в парламента? 

Лечева: Да. Детекторът: Да. 

  

Щяхте ли според вас да се занимавате с политика, ако нямахте това спортно
минало? 

Лечева: Не. Детекторът: Не. 

  

Вие принципно с леви идеи ли сте? 

Лечева: Да. Детекторът: Не. 

Лечева:  Аз съм човек, който не харесва драстичните разлики в обществото. Те
ме натоварват. Не мога да допусна, че може да има крайна, отчайваща мизерия и
свръхбогати.  От друга  страна,  не  ми липсва  времето  преди 10 ноември.  Още
тогава аз вътрешно съм била демократ.  Пътувах доста навън и исках да имам
свободата  да  избирам  къде  да  работя  и  да  живея.  Някои  неща  тук  са  ме
притискали като в обръч. Но у нас преходът се получи по доста сложен начин -
демократите изневериха на думата „демокрация", не се спазиха основни правила.
А  трябваше  по  някакъв  елегантен  начин  да  се  съчетаят  свободните  пазари,
неограниченото пътуване със социалните придобивки. 

  

Уважавате ли колегите си от ПГ на „Коалиция за България"? 

Лечева: Да. Детекторът: Да. 

  

Ще станете ли член на БСП един ден? 

Лечева: Не. Детекторът: Да. 

Лечева:  Често  съм се  замисляла  върху  този  въпрос.
Нямам  притеснения  дали  партията  не  би  повлияла
негативно  на  имиджа ми,  дори напротив.  Но  според
мен тази позиция, в която съм в момента - като част от
гражданската  квота,  е  много по-силна,  отколкото ако
бях вътре в партията.  Така си по-полезен,  можеш да
кажеш доста неща. Ако си вътре в партията, понякога
ти се налага да се съобразяваш с решения, наложени от
мнозинството. 

  

Има ли елемент на благодарност към спортната политика на предишния



строй във вашето присъствие именно в ПГ на „Коалиция за България"? 

Лечева: Да. Детекторът: Да. 

  

Апропо имат ли бъдеще левите идеи у нас? 

Лечева: Да. Детекторът: Не. 

Лечева: Моделът, в който е държавата ни в момента, е много силен. Имаме дясна
политика  вече  толкова  години.  Не  знам  дали  ще  успеем  в  близко  бъдеще  да
променим нещата. Това да спечелим изборите, няма да значи автоматично, че сме
лява  държава.  Но  аз  наистина  бих  се  чувствала  по-спокойна,  ако  синът  ми
растеше в едно ляво общество. 

  

  

ФИЗКУЛТУРА 

  

Вие сте зам.-председател на комисията по въпросите на децата, младежта и
спорта. Направихте ли достатъчно в тази си длъжност? 

Лечева: Не. Детекторът: Не. 

  

Неведнъж сте заявявали, че един от най-големите проблеми у нас в момента
е със спортните бази, тъй като сред най-апетитните имоти, които останаха
неприватизирани,  са  именно  спортните.  Адекватна  ли  е  позицията  на
правителството спрямо тези бази? 

Лечева: Не. Детекторът: Не. 

  

Трябва ли част от базите да бъде поделена между общините и спортните
клубове, а друга - да бъде приватизирана с помощта на конкурси и търгове? 

Лечева: Да. Детекторът: Да. 

  

На вас  предлагали ли са  ви  пари да  лобирате  за  една  или друга идея  в
парламента? 

Лечева: Не. Детекторът: Не. 



  

Затлъстява и обездвижва ли се нацията? 

Лечева: Да. Детекторът: Да. 

  

Вие имате ли стройна концепция за организиране на детския масов спорт? 

Лечева: Да. Детекторът: Не. 

Лечева: Тук имах колебание, защото никой не може сам да измисли най-добрата
концепция.  Човек  трябва  да  бъде  заедно  с  екип  от  хора.  Беше  ми  трудно  в
началото,  докато намеря хората,  с  които мога наистина да работя.  Колкото до
такава концепция - принципно трябва да се почне от дребните неща. Идеално
начало е часът по физическо в училищата. Той навремето беше един от желаните
часове. В момента обаче рядко се присъства в този час, а това е времето, в което
се установяват трайни навици за цял живот. Сега методиката вече е остаряла,
няма чисто битови условия като една съблекалня, баня и тоалетна. Затова както
казват,  че  компютризирането  на  училищата  е  наложително,  така  и  салоните
трябва да бъдат приоритет. 

  

Намирате ли подкрепа за вашите идеи от ръководството на БСП? 

Лечева: Да. Детекторът: Не. 

Лечева:  Може би тук се получи несъответствие с детектора, защото сферата, с
която аз се занимавам - спорта, невинаги е сред приоритетите на ръководството
на БСП. Има винаги други, по-големи проблеми. Аз също съм се замисляла дали
е удачно,  когато се обсъжда нещо като здравна реформа, да говорим точно за
часовете по физическо. Ако не съм усетила достатъчно подкрепа, може би това е,
защото  самата  аз  не  съм  се  мотивирала  и  аргументирала  добре  пред
ръководството на партията. 

  

Ваши са думите: „Децата ни се нуждаят от площадки, на които да играят, а
не от кръчми и бирарии." Мислите ли, че поглъщането на зелените площи
може да спре? 

Лечева: Не. Детекторът: Да. 

Лечева:  Може - просто гражданското общество трябва да бъде по-будно и да
търси  своите  права.  Казах  „Не",  защото  ние  доста  време  проспахме  -
гражданското общество просто не осъзна своята роля. Забързан в ежедневните си
проблеми, човек си казва: абе, това друг ще го направи, а и без това не зависи от
мен... А всъщност зависи точно от него! 

  



  

СВЕТЛИ БЪДНИНИ 

  

Имате ли желанието да попаднете и в следващото Народно събрание? 

Лечева: Да. Детекторът: Да. 

  

Ще ви включат ли в изборните листи според вас? 

Лечева: Да. Детекторът: Да. 

  

Оправдахте ли народния вот с годините, прекарани в парламента? 

Лечева: Не. Детекторът: Да. 

Лечева:  Това,  което  са  ми  позволявали  възможностите  до  момента,  съм  го
правила. Но друг е въпросът, че мога повече и че трябва да давам гласност на
това, което правя. 

  

Имате ли аспирации към някакъв министерски пост? 

Лечева: Не. Детекторът: Да. 

Лечева:  Аз казах  „Не",  защото  принципно  ме  свързват  с  Министерството  на
спорта. И някои хора си мислят, че всичко, което правя в момента, е свързано с
някакво домогване до този пост.  Понеже знам, че битува тази нагласа,  аз съм
реагирала  вътрешно  по  много  емоционален  начин.  Аз  не  правя  нищо  заради
някакъв пост,  а  заради убежденията  си.  Но,  да,  бих приела,  ако един ден ми
предложат да бъда министър на спорта. 

  

  

ROLE MODELS 

  

Г-жо Лечева, уважавана ли е спортната гилдия у нас? 

Лечева: Да. Детекторът: Не. 



Лечева:  Истинският  отговор  тук  е:  „Не  достатъчно".  Не  се  дава  визия  на
градивното. Спортистите се представят като едни материално задоволени хора,
със страхотни премии, коли, почести... Но това не е главното. Спортистите трябва
да бъдат уважавани заради трудностите, през които минават, а не заради някакви
награди.  Не  трябва  да  се  мисли,  че  нещата  стават  с  вълшебна  пръчка.
Необходимо е  да  се  покажат  трудностите  и  да  стане ясно,  че  тези трудности
всъщност са престижни. Да се върнеш с кални дрехи, след като си ритал часове
наред,  е  достойно  за  уважение!  Докато  сега  в  момента  се  показва  как  Гонзо
отишъл в някакво скъпо заведение. Истинският престиж обаче е да се блъскаш
часове наред,  да се изпотиш, да изглеждаш като идиот след тренировка.  Това
трябва да бъде популяризирано, а не фактът, че някой си карал БМВ. 

  

Има ли дефицит на идоли в момента? 

Лечева: Да. Детекторът: Да. 

  

Смятате ли, че спортистите биха могли да бъдат тези идоли? 

Лечева: Да. Детекторът: Да. 

  

Вие самата чувствате ли се като модел за подражание? 

Лечева: Да. Детекторът: Да. 

  

  

СЕМЕЙНО 

  

Фактът,  че името на съпруга ви Манол Велев беше замесено на няколко
пъти в скандали от бизнес естество, навреди ли на вашия имидж? 

Лечева: Не. Детекторът: Да. 

Лечева:  Не се чувствам по никакъв начин засегната от различните писаници.
Моето име се ползваше, просто за да се даде гласност на дадена ситуация, но аз
не мисля, че разни неща в пресата са се превърнали в мой личен неуспех. 

  

Почтен ли е бизнесът на мъжа ви? 

Лечева: Да. Детекторът: Не. 



Лечева:  Аз съм убедена,  че  бизнесът на мъжа ми е почтен,  и  никога не бих
тръгнала да го защитавам, ако се съмнявах дори за момент в това. Ако имаше
нещо нередно, аз просто щях да си мълча и да не го защитавам. 

  

Прозрачна  и  справедлива  ли  беше  приватизацията  на  „Черноморски
солници"? 

Лечева: Да. Детекторът: Не. 

Лечева:  Тази  приватизация  беше  точно  при  смяната  на  двете  правителства.
Разбира се, новото правителство винаги иска да даде знак как започва да работи -
„Ето,  виждате,  наказваме  веднага  всички!"  Обвиненията  към  мъжа  ми  бяха
просто политически заявки, засвидетелстване на активност. 

  

Вашето име помогна ли на г-н Велев в бизнес кръговете? 

Лечева: Да. Детекторът: Да. 

  

Според вас той чувства ли се понякога мъж на жена си? 

Лечева: Да. Детекторът: Да. 

  

Вярно ли е, че има близко приятелство между вашия съпруг и червените
депутати в парламента? 

Лечева: Да. Детекторът: Да. 

  

Съществува ли перфектен баланс между кариера и семейство? 

Лечева: Не. Детекторът: Да. 

Лечева:  Аз  мисля,  че  съм  намерила  баланса  вкъщи.  Но  казах  „Не",  защото
според мен има моменти, в които все някой се чувства ощетен. Затова са толкова
важни компромисите и това да показваш, че цениш усилията на другия човек. 

  

  

ПО ЖЕНСКИ 



  

Г-жо Лечева, вие суетна жена ли сте? 

Лечева: Да. Детекторът: Да. 

  

Мислите  ли,  че  сте  една  от  хубавите  дами  в
Народното събрание? 

Лечева: Да. Детекторът: Да. 

  

Трудно ли поддържате фигурата си след края на състезателната ви кариера?

Лечева: Не. Детекторът: Да. 

Лечева:  Казах  „Не",  но  веднага  се  замислих,  че  всъщност  аз  поддържам
фигурата си с определени усилия - по един-два часа всеки ден отделям за спорт.
Ще бягам или ще играя тенис, или ще съм във фитнеса. За много хора това значи
„трудно", за мен се е превърнало с навик. 

  

Пазите ли диети? 

Лечева: Не. Детекторът: Да. 

Лечева:  До една определена възраст аз бях маниак на тема диети.  Но от  5-6
години се абстрахирам от това дали съм с един сантиментър по-широка или с
един килограм отгоре. Успях да се отърся от натрапчивите мисли, които преди
оказваха влияние дори върху настроението и поведението ми. Човек трябва да
може да избяга от някои митове за себе си, които си присажда. Аз никога няма да
бъда Линда Еванджелиста, но какво от това? Вече се чувствам аз самата и това
усещане ми харесва. 

  

  

КОМЕНТАРИ НА ДЕТЕКТОРА 

Весела  Лечева  е  най-дисциплинираният  интервюиран  досега  в  рубриката.
Стриктното следване на инструкциите в рамките на инструменталната част на
интервюто се дължи на утвърдения й състезателен стереотип, формирал в нея
нагласа  към  максимална  концентрация.  Съумява  да  контролира  добре
възникналото вълнение при срещата с  нетрадиционната  методика и  по този
начин  запазва  възможностите  си  за  адекватно  реагиране  на  обстановката.
По време на самия тест погледът й е неподвижен, диша дълбоко, мимиката й  е
застинала.  Отговорите  са  монотонни,  изговаряни  с  кратко  и  отсечено



придихание. В почивките между полиграмите почти не променя позицията на
тялото  си.  Всички  тези  признаци  са  показателни  за  самоконтрол  и
съсредоточеност,  а  не  за  наличие  на  напрежение.
Весела не избягва неудобните въпроси, през цялото време е благоразположена
и настроена към диалог. Стреми се да бъде докрай открита, точна и разбираема
в коментарите си. Колкото и да е парадоксално, възникналите разминавания с
детектора се дължат именно на това нейно желание, а не толкова на прикритост
и премълчаване. 

*Коментарите на детектора са изготвени от специалистите на „Пси Контракт" 

Детектор на лъжата

   СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЯ     
брой 47 (163), 29-05 Декември 2004 

291/2. Николай Дойнов и Миа Сантова: Ние не сме един и същ човек!
Катерина Запрянова

Водещите на Здравей, България“ демонстрираха�   нагледно как
екипността не значи единомислие 
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Николай, притесняваш ли се от това интервю?
- Не, не се притеснявам. Имам тайни, разбира се, като всеки нормален човек. 
Но, от друга страна, обичам да си говоря с хората и точно сега ми се отговаря
на въпроси! 
Какви са тайните, които пазиш?
- Единственото, за което не обичам да говоря, са неща, свързани с личния ми 
живот, със семейството. И то не всичко, свързано със семейството. За 
останалото съм абсолютно готов да отговарям, притиснат до стената.
Мислиш ли, че се познаваш достатъчно добре?
- Определено не смятам, че се познавам добре. А и кой би могъл да твърди 
това? 
С много ли лъжи се сблъскваш като журналист?
- Аз не бих ги нарекъл лъжи, а по-скоро - преиначена истина. Или истина, от 
която на нас, журналистите, и на хората се дава само процент. Това пак в 
някакъв смисъл е лъжа. 
Смяташ ли, че сега ще имаш много разминавания с машината?
- Това не знам. Но ще се постарая да бъда максимално искрен. 
Ще има ли според теб някакво противоречие между теб и Миа, което сега ще 
излезе наяве при тези процедури?
- О, да, и това би било най-хубавото! Всъщност аз се надявам почти на всички 
въпроси, с малки изключения, да има противоречие, защото ние не сме един-
единствен човек и слава богу. Това, че сме отдавна колеги и че се познаваме 
добре, не значи, че мислим по един и същ начин. За някои неща сме на едно 
мнение, но и за много други - не. Това е хубавото, здравословното напрежение в
един екип.

  

  



  

  

Миа, изглеждаш доста напрегната. Това така ли е наистина? 
- Разбира се. Самият факт, че някой бърка в подсъзнанието ти, макар и да 
няма такова нещо като абсолютна истина, е притеснителен. Изведнъж се 
появява нещо извън теб, което знае повече, отколкото ти знаеш за себе си.
В този ред на мисли ти имаш ли много тайни?
- Сигурно. Едва ли има нормален човек, който да няма тайни. 
Кое те изнервя най-много в момента?
- За разлика от останалите герои в тази поредица ние тук сме двама души. А 
аз не искам да знам лошите неща, които Николай си мисли за мен. Това е като в
брака - живееш с някого, решили сте да сте заедно, правите някакви усилия, но 
все ще има нещо, което не харесваш у другия. А то невинаги трябва да се знае. 
Има неща, които трябва да се казват, и други, които не бива да излизат, за да 
може да просъществува една връзка. Иначе аз нямам никакъв проблем със 
самата идея за това интервю, с машината. 
По принцип жените имат по-малко разминавания с детектора от мъжете. На
какво според теб се дължи това? 
- Аз си го обяснявам с привидната емоционалност на дамите, докато всъщност
жената е много по-силна като психика в стресови ситуации. Мъжът само 
дава вид, че е по-стабилен. Това съм го усетила и по Николай, когато работим 
заедно. Той изглежда като абсолютно стабилен и сигурен човек. Повтаря ми 
“Няма проблем, няма проблем!“, докато аз цялата треперя, умирам. А в 
следващия момент, когато пристъпим към реалната случка, усещам как 
Николай започва да се притеснява, докато аз поемам другия курс.

  

  

ЗДРАВЕЙ, БЪЛГАРИЯ 

Харесваш ли предаването, което водиш?
Николай: Да. Детекторът: Да.
Миа: Да. Детекторът: Да.

Щеше ли да гледаш “Здравей, България“, ако не беше в екипа му?
Николай: Не. Детекторът: Не.
Миа: Не. Детекторът: Не.



Достатъчно интересни ли са темите и гостите в предаването?
Николай: Да. Детекторът: Да.
Миа: Не. Детекторът: Не. 

Апропо, вашият начин на водене махленски ли е понякога?
Николай: Не. Детекторът: Да.
Николай: В никакъв случай не мога да се съглася с машината. Много добре знам 
какво значи махленски начин на говорене. Мисля, че с много малко изключения 
ние успяваме да намерим границата докъде може да се прострем в нормалния 
изказ, без да преминем в дебрите на уличния език. Но ние водим предаването 
само от около два месеца и трудно бих могъл да отговоря еднозначно с “Да“ или 
“Не“ на въпроси, свързани с него. Просто има още много неясноти, много 
терзания за мен самия - дали става или не става, дали сме поели добрия път или 
не сме го поели? Къде бъркаме и къде сме добри? Защо нещо, което ни се струва 
добро, излиза лошо и обратното?  
Миа: Не. Детекторът: Не.

Симпатични ли сте според теб на зрителите?
Николай: Да. Детекторът: Не.
Николай: Никой не може да бъде 100% сигурен в това дали е симпатичен и дали 
това въобще ти носи някакъв дивидент. Защото ти може да си страшно 
антипатичен и точно това да е дивидентът! Аз бих се блазнил от мисълта, че ние 
сме по-скоро симпатични, отколкото антипатични. Но знам, че има много хора, 
които умишлено се целят да не се харесват, защото това понякога носи козове. 
Миа: Да. Детекторът: Да.

Случва ли ти се да завършваш предаването с чувство на провал?
Николай: Да. Детекторът: Да.
Миа: Да. Детекторът: Да.

Самото студио допада ли ти?
Николай: Да. Детекторът: Да.
Миа: Не. Детекторът: Да.
Миа: В момента, в който отговарях на този въпрос, аз си дадох сметка, че не знам
всъщност на какъв въпрос отговаря.м. Защото тук става дума за няколко сета - не 
само за този от сутрешния блок, но и за новинарския, и за други... На мен това 
студио в този широк смисъл ми харесва. На новинарското място съм прекарала 
толкова години от живота си! Не ми харесват някакви детайли от сегашното 
студио на “Здравей, България“, но това едва ли би било интересно за някого. 

Убийствено ли е да ставаш толкова рано?
Николай: Да. Детекторът: Не.
Николай: Убийствено е. Няма нормален човек, който да смята, че е нормално да 
се става в 5. Имай предвид, че в казармата, където бях артилерист, ставах в 6. Но 
пък си заслужава да станеш толкова рано - защото те очаква нещо, което не си 
преживял вчера. 
Миа: Не. Детекторът: Да.
Миа: Държа да уточня, че отговорите ми на тези въпроси са много субективни - 
те са давани в конкретен момент, в определено мое състояние. Казах, че не е 
убийствено да ставам в 4, защото днес вече съм се събудила в толкова часа и за 
мен този проблем е отпаднал. Вече съм изпила 5 чаши кафе, свършила съм си 



основната работа за деня, предаването е минало. Проблем ще ми бъде утре в 4.   

ПЪРВО ЛИЦЕ, ЕДИНСТВЕНО ЧИСЛО 

Мислиш ли, че поведението ти в ефир е адекватно?
Николай: Да. Детекторът: Не.
Николай: Говорейки с един политик, спортист, икономист или какъвто и да е 
гостът, аз косвено общувам с хората. Моята цел не е този, който е срещу мен... 
Крайната цел са хората, аз искам да стигна до тях. Колебанията ми по отношение 
на това са огромни, просто защото досега не съм го правил. Правя го за пръв път.
Миа: Не. Детекторът: Да.
Миа: Какво значи адекватен? Да си компетентен по темата или да си сресан 
подходящо за седем сутринта, или да си усмихнат? Аз реално не знам какво 
значи този въпрос. Освен това по-скоро хората могат да дадат тази преценка, не 
аз самата. Чувствам се адекватна, когато съм сигурна в това, което знам. Но 
самото понятие адекватност ми е прекалено многозначно, за да дам конкретен 
отговор.  

Достатъчно ли знаеш по въпросите, които се дискутират?
Николай: Не. Детекторът: Не.
Миа: Не. Детекторът: Не.
Подготвяш ли се старателно преди ефир?
Николай: Не. Детекторът: Да.
Николай: Отговорих с “Не“, защото невинаги имам достатъчно физически сили 
да се подготвя така, както ми се иска. В един момент заспивам!
Миа: Да. Детекторът: Да.

Успяваш ли да реагираш правилно на момента?
Николай: Да. Детекторът: Не.
Николай: Не мисля, че до момента е имало предаване, в което поведението ми е 
било абсолютно неадекватно спрямо това, което се случва. 
Миа: Да. Детекторът: Не.
Миа: За разлика от Николай, който беше правил живо предаване, преди да 
започнем този сутрешен блок, аз сега се уча дали да прекъсвам, дали да 
изчаквам, дали да мълча. Ако мълча - дали това значи, че нямам мнение, а го 
имам? Ако го имам - дали е редно да го кажа?! Дали няма да обидя някого? Това 
са много сложни въпроси. 

Има ли моменти, в които се паникьосваш?
Николай: Не. Детекторът: Да.
Николай: Паника е силна дума. Ако ме беше питала за несигурност, щях да се 
съглася и да отговоря с “Да“. Има случаи, в които се чувствам несигурен. 
Миа: Да. Детекторът: Да.

Допускаш ли често гафове според теб?
Николай: Не. Детекторът: Да.
Николай: За лапсуси ли става въпрос? О, допускал съм ги хиляди пъти, но това е 
най-хубавото на такова предаване - защото ние не искаме да преиграваме и се 
стремим да бъдем близки до хората. Кой не прави грешки? Колкото до някакви 
неточни информации... не смея да отговоря, че такива случаи не е имало. 



Вероятно се е случвало, но не ме карай да си спомням точни неща.
Миа: Не. Детекторът: Не.

Изглеждаш ли добре на екран?
Николай: Да. Детекторът: Да.
Миа: Не. Детекторът: Да.
Миа: Това разминаване се получи, защото аз смятам, а и много хора са ми 
казвали, че изглеждам по-добре в действителност, отколкото на екран. 

Ти ли си по-умният водещ?
Николай: Не. Детекторът: Да.
Николай: Няма критерий, който да покаже кой е по-умният, независимо кой е в 
това студио. Вътрешно аз не съм мотивиран, че съм по-умен или по-кадърен. Ако
бях мотивиран, че съм такъв, щях на всяка цена да желая да се изявявам като 
единак. 
Миа: Да. Детекторът: Не.
Миа: Не смятам, че аз съм по-умната, в никакъв случай. Но какво значи да си по-
умен? Николай е по-умен за някои неща от мен, а аз съм по-умна за други. 

Приятно ли ти е да те разпознават на улицата?
Николай: Да. Детекторът: Да.
Миа: Да. Детекторът: Не.
Миа: Не ми е приятно да ме разпознават, когато не съм в настроение, когато не 
съм излязла от къщи с идеята, че изглеждам добре... Това са неща, които са 
нормални за всяка жена. А друг път ми е приятно да ме разпознават - хората сме 
суетни и който ви каже, че му е все едно дали го познават, ще ви излъже.

Смяташ ли се за звезда?
Николай: Не. Детекторът: Да.
Николай: Не се смятам за звезда. Допреди два месеца аз бях един новинар. Не е 
редно един новинар да се счита за звезда. А и никой от нас не е успял толкова да 
обърне нещата в страната, че да е чак такава звезда! 
Миа: Не. Детекторът: Не.

Ако един ден те свалят от екран, това ще те срине ли?
Николай: Не. Детекторът: Не.
Миа: Да. Детекторът: Да.
Чувстваш ли се добре финансово?
Николай: Да. Детекторът: Не.
Николай: Верният отговор е и “Да“, и “Не“. Чувствам се финансово добре в 
сравнение с положението ми преди време. Дори се осмелявам да мисля за 
собствено жилище, а това е показателно - става дума за сериозни неща, които 
струват много, под формата на убийствени кредити. Но не ми стигат парите, 
защото на никой не му стигат.
Миа: Да. Детекторът: Не.
Миа: Този въпрос е много труден. Така сме устроени, че колкото повече имаме, 
толкова повече искаме. Това е и в основата на прогреса - ако престанеш да искаш 
нещо, автоматично спираш в развитието си. Аз смея да твърдя, че не живея зле, 
но мога да живея и много по-добре. 

Ти болезнено амбициозен човек ли си?
Николай: Не. Детекторът: Да.



Николай: Това вече е изненада за мен самия! Аз искам да бъдем най-добрите в 
това, което правим, в България. В този смисъл би могло да се каже, че съм 
болезнено амбициозен. Но когато ти казах, че не съм, аз имах предвид следното - 
никога нещата в моя живот не са се случвали, защото страшно много съм ги 
искал или съм бил амбициран да ги постигна. Не съм почукал на врата, не съм 
казал:  “Какво бихте казали, ако аз правя това? Дайте ми шанс, пък ще видим.“ 
Никога не е било така в работата ми и никога не е било така в останалия ми 
живот, което всъщност е и проблем. Защото един мъж най-малкото трябва да има 
смелостта да каже: “Дайте ми шанс да се пробвам да бъда най-добрият в това и 
онова.“ Моята съдба е животът да ме тегли напред сам, без аз да правя страшно 
много усилия. 
Миа: Не. Детекторът: Не.

А налага ли ти се да лицемерничиш в името на напредъка в кариерата?
Николай: Да. Детекторът: Да.
Миа: Да. Детекторът: Да. 

ПАРТНЬОРСТВОТО 

Харесваш ли партньора си в предаването?
Николай: Да. Детекторът: Да.
Миа: Да. Детекторът: Не.
Миа: Не мога да си обясня това разминаване. Твърдо заставам зад този си 
отговор. 

Това най-подходящият човек ли беше?
Николай: Да. Детекторът: Да.
Миа: Да. Детекторът: Не.
Миа: Ние сме добър екип, защото се допълваме. Изглеждаме много еднакви в 
някои неща, а всъщност сме страшно различни хора. Това е хубаво. Аз съм много
по-директна, много по-остра и критична. Николай е много по-завоалиран. 
Понякога това е хубаво, друг път - не, но при всички случаи се допълваме. 

Ще можеш ли да водиш сам/а?
Николай: Да. Детекторът: Не.
Николай: Значи не мога! 
Миа: Не. Детекторът: Не.

На едно и също ниво ли сте според теб?
Николай: Да. Детекторът: Не.
Николай: Не знам какво да отговоря на този въпрос. Всъщност вероятно 
отговорът е “Не“. Няма двама души, които да са на еднакво ниво. Откъде да знам 
кой на какво ниво е?
Миа: Да. Детекторът: Да.

Ядосва ли те често?
Николай: Не. Детекторът: Да.
Николай: Ние често спорим с Миа. Аз не знам откъде тръгна цялата тази работа, 
че ние сме едва ли не един човек, но в две тела. Няма такова нещо! Единственото,
по което с Миа сме на едно и също мнение, е някаква политическа ориентация, 



но и тя не е напълно избистрена. Иначе сме готови всекидневно да спорим, а аз 
обичам споровете.
Миа: Да. Детекторът: Да.

Ако тя/той ти се обади в три през нощта и те помоли да пиете по едно и да си 
поговорите, ще тръгнеш ли? 
Николай: Да. Детекторът: Не.
Николай: Не ме интересува какво е отговорил компютърът, защото съм 
абсолютно убеден, че аз съм правият. Практиката го е показала.
Миа: Да. Детекторът: Да.

Между вас може ли да има чисто романтично привличане? 
Николай: Не. Детекторът: Не.
Миа: Не. Детекторът: Да.
Миа: Аз обичам Николай като приятел, човек и колега. Оттам може би идва и 
вътрешното ми колебание, поне така си го обяснявам... А може би всъщност го 
харесвам и като мъж, не знам! Нямам време да разбера, защото непрекъснато 
работим. Това, разбира се, е в рамките на шегата. 

КОНКУРЕНЦИЯТА 

Сутрешният блок на bTV основната ви конкуренция ли е?
Николай: Да. Детекторът: Не.
Николай: В това колебание, което е отчел детекторът, явно е фактът, че трябва да 
добавя и БНТ. Казвам го съвсем сериозно. Хората, с които се състезаваш, са тези 
от другите национални телевизии. Публиката вероятно е една и се разделя на три.
Миа: Да. Детекторът: Да.

Апропо, те по-добри ли са от вас?
Николай: Да. Детекторът: Не.
Николай: Бих застанал зад думите си, защото те го правят от по-дълго време от 
нас.
Миа: Не. Детекторът: Не. 

Завиждаш ли за нещо на Николай Бареков?
Николай: Не. Детекторът: Да.
Николай: В някаква степен има завист, защото според мен той се справя добре. 
Постига това, което иска. Нещата се случват при него така, както той ги вижда. 
Миа: Да. Детекторът: Да.

Би ли приел/а предложение за работа от друга телевизия?
Николай: Не. Детекторът: Не.
Миа: Да. Детекторът: Да.
UPCLOSE AND PERSONAL
Щастлив/а ли си в личен план?
Николай: Не. Детекторът: Да.
Николай: Твърдо не съм щастлив. Не знам какво е да си щастлив. 
Миа: Не. Детекторът: Не.

Успехът на “Здравей, България“ по-важен ли е от успехите в личния ти живот?



Николай: Да. Детекторът: Не.
Николай: Не съм съгласен с лаптопа. В момента за мен най-важен е успехът на 
предаването. Личният ми живот в случая няма значение. 
Миа: Да. Детекторът: Да.
Могат ли да се комбинират любов и кариера?
Николай: Да. Детекторът: Да.
Миа: Не. Детекторът: Не. 

Ти мислиш ли, че си постигнал/а комбинацията?
Николай: Не. Детекторът: Не.
Миа: Не. Детекторът: Не. 

Би ли зарязал/а всичко в името на Голяма Любов?
Николай: Не. Детекторът: Не.
Миа: Не. Детекторът: Да.
Миа: Наистина не мога да си обясня това разминаване. Тук се изненадвам от себе
си. 

Искаш ли да имаш деца в близко бъдеще?
Николай: Да. Детекторът: Да.
Миа: Да. Детекторът: Не.
Миа: Аз съзнавам, че искам деца, но самият факт, че не съм предприела нещо, 
значи, че не ги искам сега, в момента. Признавам, че машината тук е права. 

Страх ли те е от хода на времето?
Николай: Да. Детекторът: Не.
Николай: Естествено, че ме е страх. Ненормално и неморално е да не те е страх 
от хода на времето. Ти си само човек и нищо повече. А като човек трябва да 
бъдеш страхлив. 
Миа: Да. Детекторът: Да.

Ще успееш ли според теб да постигнеш собствената си програма максимум?
Николай: Не. Детекторът: Не.
Миа: Не. Детекторът: Не. 

  

коментари на детектора* 

Николай Дойнов
Още от началото в Николай Дойнов заработва професионалният рефлекс и той 
се стреми да поеме инициативата с активно и предразполагащо поведение. Така 
и би трябвало да бъде, тъй като е  един от домакините на необичайното интервю 
с водещите на “Здравей, България”. Като че ли  обаче нивото на 
демонстрираното от него спокойствие е повишено и като цяло оставя 
впечатление за напрегнатост от предстоящата среща с “детектора”. 
Напрежението се запазва и по време на записа на първата полиграма, като гласът
му променя модулациите си периодично. В оставащата част от интервюто 
отговаря уверено, отсечено и почти без замисляне. Външните показатели (като 
мимика и изказ) говорят за овладяност на емоционалните му състояния. Следите
от реакциите на записа обаче са “трескави”, динамични и в цялата си съвкупност
са показателни за повишена въвлеченост в тематиките. Моделът му на реагиране



е “потиснати дихателни цикли, съчетани с изразени кожно-галванични следи не 
по височина, а по площ” - това са най-информативните показатели на Николай. 
Коментарите са точни, ясни, логични и са насочени към обяснение и тълкуване 
на различията с машината и това подсказва за логически тип личност.
Миа Сантова
Миа притежава много подвижен поглед, мимика, мисъл и движения. Силно е 
притеснена, че с отговорите си “ще разбие екипа”, и с това косвено защитава 
надеждността на “детектора”. Почти по всички формулировки на въпросите има 
забележки, които не са толкова по същество, а служат за презастраховане. Влиза 
в процедурата с нагласата за провал и това я напряга до такава степен, че 
нервното є поведение за малко не става причина за прекъсване на изследването. 
Към края на инструменталната част Миа се успокоява, вглъбява се в себе си и 
своите чувства, което се отразява и на крайния резултат - сравнително малко 
разминавания с “детектора”. Въпреки това обаче тя запазва първоначалната си 
защитна позиция и като  външна изразеност (кръстосани ръце), и като  вербален 
изказ (множеството обструкции, уточнявания и изразявани несъгласия по време 
на коментарната част). Като цяло показва типично женско импулсивно 
реагиране, отразяващо се много ясно в следата на сърдечната є дейност.
За двамата
Въпреки страховете на Миа “интервюто с детектора” не само не разби, но 
сплоти още повече водещите на “Здравей, България” чрез участието им в една 
митологизирана и недостъпна за всеки процедура. Още по-интересно е, че по-
директната, критична и емоционална Миа Сантова бе единодушна в повече  от 
60% от отговорите си с логически настроения и по-търпелив Николай Дойнов. 
Близостта на възгледите им е още по-изразена в начина на интерпретация на 
отговорите, което е потвърждение на факта, че екипността зависи не толкова от 
характеровите качества, колкото от  начина на възприемане на света. 

* Коментарите на детектора са изготвени от специалистите на “Пси 
Контракт”.
  

Детектор на лъжата



   СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЯ     
брой 48 (164), 06-12 Декември 2004 

30. Осман Октай: Тръгвам по селата като през 90-а!

Градил съм структурите на ДПС и затова знам как сега да ги разградя,
твърди лидерът на Движение Демократично крило 

  

  

  

ИЗСЕЛНИЦИТЕ 

Г-н Октай, вярно ли е, че около 85% от изселническите организации оттеглят 
подкрепата си от Доган?
Октай: Да. Детекторът: Да.  

Знаят ли изселниците точно какво искат от политическата система в България?
Октай: Да. Детекторът: Не.
Октай: Може би съм се разколебал до каква степен те могат да формулират 
политическите си анализи и наблюдения. Във всеки случай те четат медии, 
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интересуват се в интернет какво става у нас и са доста ориентирани. Те добре 
осъзнават, като хора, изгонени от държавата, че не са получили обезщетение за 
всичко това, което са претърпели. Както и че това изгонване и ограбване ги 
поставя в ситуация на неравнопоставеност. Хората загубиха жилища, животни, 
финансови спестявания... Те бяха изгонени, а и двете държави не постигнаха 
някаква спогодба по този въпрос, все още се работи на парче. Единственото 
реално споразумение е пенсионното изплащане за по-възрастните хора. От друга 
страна, запазеният статут на граждани на България ще позволи на изселниците да
бъдат част от Европейския съюз - да се завърнат, да работят и да правят бизнес 
тук. А България липсва на всички изселници. Сега обаче те са по-наясно каква 
роля искат да имат в политическия живот в България. На семинара в Боровец 
гласът на изселниците се чу - те казаха, че търсят алтернатива, нова политическа 
формация, която биха искали да видят в една дясноцентристка коалиция. Защото 
тезата на Ахмед за капсулата и за приобщаването на българи от време на време за
показност не върши работа нито на държавата, нито на самото малцинство. Тя ги 
обрича на изолация. В условията на власт ДПС от етнотолериращ фактор стана 
заплаха за модела на толерантност. Има напрежение между българите и турците в
регионите.  Хората имат много тежки проблеми и започват взаимно да се 
обвиняват за тези проблеми. 

Само клонове на организацията на Сейхан Тюрккан ли присъстваха на семинара?
Октай: Не. Детекторът: Не.   

Този семинар за разбунване на духовете ли послужи?
Октай: Не. Детекторът: Да. 
Октай: Аз формулирах това мероприятие като исторически момент. За първи път 
след 10 ноември идват толкова ръководители от Турция да дискутират ситуацията
вътре в България на малцинствата 15 години след прехода. Такъв тип 
мероприятие у нас не беше имало досега. Естествено, че семинарът целеше и да 
разбуни духовете! Но това не значи, че сме го направили само за да уплашим 
някого. Ние решихме да се чуе силно гласът на изселниците и да се разтресе 
политическото пространство. Това определено го постигнахме. Така че ако 
вместо разбунване ме бяхте питали за сътресение, сигурно щях да кажа да. 

Имаше ли срещата в Боровец някакъв практически резултат?
Октай: Да. Детекторът: Да.

Наистина ли позицията на изселниците предопределя, грубо казано, позицията 
на около 80% от избирателите в някои райони? 
Октай: Да. Детекторът: Да.

Мислите ли, че движение Демократично крило, на което сте лидер, може да бъде 
десноцентристката формация, която да привлече гласовете им?
Октай: Да. Детекторът: Не.
Октай: Фактът, че ДДК бяхме съорганизатори, значи, че вече съм ги спечелил. Но
аз не искам това да изглежда така на пръв прочит. Като съорганизатор аз  
подготвих всичко с определен тип провокации, с много по-дълбоки послания. 
Но тук трябва да направя важно уточнение. Аз никога не бих рискувал да се 
занимавам с тези неща, ако не беше натискът на естествените лидери. Какво 
влагам аз в думата естествен или локален лидер? Вижте, ДПС се изгради като 
народна, масова партия. Ние изграждахме структурите по следния начин - 
събирам цялото село, салонът е препълнен в ония революционни времена и аз 



казвам: “Дошли сме да изградим ДПС. Който иска да участва, нека да остане в 
салона. Изберете си ваше местно ръководство, 9-15 човека. Още толкова - 9-15, за
делегати на общински форум.“ И така нататък, по веригата... По този начин нито 
Ахмед, нито Осман можеше да дирижира този процес за избора на естествени 
лидери. Затова тези хора станаха устойчиви и много сериозно им се чува думата. 
И те са пастирите на стадото. Ахмед ги загуби тези хора, и то в условия на власт. 
Как ги загуби ли? Ами той ги изгони! Всъщност една от причините аз да си 
хвърля оставката след изборите беше в знак на протест, че Ахмед не свиква 
колективния орган, Централния съвет. Като втори човек в партията, за да не 
изневеря на принципите си, аз трябваше да си хвърля оставката. Събирането в 
края на краищата стана на президентските избори, когато се получи и големият 
сблъсък. Тогава говорихме за лявото и дясното и се разделихме. Аз бях 
изключеният... Но си мисля, че Ахмед загуби повече от мен, защото той изпадна 
в изключителна изолация. Той загуби изселниците, загуби мюфтийството, загуби 
контрола върху структурите. Като ги няма тези естествени лидери на негова 
страна, Ахмед губи контролните механизми. 

Ще “изневерят“ ли според вас изселниците на Доган на следващите 
парламентарни избори?
Октай: Да. Детекторът: Не.
Октай: Те не са му били любовница, че да му изневерят! Те ще се отрекат от него,
всъщност вече го направиха. Но големият въпрос не е дори Доган. Големият 
въпрос е ще се отрекат ли изселниците от ДПС. Това са две различни неща. 
Мисля, че и от ДПС ще се отрекат. Поне тези представители, които бяха тук, го 
направиха доста емоционално. Даже аз бях изненадан, не това беше 
преследваната цел. Въпросът беше ние от ДДК да направим своя политически 
маркетинг пред изселниците. Години наред емисари на изселниците работят в 
нашите села, преди и по време на изборите. Те  определят 80% от позициите на 
самите турци. Лошо е да се говори това, но е факт. 
АХМЕД ДОГАН
Председателят на ДСБ Иван Костов обяви за мит схващането, че ако Ахмед 
Доган не е на върха на етническия модел в България, “ще потекат реки от кръв“. 
Мит ли е това наистина?
Октай: Да. Детекторът: Да.

Незаменим ли е Ахмед Доган като шеф на ДПС?
Октай: Не. Детекторът: Да. 
Октай: По принцип не е незаменим. Всички биха искали да го свалят, но нямат 
механизмите. Този механизъм е затворен от устава. Доган просто е предвидил 
всичко. Но аз съм убеден, че ако днес се допитаме дори до кадрите, които той 
вкара в изпълнителната власт, и те биха искали да го махнат. Но Ахмед промени 
целия устав и всичките конци са в негови ръце. Той сега уволнява областни 
председатели, членове на ръководства, уволнява всичко.

Враждата между вас по-скоро на личностна, отколкото на политическа основа ли 
е?
Октай: Не. Детекторът: Не. 

Има ли паникьосване в ДПС по повод изборите?
Октай: Да. Детекторът: Не.
Октай: Самият факт, че виждате окървавени членове на ДПС по вестниците, 
какво значи? Освен това на последния си форум те формулираха тезата, че ще 



водят агресивна кампания. Но агресивността идва от чувство за безпомощност! 
Само безпомощният човек става агресивен... Зададоха ми следния въпрос - биха 
ли могли да се срещнат преди изборите ДДК и ДПС? И аз казах да, но при 
определени условия. Да няма шушу-мушу, всичко да е публично. Аз отивам с 
тези естествени лидери, 30-35 човека. Ахмед да дойде с който си иска, ако ще с 
бандити да се появи, това не ме притеснява. Второто условие за обединение е то 
да стане без двама души. Единият се казва Ахмед Доган, а другият - Осман 
Октай. Аз съм готов за това, нека Ахмед каже същото и ще предадем щафетата в 
ръцете на младите хора.

Има ли нещо вярно в твърденията, че турците по принцип не сменят водача си?
Октай: Не. Детекторът: Не.

Ахмед Доган силен лидер ли е?
Октай: Не. Детекторът: Да.  
Октай: В тези въпроси има много емоции. Като кажа силен лидер, в тези думи 
влагам силата да овладееш пространството с определени принципи. Но съвсем 
друго е когато използваш силови неща, купувайки с власт и заплашвайки. 
Примерно на много колеги депутати мълчанието днес е следствие от страха, че 
не могат да попаднат в листите, защото Доган няма да ги пише. В този смисъл 
Ахмед е силен - той работи силово! А около всеки, който използва силови, 
полутоталитарни механизми, трябва да търсите комплекси и проблеми в 
семейството. Когато човек се чувства слаб в една среда, излизайки в публичното 
пространство, той започва съзнателно да демонстрира сила и агресивност. 
Вижте, Ахмед е силно комплексиран човек. Казвам го със съжаление. И може би 
в съвместната ни работа толкова години една от причините да имам слабост към 
него е точно заради тази негова семейна драма. Той е без баща, записан е на 
името на майка си. Когато това се случи в едно затворено общество като турското
малцинство, то е истинска драма. В това начало се съдържат много от семейните 
драми на Ахмед... Скоро ще чуете, че той се развежда. Това е едно особено 
състояние - да мислиш постоянно, че някой те е предал или може да те предаде. 
Че някой не ти е лоялен или не те обича достатъчно. Това е една от причините 
Ахмед да се самоизолира. 

Разполагате ли с компромати срещу Доган?
Октай: Не. Детекторът: Да. 
Октай: Под думата компромати аз разбирам фалшиви документи, с които да 
злепоставяш човека. Съвсем друго е да имаш документи, които отговарят на 
истината. Аз такива документи наистина имам. Но какво въобще значи 
корумпиран ли е Доган? Той самият казва: “Аз съм милионер в зелено. Аз живея 
в сараите.“ Е, откъде, когато си на една депутатска заплата?
Там където има власт, много далавери, там няма почтеност. И единствено ако 
изградиш относително добри механизми за взаимна зависимост, само тогава 
можеш да имаш претенции за лоялност. Хората не правят заедно политика, 
защото са си симпатични, а защото са изградили механизми на взаимна 
зависимост. 

Вие щяхте ли да изтъквате негови грешки, ако все още бяхте в управлението на 
ДПС?
Октай: Да. Детекторът: Не.
Октай: Публично нямаше да го правя и не съм го правил никога, докато бях част 
от управлението на ДПС. Но винаги вътре в партията, и най-вече на четири очи, 



съм казвал какво мисля. Доган много ме е слушал, аз имах голямо влияние върху 
него. Това, което на него много му липсваше, той го виждаше в мое лице - като 
семейственост, като деца, като отношения с много хора... Изключително много 
ми е вярвал. 

Завиждате ли на Ахмед Доган?
Октай: Не. Детекторът: Не. 

ИЗБОРНИ ВЪЛНЕНИЯ 

Г-н Октай, мислите ли, че ще влезете в следващия парламент?
Октай: Да. Детекторът: Не.
Октай: Това е много груб въпрос. Още по-грубо звучи да кажеш: да, ще вляза. Аз 
имам собствена преценка и мисля, че ще вляза, но колебанието ми идва от това, 
че да влезеш в парламента не зависи само от теб. Въпросът дори не е Осман 
Октай дали ще влезе в парламента. Осман Октай може да влезе в парламента и 
без да има ДДК. Аз мога да съм в листите на няколко партии. Но ако искаме да 
елиминираме като сериозна алтернатива ДПС, трябва да докажем на хората, че те
без представителство няма да останат. Хората трябва да са спокойни - дори ако 
има само 1% риск и колебание дали ДДК ще влезе в парламента, това ще 
разколебае електоралната маса. И въпреки омразата си и антагонизма си те ще 
гласуват за ДПС именно за да имат сигурно представителство. Неслучайно 
толкова години ДПС и Ахмед злоупотребяват с това. За да мога да постигна това 
представителство, аз  трябва да дам формулата преди и по време на изборите. 
Добре ще е да го направя и с някои други формации.  
Колкото до ДПС... те няма да влязат в следващия парламент. Единственият начин 
да влязат ще е да направят нещо като ОДС и неслучайно Доган отиде на 
учредяването на “Новото време“. Неслучайно Кошлуков стана председател на 
тази партия. Това е една подготовка за съвместност на следващите 
парламентарни избори.  

Планирате ли евентуална коалиция с Иван Костов?
Октай: Да. Детекторът: Да.

Страх ли ви е от следващите избори?
Октай: Не. Детекторът: Да.
Октай: Не, не ме е страх. По-скоро нося отговорност. Какво значи страх? И да 
влезеш, и да не влезеш, това не е личен проблем. Но ме е страх от сблъсъци на 
тези избори. Ще има много емоции и се опасявам от ексцесии и побоища. 
Предстоящото присъединяване към ЕС, идването на огромни фондове и средства 
предполагат агресивност. Все още сме твърде крехки демократи.

Бихте ли останал на политическата сцена на всяка цена?
Октай: Не. Детекторът: Не. 

Движение Демократично крило има ли реална членска маса?
Октай: Да. Детекторът: Не.
Октай: Имаме реална членска маса. Но сега ще ви кажа защо се получи 
разминаването с детектора, какво мина през главата ми... Когато до мен стигна 
искане от естествените лидери за учредяването на алтернативна политическа 



формация, аз наложих на тези регионални лидери следното: да ми докажат в 
рамките на един месец, че има минимум пет хиляди души, които искат да 
членуват в партия като ДДК. Тогава и аз бих приел да се свика учредително 
събрание. За моя изненада те ми донесоха над 6800 подписа от цялата страна, с 
ЕГН-та. До ден-днешен аз ги държа в касата си, защото не искам да им се случи 
нещо лошо, Ахмед все още е силен. В този смисъл ние имаме реална членска 
маса, а основната членска маса тепърва ще събираме, като влезем в салоните и 
направим този цирк, който го правихме преди близо 15 години. Ще кажа на 
хората: “Дойдохме да ви спасяваме като 90-а година“.    
Вижте, аз съм най-добрият познавач на хората от ДПС. Аз съм правил структури,
концепции, изграждал съм всичко на тази организация. Дори Ахмед е твърде 
далеч, твърде е изолиран от много неща. Той е трудно комуникативна личност - 
няма го в парламента, няма го никъде. А когато не комуникираш, няма как да 
познаваш нещата. След като аз обаче съм изграждал тази структура, аз знам как 
тя може да бъде разградена. Това е голямата отговорност. Точно сега се готвим 
много масирано да слезем в селата като в началото на прехода. И ще направя 
обратния процес, бъдете сигурни! Затова толкова се страхуват някои хора - в 
момента аз подготвям обходните мероприятия за това слизане. Няма да бъда сам, 
ще бъда с много хора и с изселници.
Естествено, че ми е болно да разграждам неща, които аз съм правил. Но това е 
абсолютно задължително и ще ви кажа защо. Темата за малцинствата в България 
е чувствителна, няма значение в колко напреднала фаза е държавата. Винаги 
могат да се намерят механизми за отиграване и аз доста добре ги познавам, за да 
се запали чергата. Особено когато има тежки социално-икономически проблеми. 
И когато, познавайки тези процеси, в един момент виждаш, че нещата 
придобиват точно този вид на мутризиране и неконтролируемост, ти си длъжен 
да  разградиш това нещо, което си създал. 

МИНАЛО НЕЗАБРАВИМО 

Г-н Октай, да сте зам.-председател на ДПС пикът в политическата ви кариера ли 
беше?
Октай: Не. Детекторът: Да.
Октай: В конкретния смисъл може да се тълкува като най-високо стъпало в 
публичното пространство. Но всъщност не е било моят пик. В моя манталитет 
няма лидеромания. Не съм разглеждал позицията зам.-председател като някакъв 
връх. 

Финансова злоупотреба истинската причина ли беше да сте отстранен от 
движението на Доган?
Октай: Не. Детекторът: Не. 

А вие взехте ли наистина станалите печално известни 400 000 долара?
Октай: Не. Детекторът: Не. 

Ако се отворят досиетата, както и самият вие сте заявявал, че трябва да стане, 
това ще навреди ли и на вашия имидж?
Октай: Не. Детекторът: Да.
Октай: Няма да ми навреди, но тази тема е много чувствителна за мен. Аз съм 
единственият човек от т. нар. прочетени агенти на ДС от ръководството на ДПС, 



който е отпаднал през 1983 г. от отчет. И то непосредствено преди възродителния
процес. Явно не съм бил благонадежден! А как така Ахмед е бил осъден през 
1986 г. за антидържавна дейност, но агентурното му досие не отпада до 1989 г.? 
Това на Юнал Лютфи - до 1992 г., и т. н. Неслучайно съвсем категорично искам 
да бъдат прочетени тези досиета, обществото да разбере всичко. В този смисъл 
нямам притеснения. Когато трябва да влезеш да работиш в медицинската сфера, 
ти подписваш два документа - едното е Хипократовата клетва, а другото е 
документ, че ако при теб дойде някой ранен, ти трябва да информираш органите 
на реда. И днес е така! Ако в болница дойде някой с огнестрелна рана, наръган с 
нож и т. н., ти трябва да се обадиш в полицията! Така че задължително 
подписваш една декларация за това. А в един момент излиза, че сътрудничиш! За
да се направи разграничение между тези неща, искам всичко да бъде публично и 
архивите на ДС да бъдат прочетени. Не е достатъчно само да бъдеш наречен 
“агент“.   

Като “Огнян“, нещатен сътрудник на ДС от 1975 до 1983 г., вие престъпвал ли сте
принципите си?
Октай: Не. Детекторът: Не.

Има ли неща във вашето минало, които бихте искал да изтриете?
Октай: Не. Детекторът: Да.
Октай: Много труден въпрос. Има неща, особено от фамилно естество, които бих
искал да затрия и да забравя, но не мога. Знаете ли, че след 17 години брак аз за 
една вечер се разведох? И никога не съм говорил досега за бившата си съпруга, 
майката на децата ми. Преживял съм много драми. Предаван съм от най-близките
си хора. Винаги съм си задавал въпроса дали и аз нямам вина за това. Когато през
89-а след майските събития бях арестуван, месец след смъртта на майка ми, аз се 
оказах предаден от най-близките си хора. За една вечер се разруши всичко около 
моето семейство. Но пък се случи нещо друго, което ме укрепи. Ако то не беше 
станало, може би щях да се предам. По това време работех като завеждащ 
здравен участък в едно село на 12 километра от Силистра. Бях единственият 
турчин там. Десет години живях с тези хора и именно оттам бях арестуван. 
Преломът за мен като личност беше, когато през нощта в 4 и половина, когато 
вече бях стигнал до дъното, дойдоха над 150 човека от селото да ме спасят. И не 
си тръгнаха от полицията в Силистра без мен. Всички до един бяха българи. 
Затова никога няма да приема, че българите са имали отношение към 
възродителния процес. Напротив - те бяха против него, бяха с нас. Но това се 
прикрива съзнателно, за политически цели. Както и да е... това са прекалено 
емоционални теми и затова искам да ги зачеркна от съзнанието си, да не се 
връщам към тези неща. Много години след 1989 г. аз бях в самоизолация и не 
исках да имам доверие в хората. Чак след като срещнах настоящата ми съпруга, 
открих в нейно лице и в лицето на цялата “ фамилия едно нормално семейство. 

ЕДРИ ЩРИХИ 

Г-н Октай, става ли от българския турчин камикадзе?
Октай: Не. Детекторът: Не. 

Реално ли е да се очаква близо половин милион изселници да се завърнат в 
България след официалното ни влизане в ЕС?



Октай: Да. Детекторът: Не.
Октай: Дали ще бъдат 300 000 или 200 000 - никой не може да каже точно число, 
и именно затова тук се разколебах. Изгонените изселници ще се върнат и по 
емоционални причини, и заради по-добрите материални очаквания, свързани с 
членството ни в ЕС. Но и без това тези хора с двойно гражданство са в България 
голяма част от времето си. Значи те съзнателно се подготвят един ден да дойдат и
работят тук.  
Едно такова “завръщане“ крие ли рискове за сигурността на гражданите на 
България?
Октай: Не. Детекторът: Не.

А би ли могло да бъде политически коз за вас? 
Октай: Не. Детекторът: Да.
Октай: Никой няма право да използва една етномаса за рекет на власт и на 
държавност. Всъщност това ни е голямата разлика с Доган. Аз мисля, че това не 
може да се използва като политически коз. Ето например сега съм убеден, 
познавайки технологията вътре в ДПС, че когато има опасност да се загуби 
потенциал като избирателна маса, те винаги намират начин да отиграят 
етническия въпрос. И неслучайно се появиха надписи, особено в Търговище, от 
рода на: “Левски е жив!“, “Турците вън!“. Това са неща, които са използвани в 
началото на 90-те години. И аз знам за какво става въпрос. А сега в момента аз 
съм убеден, че тези надписи не са дело на българи. Но вместо да коментирам тези
неща, след Нова година аз определено ще предприема знакови стъпки. Защо 
например бившите затворници от времето на възродителния процес, които сега 
живеят в Турция, ръководителите на изселнически организации да не дойдат на 
паметника на Левски да сложат венци?! Аз бих направил това с удоволствие. 
Това са много чувствителни теми, но те са неща, които лекуват историята, 
емоциите. Това отнема оръжието,  премахва възможността политиците да се 
заиграват с тези емоции. 
Очевидно изселниците биха помогнали на ДДК като избиратели, но в никакъв 
случай не бих ги ползвал за политически рекет.  

  

коментари на детектора* 

Пристига точно в уреченото време и с цялото си поведение показва коректност и
уважение към събеседниците, произтичащи най-вече от личностната му 
обвързаност с поетия ангажимент. Когато се усмихва, а това той прави често, не 
се образуват бръчки около очите му. Този факт е показателен за несъответствие 
между демонстрирани емоции и действително изпитвани чувства. Въпреки това 
общото въздействие, което предизвиква, е положително.
Отговорите му по време на инструменталния тест са спокойни, бързи и 
навременни, дори по значими за него въпроси. Дишането е равномерно, 
придържа се стриктно към инструкциите, което се отразява и върху качеството 
на записа - много четливи, “стегнати“ и “самодисциплинирани“ реакции. 
Крайният резултат е само 17 разминавания с детектора, тъй като Октай 
отстранява емоционалните компоненти на въпросите чрез логическа  
рационализация.
В коментарите му доминира ясно изразен политически и житейски прагматизъм.
Всичко, което казва, е подчинено на предварително обмислени и планирани 
цели. Еднакво е ефективен както при прогнозиране и насочване на масови 



настроения и очаквания, така и при индивидуално взаимодействие. Като личност
трудно може да се вмести в стандартните рамки на матричното описание.
Всичко, което Осман Октай постига, се дължи на неговите способности, 
вътрешна сила и компетентност, а според Ръсел това вече означава проява на 
власт. 

* Коментарите на детектора 
са изготвени от специалистите 
на “Пси Контракт“

Детектор на лъжата

   СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЯ     
брой 49 (165), 13-19 Декември 2004 

31. Емилия Масларова: Не искам да ме оценяват като жена от врата надолу!
Катерина Запрянова

Зам.-председателката на ПГ на „Коалиция за България" не се обижда от квалификацията
„червена бабичка". Възприема се като привлекателна за всички поколения жена и като

един от малкото „запомнени" министри 

  

  

UNPLUGED 

Г-жо  Масларова,  какво  си  мислехте,  идвайки  насам?
- Бях ядосана. Но поводът не бяхте вие. Излизам от един доста циничен дебат в
парламента. 

http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=536
http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=536
http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=536
http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=536


  

Фактът, че все пак ще ви слагаме тези кабели, че ще минавате през тест с
детектора  на  лъжата,  не  предизвика  ли  някакво  напрежение  у  вас?
- Не, никакво напрежение не усетих. Абсолютно спокойна съм от срещата си с
детектора. 

  

Значи  ли  това,  че  нямате  тайни?
- Е, зависи какво разбираме под тайна. Има неща, които човек не би споделил,
и то не защото са тайни, а защото са прекалено лични. 

  

Кого  бихте  сложила  вие  на  детектора?
- Аз мога да си преценявам хората и без да ги слагам на детектора на лъжата.
Не  само  приятелите,  но  и  противниците.  Понякога  може  и  да  сгреша  в
първоначалното си мнение, но основно оценката ми е вярна. 

  

Тоест  вие  сте  човешки  детектор  на  лъжата?
-  Да,  и бих предпочела да си остана с  моите впечатления за хората,  а не с
показанията на машината. Може би, защото се страхувам да не се разочаровам.
Да не би детекторът да каже нещо, което не искам да е така. 

  

С  много  ли  лъжи  се  сблъсквате  в  битието  си  на  политик?
-  По-скоро  се  сблъсквам  с  некомпетентност.  Понякога  всички  се  оказваме
измамени. 

  

Смятате  ли,  че  се  познавате  достатъчно  добре?
- Ами аз, общо взето, не съм в тийнейджърска възраст и си знам плюсовете и
минусите. Оценявам си минусите, между другото. 

  

Някой ваш близък изкоментира ли факта, че ще се подложите на тест с
детектор?
- Съпругът ми знаеше, че идвам. Но той не би ме спрял. Той е човекът, който
най-добре ме разбира. Помага ми, вдъхва ми самочувствие и увереност. Когато
например получих предложението да ставам министърка (нещо, което ми дойде
като гръм от ясно небе), бях сама вкъщи. Когато съпругът ми се прибра, аз го
попитах  какво  да  правя.  А  той  ми  каза:  „Малкото  (той  ме  нарича  така),
тръгваш, можеш, аз съм до теб." 

  



  

СОЦИАЛНО 

  

Г-жо  Масларова,  вашите  предложения  в
социалната  сфера  по-скоро  с  пожелателен,
отколкото с практичен характер ли са? 

Масларова: Не. Детекторът: Не. 

  

Има ли в тях доза предизборен популизъм? 

Масларова: Не. Детекторът: Да. 

Масларова: Знам защо тук се получи такова разминаване - защото човек винаги
иска да каже на хората тези неща, които реално трябва да се случат. Аз мога да
кажа, че ако ние управляваме, през 2006-а ще направим еди-какво-си, през 2007-а
- друго, и т. н. Това не е популизъм, защото изброяваш нещата, разтягайки ги във
времето. Но все пак ги казваш днес и ги казваш накуп! Посочваш сега това, което
би могъл да свършиш за няколко години. Така се създава впечатлението, че едва
ли не малко послъгваш. 

Аз винаги съм се стремяла да бъда точна в обещанията си.  Реално чудеса не
стават.  Не  можем  да  сменим  пенсионната  реформа,  но  можем  да  махнем
точковата система, или по-точно да я променим и така да помогнем на хората,
които имат достатъчно трудов стаж,  без  да  имат  възрастта.  Това е  само един
пример, разбира се. 

Също така години наред говоря, че е нормално държавата да поеме учебниците
до осми клас  спрямо доходите  на  родителите и  да  даваме на  децата  по една
закуска  в  училище.  Безплатните  учебници  са  34  милиона,  а  управляващите
дадоха 25 милиона за чешмички! Какво би включвала детската закуска? Вижте,
този  въпрос  е  много  сериозен.  За  мен  е  много  важно  малкото  пари,  с  които
разполага  държавата,  да  се  насочват  целесъобразно,  да  има  резултат.  А  най-
сериозната инвестиция са децата. Говоря за инвестиция не под формата на пари,
а под формата на услуга. Аз не бих дала социални помощи и детски добавки на
родителите,  но  ще гарантирам на  децата  закуска.  Те  спокойно  биха  могли  да
получат по чаша мляко и някакъв сандвич, може да има и натурален сок. Това не
е без значение, тъй като много деца не го получават. Вместо да се дават социални
помощи, които отиват кой знае къде, добре е да има нещо конкретно. 

  

Вие щяхте  ли да настоявате  за  същите  неща,  ако  не  бяхте в  опозиция в
момента? 

Масларова: Да. Детекторът: Да. 



  

Мислите ли, че ако БСП беше на власт вместо НДСВ, вашите идеи щяха да
бъдат реализирани? 

Масларова: Да. Детекторът: Да. 

  

Възможно ли е наистина държавата да предвижда 10% от БВП за пенсии,
каквото е вашето схващане? 

Масларова: Да. Детекторът: Да. 

  

Ваши са  думите,  че  в  здравеопазването  и  образованието  сме  се  върнали
„половин век назад". Убедена ли сте в това си твърдение? 

Масларова: Не. Детекторът: Не. 

  

Знаете ли точно какви мерки трябва да се предприемат, за да се обърне този
процес? 

Масларова: Да. Детекторът: Не. 

Масларова:  Тук  се  притесних  заради  предишния  въпрос,  защото  аз  не  съм
специалист в системата на образованието, в методиката - аз говоря за социалните
страни.  Иначе  знам  какви  неща  в  момента  трябва  да  се  направят  -  в
здравеопазването на джипито пари на ръка не бива да се дават например. Трябва
да се създадат гаранционни фондове, системата да заработи по-ефективно, да не
се краде. Но за всичко това мога да говоря в по-широк, социален смисъл, защото
не съм тесен специалист. 

  

  

ИЗБОРНО 

  

Ще спечели ли според вас БСП изборите? 

Масларова: Да. Детекторът: Да. 

  

А ще управлява ли? 



Масларова: Да. Детекторът: Да. 

  

Вие вече сте била социален министър. Имате ли аспирации към този пост
сега? 

Масларова: Не. Детекторът: Да. 

Масларова: Не мога да кажа твърдо „да" или твърдо „не". За мен много важно
нещо  е  екипът.  Трябва  да  знаеш  в  каква  конфигурация  ще  участваш,  за  да
управляваш добре. За да реализираш това, което искаш, са необходими и хората
около теб. Аз знам, че социалният министър е винаги опозиция в собственото си
правителство. Той е министърът, който трябва да анализира, да обосновава и да
иска.  Социалният  министър  е  най-много  на  течение,  защото  там  се  решават
проблемите  на  хората.  Кой  ти  закача  например  министърката  на  екологията?
Голяма част  от  управленците си общуват с  определени професионални среди,
докато хората  като цяло винаги говорят за  социалния министър.  Оттук дойде
моето колебание - защото това е една изключително тежка работа. Иначе смея да
твърдя, че аз съм един запомнен министър. Ако се върнете назад, малко социални
министри ще можете да изброите, но всички си спомнят за Емилия Масларова.
Ако обаче нямаш възможност да си подбереш екипа, за какво говорим? Оттам
идва и колебанието... 

  

Между другото да бъдете социален министър върхът във вашата кариера ли
беше? 

Масларова: Не. Детекторът: Не. 

  

Мислите ли, че ще влезете в следващия парламент? 

Масларова: Да. Детекторът: Да. 

  

Ако не попаднете в 40-ото НС, това краят на политическата ви кариера ли
ще бъде? 

Масларова: Не. Детекторът: Да. 

Масларова: Аз съм член на БСП, председател съм на Съюза на жените - значи
едно невлизане в парламента не би било краят на политическата ми кариера! Но
по принцип, като се каже „край", аз си представям нещо друго... Може би тази
дума просто ме е смутила тук. Иначе не бих се отказала от политиката, човек
може да се развива и без да е народен представител! 

  



А лична трагедия? 

Масларова: Не. Детекторът: Да. 

Масларова: Вярно е, че никой не обича да губи. Но за мен трагедии може да са
само неща, свързани със здравето. То е най-важно. 

  

Имате ли идея с какво бихте се занимавала извън парламента? 

Масларова: Да. Детекторът: Да. 

  

Вие бяхте сред хората, които най-остро разкритикуваха „чешмичките" на
НДСВ. Смятате ли, че БСП стои далеч от подобни предизборни изкушения?
(Ако приемем, че човек трябва да практикува това, което проповядва.) 

Масларова: Да. Детекторът: Да. 

  

Има ли за какво избирателите да гласуват за вас догодина? 

Масларова: Да. Детекторът: Да. 

  

Вие направихте ли достатъчно в рамките на последните три години, за да
оправдаете народния вот? 

Масларова: Да. Детекторът: Да. 

  

  

ПАРТИЯТА 

  

Г-жо Масларова, вие обичате ли Партията? 

Масларова: Да. Детекторът: Да. 

  

Харесвана ли сте от вашите съпартийци? 

Масларова: Да. Детекторът: Да. 



  

С кариеристични подбуди ли влязохте в БСП през 1998 година? 

Масларова: Не. Детекторът: Не. 

  

Оценявате  ли  лидерските  качества  на
Станишев като добри? 

Масларова: Да. Детекторът: Не. 

Масларова: За мен Сергей се развива много
динамично. По един начин стоеше той преди
3-4 години, съвсем различно е положението
днес. И това, което аз наблюдавам, е, че той
се стреми в максимална степен не да научи, а

да анализира това, което му се поднася. Не иска да назубри нещо, а да вникне в
неговата  същина.  Сергей  не  е  повърхностен,  не  му  стига  само  да  се  изказва
добре. Аз виждам как той се готви по различни теми, събира информация, говори
с  хора,  държи  да  чуе  много  позиции,  за  да  може  да  има  една  визия  на
управленец... Тоест той не иска просто да бъде един професионалист, а да види
картината като цяло. А дали Станишев е войвода...  Никой не виждаше Георги
Първанов като войвода, а той стана баш войводата! Аз обичам да следя как се
развиват хората,  а Сергей върви добре.  В началото той не беше добър лидер,
нямаше  самочувствие,  липсваше  погледът  върху  цялата  партия  и  върху
икономическите  проблеми  на  страната.  Може  би  затова  се  получи  това
разминаване с машината. 

  

Правилен ли бе курсът на партията през последните 15 години? 

Масларова: Не. Детекторът: Не. 

  

Има ли бъдеще лявата идея у нас? 

Масларова: Да. Детекторът: Не. 

Масларова:  Тук  се  разминахме  с  детектора,  защото  аз  се  замислих  -  има
различни начини, по които се разбира лявата идея. Някои хора мислят, че лявото
значи да се върнем в абсолютен социализъм и комунизъм. Затова се поколебах.
Но  лявата  идея  за  мен  е  една  социална  идея,  хуманна  и  човешка,  затова  ми
допада.  По  принцип  жените,  децата  и  младите  хора  са  склонни  към  такива
настроения. Нали наблюдавам развитието на цяло едно поколение пред очите ми,
това на моя син. Всички бяха крайно десни като студенти първи, втори, трети
курс... След това се посблъскаха с живота и започнаха по съвсем различен начин
да  гледат  на  нещата.  Когато  разбраха  как  някои  хора  са  незаслужено



облагодетелствани, визията им се промени. От десни млади хора те олевяха. 

  

Възможна ли е една социалистическа България? 

Масларова: Не. Детекторът: Не. 

  

Вие сте зам.-председател на ПГ на „Коалиция за България". Адекватно ли
изпълнявате според вас задълженията си? 

Масларова: Да. Детекторът: Да. 

  

Бихте ли застанала срещу ръководството на БСП, ако сте убедена в своята
позиция? 

Масларова: Да. Детекторът: Да. 

  

Вие една от послушните социалистки ли сте? 

Масларова: Не. Детекторът: Не. 

  

Ще ви обиди ли квалификацията „червена бабичка"? 

Масларова: Не. Детекторът: Да. 

Масларова:  Аз  лично  не  се  обиждам  от  подобни  подмятания,  но  самата
квалификация ми е гнусна. Затова съм и реагирала. Гнусно е да наричаш хората,
които са те изгледали и са дали всичко за теб, по този начин. Не можеш така да
заклеймяваш цяло  едно  поколение.  Но  лично  аз  наистина  не  се  обиждам  на
„червена бабичка" - дори защото не съм бабичка! 

  

  

ПРЕХОДЪТ 

  

Г-жо Масларова, свърши ли според вас преходът в България? 

Масларова: Не. Детекторът: Не. 



  

Грешка ли беше решението страната да поеме курс към Европейския съюз? 

Масларова: Не. Детекторът: Не. 

  

А вие част от руското лоби в България ли сте? 

Масларова: Да. Детекторът: Да. 

  

Според вас „подмазваме" ли се на Запада в момента? 

Масларова: Да. Детекторът: Да. 

  

Трябва ли България да държи по-твърда позиция по ред възлови въпроси -
като енергийния например? 

Масларова: Да. Детекторът: Да. 

  

В  едно  интервю  заявихте,  че  „няма  нищо  лошо,  когато  политиците  се
променят". Ако сега можехте да се върнете назад, щяхте ли да подкрепите в
първия ден на 38-ото НС точката за НАТО? 

Масларова: Не. Детекторът: Не. 

  

Чувствате ли лична отговорност за кризата, предизвикана от предишното
управление на БСП? 

Масларова: Не. Детекторът: Не. 

  

Вие познавате ли отблизо хора, които са се облагодетелствали по нечестен
път по време на прехода? 

Масларова: Да. Детекторът: Да. 

  

Част от левите депутати в това НС принадлежат ли към т.  нар. „червена
буржоазия"? 



Масларова: Да. Детекторът: Да. 

  

Апропо  единствено  с  хуманитарна  цел  ли  пътуваше  парламентарната
делегация до Ирак през 2000 година? 

Масларова: Да. Детекторът: Да. 

  

Занимавала сте се, преди 1989-а, с икономическо планиране. Смятате ли, че
сте подготвена за икономическата реалност в момента? 

Масларова: Да. Детекторът: Да. 

  

  

МЪЖЕТЕ 

  

Преди време заявихте,  че  „ако не е  съпругът ми,  синът  ми и баща ми -
тримата мъже, на които дължа всичко, не бих постигнала това, което съм".
Една жена от мъжете около нея ли се изгражда? 

Масларова: Да. Детекторът: Не. 

Масларова: Вижте, аз съм била първи отличник винаги. Била съм ръководител
на клас на самоуправление. Винаги съм била един естествен лидер. Бях водеща
студентка,  истинска  личност  -  тази,  която  организира  купоните,  която  прави
готините работи,  която е  душата на компанията.  Но аз не бих могла да имам
възможността да се развивам по-нататък, ако нямах комфорта и спокойствието у
дома. От тази гледна точка твърдя, че тези трима мъже са ми създали нужния
комфорт. Ако имах един ревнив мъж (а съпругът ми е перфектен), ако имах опак
син (а той е едно неприлично прилежно дете), нямаше да съм това, което съм. А
баща ми е направо безупречен - ние останахме много малки без майка и той е бил
винаги с нас.  Аз мога да се прибера в три през нощта,  да съм заседавала до
полунощ и вкъщи да ме посрещнат с разбиране. Мъжът ми може би ще каже:
„Хайде  де,  мило,  много  закъсня,  как  си,  добре  ли  си?"  Винаги  имам  тази
подкрепа.  Иначе  -  да,  аз  съм  много  амбициозен  човек,  трудолюбива  съм,  но
реалните ми успехи се дължат основно на хората около мен. 

  

Вие смятате ли, че мъжете и жените в България имат еднакви възможности
за развитие? 

Масларова: Не. Детекторът: Не. 



  

А трябва ли да имат? 

Масларова: Да. Детекторът: Да. 

  

Привлекателна ли сте според вас за мъжете от вашето поколение? 

Масларова: Да. Детекторът: Не. 

Масларова:  Тук  ме  подразниха  думите  „за  вашето  поколение".  Аз  съм
привлекателна и за по-младите мъже! Тъй като се движа във всякакви среди и
преподавам на студенти, аз ги усещам, че те ме гледат с мъжки погледи. Защо да
бъда привлекателна само за моето поколение?! 

  

Навремето сте впечатлила вашия мъж, приготвяйки му заек. Смятате ли, че
любовта на българина наистина минава през стомаха? 

Масларова: Не. Детекторът: Не. 

  

Патриархален тип ли са нашите сънародници? 

Масларова: Да. Детекторът: Да. 

  

Харесвате ли българските мъже? 

Масларова: Да. Детекторът: Да. 

  

Възможно ли е истинско приятелство без сексуален подтекст между мъж и
жена? 

Масларова: Да. Детекторът: Да. 

  

  

ЖЕНИ & ПОЛИТИКА 

  



Г-жо Масларова, фактът, че сте жена, помогна ли на вашата политическа
кариера? 

Масларова: Да. Детекторът: Да. 

  

Реализирахте  ли  част  от  идеите,  заради  които  беше  сформиран
Демократическият съюз на жените? 

Масларова: Да. Детекторът: Да. 

  

Има ли конфликт между вас и други изявени членове на съюза? 

Масларова: Да. Детекторът: Да. 

  

Чувствате ли се комфортно на фона на някои парламентарни красавици от
39-ото НС? 

Масларова: Не. Детекторът: Не. 

  

Те карат ли ви да се усещате леко „ретро"? 

Масларова: Не. Детекторът: Да. 

Масларова: Аз се чувствам дискомфортно, защото на
жените в парламента започна да се гледа като на кукли.
Започнаха да ги снимат в краката, косата, деколтето, с
тоалет, без тоалет, с обувка и без обувка. Това те кара
да  се  чувстваш  ужасно  неудобно,  защото  жените  в
парламента не са се явявали на конкурс „Мис свят". Те
имат страшно много ангажименти,  ако си ги вършат
както  трябва.  И  това  да  се  говори  „тази  колко  е
красива",  да  се  правят  календари,  страшно  много
обижда. Аз не искам да ме оценяват като жена от врата
надолу!  Държа  да  ме  възприемат  като  мислеща

личност.  Дали  не  са  се  ошлайфали  въпросните  красавици?  Ами минете  и  ги
вижте внимателно! Аз не се чувствам ретро. Не мисля, че трябва да се разхождам
в парламента  полугола.  Аз  съм народен  представител  и  трябва  да  имам  вид,
който вдъхва някакво уважение. 

  

Все пак успявате ли да изглеждате достатъчно актуално? 

Масларова: Да. Детекторът: Не. 



Масларова:  Аз не мога да си позволя да си сложа обеца на пъпа и ваденка на
ръката.  Не бих си закачила синджирче на  крака.  Но когато ходя на  различни
посещения, на събития от моето равнище, аз правя впечатление. А колкото до
някои  хора  в  парламента...  вие,  журналистите,  ги  преекспонирахте.  Не  ви
обвинявам за това. Но за част от дамите знам със сигурност, че не мислят. Просто
им дават едно листче и те го изчитат. Повече от сигурна съм, че без листчето те
не биха излезли на трибуната и не биха казали и дума. Няма да видите тези жени
да спорят в дебат.  Те идват в парламента,  за  да си покажат обувките Armani.
Нямам нищо против хубавите марки, разбира се, но искам нещата да бъдат все
пак цялостни, да се работи както трябва в парламента. 

Колкото до външния вид - аз не мисля, че всеки трябва да е красив. Природата е
била много различна към хората. Но привлекателният човек за мен е този, който е
добър  събеседник,  тактичен  и  приятен.  Един  простак  никога  не  може  да  ми
допадне, колкото и добре да изглежда. Привлекателността е в това да си слънчев,
лъчезарен човек. На мен много често именно усмивката ми е помагала - хората
просто не са могли да реагират негативно. Така че привлекателността е нещо
изключително  сложно  -  не  може  просто  да  се  каже,  че  хубавите  жени  са  с
красиви  сини  очи.  В  широкия  контекст,  който  ви  дадох,  аз  се  считам  за
привлекателна. 

  

Обичате ли да ви ухажват? 

Масларова: Да. Детекторът: Да. 

  

Харесвате ли се сутрин в огледалото? 

Масларова: Не. Детекторът: Не. 

  

Бихте ли се подложила на някаква естетична хирургия? 

Масларова: Не. Детекторът: Не. 

  

  

КОМЕНТАРИ НА ДЕТЕКТОРА 

Депутатката  Масларова  влиза  притеснена  от  изнервена  работна  среща и  от
предстоящо  интервю  с  детектора,  на  който  не  може  да  въздейства  с  чар  и
логика. Темпераментът й обаче постоянно надделява и тя съумява да се справи
с необичайната позиция, в която е попаднала. Опонира адекватно на въпросите
и се справя много добре с възникналите разминавания с машината. Те са малко
на брой, като в процентно отношение са един от рекордите в рубриката. Този
резултат се дължи както на вътрешна увереност, така и на добър самоконтрол.



По  време  на  инструменталната  част  Масларова  се  замисля  рядко  върху
даваните  отговори,  което  при  нея  е  избор  на  алтернатива,  а  не  наличие  на
неувереност.  Реакциите  се  разчитат  много  добре  и  налагат  извода  за  една
искрена,  най-малкото  пред  себе  си,  натура.
В паузите между отделните серии уточнява смислово отговорите си и проявява
повишено внимание относно крайните количествени резултати, тъй като не е
свикнала  да  губи,  пък  било  то  и  от  една  машина.
Активна, с бърза и точна реакция, притежаваща необоримо собствено мнение и
самочувствие,  Емилия  Масларова  е  еталонен  тип  жена  -  общественичка,  за
която  интимно-личностната  атмосфера  е  съпътстващ  декор  по  пътя й  към
социалната реализация. 

  

* Коментарите на детектора са изготвени от специалистите на „Пси Контракт" 

Детектор на лъжата

   СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЯ     
брой 50 (166), 20-26 Декември 2004 

32. Нина Радева: Надявам се да не изпадам в незрели еуфории!
Катерина Запрянова

Жълтата депутатка и шеф на бюджетната комисия е "бетон“ на въпросите,
свързани с бюджет 2005; в същото време твърди, че е платила прекалено

висока цена за влизането си в политиката 
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unplugged 

Г-жо Радева, хващаме ви в особено инфарктен момент. Как се чувствате през  
последните няколко дни покрай перипетиите с бюджет 2005?
- Много напрегната се чувствам. Дори съм малко потисната от голямата 
отговорност, която в момента съм поела. В някаква степен се усещам 
омерзена от многото напълно неоснователни критики, които чувам, 
включително и за работата си. За момента се задържам и не отговарям, 
защото не искам спорът да се пренася на личностно ниво, а пък и се колебая 
дали изобщо има смисъл да отвръщам.
А успявате ли да спите спокойно?
- Ако приемем понятието в преносен смисъл, наистина сънят ми е спокоен, 
защото смятам, че съм си изпълнила дълга. Но иначе съм толкова преуморена 
от самите заседания на комисията и от дискусиите, че спя много малко през 
нощта. Почти страдам от безсъние. 
Мислите ли, че успяхте да запазите самоконтрола си в парламента?
- Изненадата ми около случващото се беше много голяма. Поне се надявам да 
запазя словесен контрол, ако не съм могла да въздържа външната си реакция, 
като изражението ми например. Но пък и провалът по отношение на 
гласуването на тези 320 милиона лева не беше малък. Получи се твърде 
сериозен проблем. 
А по принцип човек със самоконтрол ли сте? 
- Да, надявам се.
Притеснява ли ви това интервю? Случвало се е мастити фигури от 
обществения ни живот да се стъписат при мисълта за него...
- Не, по-скоро съм любопитна.
Вие сте икономист, а в икономиката се залага на обективната истина. 
Съществува ли обективна истина според вас и ако има, тя пречупва ли се в 
политиката? 
- Да, има обективна истина. И никоя политическа манипулация не може да 
избяга от нея. В това съм убедена. А колкото повече опити за манипулиране на 
обективната истина се правят, толкова след това деформациите ще бъдат 
по-големи, по-безсмислени и вредни.
Възможно ли е да се изненадате от някои свои отговори при теста с 
детектора?
- Не мога да преценя, да видим...
Смятате ли, че се познавате достатъчно добре?



- Мисля, че до края на живота си човек би могъл да се учудва от себе си. 
Поставен в различни ситуации, в екстремални условия или в благоприятна 
среда, при сменяне на социални роли, никога не знаеш какъв ще бъдеш. Аз лично 
съм преживяла много емоционални сътресения в последните 3 години и 
предварително не съм имала точната нагласа за това как ще се справя. 
Включително и с проблема с публичността. Но по някакъв начин съм се 
справила.

  

  

  

 DRESS CODE 

Г-жо Радева, вашият стил на обличане подчертано консервативен ли е?
Радева: Да. Детекторът: Да.

Външният вид трябва ли моментално да вдъхва уважение според вас?
Радева: Да. Детекторът: Не.
Радева: Аз винаги съм смятала, че наистина външният ми вид трябва да 
предизвиква уважение и оттам естествено съм овладявала дори желанието си да 
се обличам по-модерно. Допада ми много как седи определен тип облекло на 
други дами, но не си го позволявам. Като университетски преподавател съм се 
съобразявала с ролята, която трябва да изпълнявам - дори затова не ми беше 
толкова трудно да възприема консервативния стил на обличане, който е свързан 
вече с факта, че съм в парламента. Колкото до депутатките, които не се обличат 
подобаващо... аз гледам със снизхождение на тях, защото смятам, че не са 
овладели женската си природа. Тя напира и за мен това е израз на слабост - 
демонстрацията на точно такъв тип суета. В известен смисъл е израз и на 
комплекси: понеже дадени дами не могат да се изявят в парламента по 
класическия за такава институция начин, те компенсират това чрез силен акцент 
върху външния си вид.

Вие една от най-добре облечените дами в парламента ли сте?
Радева: Не. Детекторът: Не.

Има ли конкуренция между вас и други депутатки на тема тоалети?
Радева: Не. Детекторът: Не.

В жълтата преса се изнасяха цени на ваши обувки. Подобно “ровене в 
гардеробите“ благотворно ли се отразява на имиджа ви?
Радева: Да. Детекторът: Да.

Вие харесвате ли се, като се погледнете в огледалото преди работа? 
Радева: Не. Детекторът: Не. 

ПОЛИТИЧЕСКО 



Смятате ли, че заложихте на правилната политическа сила за вашето развитие?
Радева: Да. Детекторът: Да.

По убеждения ли влязохте в НДСВ?
Радева: Да. Детекторът: Не.
Радева: Конкретно влизането ми в НДСВ стана по стечение на обстоятелствата. 
Но иначе моето дълбоко убеждение беше, че България се нуждае от някакъв тип 
политическа промяна - нещо, което да излезе извън контекста на двуполюсния 
модел. НДСВ затова имаше този успех: то беше на гребена на вълната на 
очакванията на хората именно за такъв тип алтернатива. Защото моделът на 
политическо противопоставяне ляво - дясно, на който бяхме свидетели, не само 
че беше изчерпан, а и донесе огромни разочарования. Аз винаги бях подкрепяла 
СДС и въобще цялото демократично движение след 90-а година, но в някаква 
степен те се бяха превърнали в пречка дори за развитието ми като частен 
консултант. А това е абсурдно - не може един частник да се чувства по-
дискомфортно по време на управлението на дясно правителство. 

Вие имате доста професионален имидж. Идентифицират ли ви според вас хората 
с определена политическа идея?
Радева: Да. Детекторът: Не.
Радева: Нормално е детекторът да е отчел колебание. Мисля, че все още аз имам 
проблем с идентификацията си - като политик или като икономист се изявявам?! 
Може би в определени ситуации аз съм в едната или в другата роля, но особено в 
работата ми в комисията винаги надделява експертното. А всъщност това не е 
политическата ми роля. Понякога това пречи, създава ми колизии и угризения на 
съвестта.

Имате ли собствено политическо лице?
Радева: Не. Детекторът: Не. 

Провали ли се според вас управлението на НДСВ?
Радева: Не. Детекторът: Да.
Радева: Убедена съм, че управлението на НДСВ не се е провалило. Но не мога да 
скрия обстоятелството, че може би поради известен наивитет ние имахме по-
големи очаквания за това какво можем да променим в обществено-политическия 
живот. Явно спрямо очакванията ни, или поне спрямо моите такива, сме 
постигнали по-малко. Лично моите очаквания бяха, че ще можем да променим 
по-радикално начина, по който действа държавната администрация, механизма 
на взимане на решения. Самият начин на координиране на действията между 
парламентарната група и Министерския съвет също се разви до известна степен 
неочаквано за мен, защото предполагах, че ще има по-голямо единение заради 
общата цел. И, разбира се, получи се разочарование от хора и от конкретни 
ситуации. А разочарованието е най-тежко, когато то идва от политическите ти 
приятели, от съмишлениците ти, а не от политическите врагове... Но както казах, 
завишените очаквания са продукт на някакъв наивитет. Може би този наивитет 
има общо с идеализма, може би е свързан с дефектите на нашето поколение. Все 
пак ние сме хора, които израснахме в свят на идеи. Малко е трудно човек да си 
признае това на тези години... Дори самите очаквания за това как ще се развият 
демократичните промени за последните 15 години показаха, че хората от моето 
поколение са социално незрели. Нямахме социален опит, който да ни предпази от
тези очаквания за бързи, идеални варианти за развитие. Всъщност всички 
ситуации се пречупват през човешката природа, тя не може да се променя, но ние



не осъзнавахме това... Лично аз обаче се надявам да не изпадам отново в някакви 
незрели еуфории. 

БЮДЖЕТНО 

Г-жо Радева, според вас като цяло бюджет 2005 адекватен ли е за ситуацията в 
страната?
Радева: Да. Детекторът: Да.

Очаквахте ли да се разразят тези драми около него?
Радева: Да. Детекторът: Да.

Това най-стресиращият период за вас ли е, откакто сте във властта?
Радева: Да. Детекторът: Да.

В последно време медиите тръбят за вашето възмущение по повод спънките 
около бюджета. Като лична обида ли приемате несгодите и скандалите около 
приемането на бюджет 2005?
Радева: Да. Детекторът: Да. 

Основно поради неприсъствие и разсеяност на депутатите ли се получиха 
гафовете?
Радева: Да. Детекторът: Да.

В този ред на мисли издъниха ли ви депутатите от собствената ви парламентарна 
група?
Радева: Да. Детекторът: Да.

Нормално ли е депутати да бъдат напътствани как да гласуват с маркери в 
различни цветове? 
Радева: Да. Детекторът: Да.

Гафът, с който 320 милиона се прехвърлиха от здравното министерство в НЗОК, 
срамен момент ли е в историята на това Народно събрание?
Радева: Да. Детекторът: Да. 

Знаеха ли според вас депутатите от опозицията точно за какво гласуват по време 
на “фаталната събота“?
Радева: Не. Детекторът: Не. 

КОЛЕГИТЕ 

Преди време споделихте идеята си на общинарите да се плаща за свършена 
работа. Трябва ли това според вас да се прилага и в парламента?
Радева: Да. Детекторът: Да.

Ако горното се приложи, ще има ли депутати, които да вземат повече от 
минималната за страната заплата?



Радева: Да. Детекторът: Не.
Радева: Има такива депутати. Те са може би около половината в Народното 
събрание и наистина си заработват парите, че дори и повече, отколкото им се 
плаща. Другата половина ли? Те се възползват от труда на останалите. Но така е 
във всички колективи! Винаги има работа да се върши и тези, които могат, я 
вършат. Останалите се дезангажират, минават между капките.

Уважавате ли като цяло жълтата парламентарна група?
Радева: Да. Детекторът: Да.

Има ли съревнование за червени точки между вас и популярния пловдивски 
депутат Владимир Дончев?
Радева: Да. Детекторът: Да.
Съжалявате ли за тиражираното по вестниците ваше изказване: “Това е 
“почтеността“ на “Новото време“?
Радева: Не. Детекторът: Не.
Има ли ясно обособени лобистки групи на бизнеса в парламента? 
Радева: Да. Детекторът: Да.

А вие принадлежите ли към някоя от тях?
Радева: Не. Детекторът: Не.

На вас предлагани ли са ви директно пари?
Радева: Не. Детекторът: Не.

Има ли начин да станете проводник на нечия бизнес политика, без да си давате 
сметка за това?
Радева: Да. Детекторът: Да. 

  

VOX POPULI 

Харесват ли ви според вас хората в Пловдив?
Радева: Да. Детекторът: Да.

Достъпна ли сте за средностатистическия ви избирател?
Радева: Да. Детекторът: Не.
Радева: Ако се има предвид чисто формалният достъп - да, аз съм достъпна, 
защото няма бариери за това всеки да идва на моя приемна, да ме среща, да ми 
говори. Но може би вече вътрешният ми механизъм на селекция на проблемите, с
които ме занимават, е по-прецизен. И това е вътрешната ми недостъпност... 
Много пъти, прекарвайки по три-четири часа на приемна, аз оставам дълбоко 
неудовлетворена и смятам, че това е било напълно пропиляно време. Освен ако, 
разбира се, не го приемем просто като време, в което  съм се занимавала с 
психотерапия или съм била отдушник за хора, които се нуждаят от социални 
контакти или са самотни, или вторачени в някаква тема и търсят аудитория, 
намирайки я в моето лице. За съжаление приемните ми преминават в разискване 
на изключително лични проблеми. Не престава да ме шокира фактът, че щом 
стане въпрос за личен проблем, човекът срещу мен смята, че депутатът трябва да 
прекрачи границата на своите задължения и да тръгне да се бърка в работата на 



хора, министерства, ведомства, с които няма нищо общо. Редовно от мен се иска 
да се намесвам в делата на прокуратурата, на МВР, на общината - нещо, което аз 
нямам правото да правя. Поне не по начина, по който го искат - императивно да 
нареждам. Едва ли не хората очакват да се обадя на кмета и да му кажа, че трябва
да реши еди-какъв си проблем. Да не говорим за назначаването на работа: много 
хора смятат, че ние трябва да се занимаваме директно с назначения. С кадруване 
и с намеса в работата на когото и да е обаче аз никога не съм се занимавала... 
Не знам дали ще ми повярвате, но от всяка приемна аз излизам поне със сто лева 
по-малко, защото в крайна сметка, ако не съм могла с друго да помогна, хората 
свеждат молбите си до директното искане на някакви пари. Това за мен е 
огромно  разочарование. Смятам, че показва разпадането на достойнството на 
човека. 

Обидихте ли се на пловдивчани, когато не ви избраха за кмет на местните 
избори? 
Радева: Не. Детекторът: Не.

Има ли защо те да гласуват за вас?
Радева: Да. Детекторът: Да. 

БЪДЕЩЕТО 

Посочват ви като една от двадесетината сегашни депутати от НДСВ, които имат 
реален и почти сигурен шанс да влязат в следващите листи. Смятате ли, че ще 
бъдете включена в листите?
Радева: Да. Детекторът: Да.

А според вас ще влезете ли в следващия парламент?
Радева: Да. Детекторът: Не.
Радева: Честно казано, не мога да си преценя шансовете за момента. Не знам как 
ще протекат изборите, не знам и на какво място ще бъда в листите и дали то 
въобще ще бъде избираемо. Но, да, искам да бъда в следващия парламент. 

Ако не влезете в 40-ото НС, ще приемете ли това като поражение?
Радева: Да. Детекторът: Да.

Виждате ли бъдещето си задължително обвързано с политика?
Радева: Не. Детекторът: Да.
Радева: Тук има противоречие, усетих го още щом отговарях. Политическите 
позиции са една добра отправна точка и към заемането на определени 
професионални места, които изискват подготовка. Каква е крайната ми цел? Тя е 
да имам възможността да приложа опита, знанията, натрупванията, които добих 
особено в последните няколко години. А това е много сложно, след като веднъж 
си постигнал някаква позиция. Не можеш да отстъпваш... Аз съм мислила и за 
някакви лоши сценарии, но за мен винаги едно убежище ще си остане 
университетът. Живяла съм щастливо и преди да вляза в политиката, значи 
трябва да имам изход да го направя и след това, нали? Надявам се Господ да е 
милостив и да има за какво да живея.

Във ваши интервюта сте споменавала, че искате да се върнете в Пловдив. Бихте 



ли се кандидатирала пак за кмет на града?
Радева: Не. Детекторът: Не. 

В РЕТРОСПЕКЦИЯ 

Г-жо Радева, преди 1989-а сте преподавала политикономия в Техническия 
университет. Смятате ли, че този ваш професионален стаж ви е подготвил 
адекватно за сегашните ви задължения? 
Радева: Не. Детекторът: Не.

Веднъж вече отказахте да станете зам.-министър. Бихте ли приела евентуална 
длъжност в следващия кабинет, ако тя ви бъде предложена?
Радева: Да. Детекторът: Да.

А съжалявате ли, че оттеглихте кандидатурата си за шеф на Сметната палата?
Радева: Да. Детекторът: Да. 

Щяхте ли да влезете отново в политиката, ако можехте да върнете лентата назад? 
Радева: Да. Детекторът: Не.
Радева: Много скъпо ми струва влизането в политиката. Прекалено висока лична 
цена платих - откъсването ми от семейството, от децата... В същото време ни 
връхлетя тежка болест на майка ми, за която аз директно не можех да се грижа, а 
трябваше чужди хора да го правят. Брат ми почина. Въобще такава смяна на 
семейството ми се получи, просто не знаете какво ми е... Аз имах много солиден 
гръб в лицето на моите родители, които недиректно, но винаги ми създаваха 
чувство на опора. Сега това, че съм загубила ролята си на дете, това, че не съм 
дете на никой в момента, страшно много ме ощетява. Съзнавам, че на 50 години 
не мога все да бъда дете, но го искам и страшно ми липсва! Семейството, което 
аз създадох, е с мен, но загубих изцяло семейството, от което съм. Колкото до 
факта, че съпругът ми е в Пловдив - може да се каже, че аз не живея на две места.
Дори живея повече като свободно време в Пловдив, защото всеки петък се 
прибирам, понеделник ми е приемната и чак във вторник идвам в София. Аз съм 
тази, която е мобилната в семейството. Понякога съм много разочарована, защото
мъжът ми не пожела да усвои тази мобилна роля и аз съм човекът, който понася с
всичките му технически неудобства това постоянно движение, тази 
неустановеност: багажи, дрехи, и всички онези роли, които изпълнявам. Вземете 
ролята на публична личност, на майка, на съпруга - дори и към родителите на 
мъжа ми имам някакви грижи, на достъпния депутат в приемната и т.н. Това е 
един паралелен живот, който няма нищо общо със задълженията ми в София. В 
Пловдив не ги интересува това колко съм заета тук в бюджетната комисия. 
Хората там искат да ме видят в понеделник на пресконференция, искат да 
обсъждаме проблеми, които са важни от тяхна гледна точка, и да бъда на 
разположение именно като регионално избран депутат. 

 
ПОЛОВИНКАТА 

Щеше ли според вас вашият съпруг Йордан Радев да бъде назначен за 
изпълнителен директор на Пловдивския панаир през 2001  година, ако вие не 



бяхте вече депутатка от НДСВ?
Радева: Не. Детекторът: Не.

Има ли конфликт на интереси между вашето присъствие във властта и 
членството на съпруга ви в различни обединения - като Българското бюро за 
конгресни прояви и настаняване например?
Радева: Не. Детекторът: Да.
Радева: Съпругът ми участва в различни нестопански, чисто формални 
обединения на определени хора - но те не са регистрирани с цел да правят 
някаква стопанска дейност, а за да движат дадена кауза. Това не е участие, което 
се плаща, не става въпрос за търговски обединения. Ние сме много внимателни с 
такива неща. Съобразявам се с всичко, което се изисква от човек с моята 
позиция.

Йордан Радев е взел близо 600 000 лева безлихвен заем от държавата за строежа 
на ВЕЦ. Въпросната ВЕЦ “Ухловица“ обаче не е построена, макар че според 
МОСВ тя фигурира сред 11-те изградени водноелектрически централи. Това 
нормална ситуация ли е според вас?
Радева: Не. Детекторът: Не.

Вашият съпруг твърди, че е получил финансиране по програма на 
екоминистерството, като проектът е стартирал в края на 2000-а - преди вие да 
станете депутат. От МОСВ обаче твърдят, че “Ухловица“ се финансира като 
проект, откакто министър е Долорес Арсенова. Лъже ли съпругът ви? 
Радева: Не. Детекторът: Да.
Радева: Моят съпруг не лъже. Този проект е спечелен от министерството, преди 
аз да вляза в политиката. Връзката ни с хората, които спечелиха проекта, стана 
паралелно с това - може би през август 2001 година. Хората, които са в 
регистрацията на фирмата - Налбантови, са местни, от региона на Смолян. 
Предложиха ни да се включим с идеята, че ние можем да им помогнем за по-
бързата реализация на проекта. Всъщност те са може би разочаровани от това 
партньорство - ние имахме много проблеми с реализацията на проекта, защото 
непосредствено под участъка, на който трябва да бъде изграден ВЕЦ-ът, има 
рибарник. Той е купен законно, но е построен незаконно... Така че започна една 
серия от дела. Преценихме, че тя е толкова безсмислена и дълга (а 
междувременно загубихме една година), че тези хора с рибарника станаха 
съдружници във ВЕЦ-а - за да може да се прекратят делата и страховете, че ВЕЦ-
ът ще отнеме вода, която няма да достигне до рибарника... Цяла една сага, в 
която, ако проследите стъпка по стъпка хронологията, ще се убедите, че всеки 
друг на мое място би бил по-активен, за да стартира проектът. Много наивно е 
някой да мисли, че ние искаме да печелим от ползването на кредита. Ние искаме 
да печелим от функционирането на ВЕЦ-а, а това може да стане само ако се 
реализира проектът. А колкото до кредита - той е безлихивен само за определен 
период, а нали в един момент трябва да се върне! Така че няма логика ние да 
искаме да спираме процеса на реализация на проекта за ВЕЦ “Ухловица“. 

  

коментари на детектора* 

Изражението на лицето, тонът и думите показват, че председателката на 
бюджетната комисия е потисната и притеснена, но в неин стил - 



дисциплинирано и отговорно. Огорчението “ не избива в неетичност и грубост. 
Техниката на интервюто я заинтригува и в определена степен това спомага за 
подобряването на настроението “.
По време на отговорите гледа направо, гласът е равномерен и почти монотонен, 
мимиката е бедна, липсват импулсивни движения на тялото. Понякога въздиша, 
но дори въздишките са под контрол - без пълния набор от задължителни 
емоционални съставки. Проявяваното самообладание и стремежът да отговаря 
откровено водят до рекорден резултат - 11 разминавания с детектора, които личат
ясно върху полиграмите.
Когато интерпретира отговорите си, проличава нагласата “ към ясни, точни 
факти, а не към предположения и условности. Именно това “ пречи да 
рационализира причините за поведение, което излиза извън рамките на 
конструктивното разрешаване на даден проблем. Допълнително усложнение е, 
че Нина Радева очаква реципрочно отношение към собствения си стил на 
общуване. Може би оттук идва двоумението относно предпочитанията “ към 
една от двете роли - експерт или политик. 
Строгите професионални критерии на експерта са в противоречие със 
стратегическите, но ситуативно променящи се изисквания в политиката. Именно
поради това конфликтологията е разработена първоначално за нуждите на 
политиците, за които усвояването на приложните “ модели е най-малкото 
препоръчително.

* Коментарите на детектора 
са изготвени от специалистите 
на “Пси Контракт“
  

Детектор на лъжата



   СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЯ     
брой 51 (167), 27-30 Декември 2004 

2004: Най-доброто от детектора на лъжата - част I
Катерина Запрянова

  

 

  

  

На пръв поглед противоречеше на всякаква здрава логика. Да вържеш някого с 
кабели към непознат уред и към лаптоп, само по себе си беше скандално. Да 
зададеш именно въпросите, които човекът срещу теб би избегнал, създаваше 
усещането за нарочна провокация. А да контрираш отговорите на госта с  
дразнещо-безпристрастните оценки на детектора, направо намирисваше на 
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заяждане. Кой би се съгласил да пробва нещо толкова... хм, некомфортно? 
Оказа се, че желаещи има много. И че здравата логика - онази, която изглежда 
поне толкова непроменлива, колкото традиционната баница на баба ви, отдавна 
не е нещо фиксирано и сигурно. Може би здравата житейска логика се състои 
именно в това да не преставаш да експериментираш.     
За 32 сесии с детектор през “ТЕМА“ минаха най-различни персонажи. Някои 
идваха силно мотивирани от любопитство и от възможността да разберат нещо 
повече за себе си. Те бяха, безспорно, най-приятните за  “изследване“ в тази 
рубрика. Други участваха с идеята да се надлъгват докрай с машината. Те бяха 
най-интересните. Имаше и трети, доста агресивно настроени и към метода, и (по 
индукция) към екипа. Те бяха най-трудните. Имаше скептици, имаше и фенове. 
Някои благодаряха, други си тръгваха разсърдени. Истината е, че рубриката не 
остави никого равнодушен.
За цяла година само веднъж наш гост си тръгна преди теста, преждевременно. 
Всъщност въпросният човек ни беше надценил. “Сега виждам как работи 
американската система - каза той на излизане, - направили сте ми цял 
психопортрет с тези въпроси.“ (За протокола: не ни предложиха работа в ЦРУ. 
Може би защото службите решиха да си спестят малко средства: та кой балък би 
платил за информация, която така или иначе излиза всяка събота?!)  
Някои гости се оправдаваха, щом се разминеха с машината. Други ставаха 
нападателни и оспорваха метода, резултатите, надеждността на техниката. 
Имаше и такива, които истински се мъчеха да разгадаят причините за 
несъответствието с машината. Те търсеха разковничето в себе си. Невинаги 
успяваха да назоват конкретна причина за разминаването си с детектора. По-
скоро разказваха истории. Понякога  историите бяха от онези, които се разказват 
шепнешком. Те бяха най-ценните. Когато не можем да намерим точно 
наименование на нещо, ние разказваме истории. Така е било от векове, твърди 
писателят и журналист Барико, историята измества дефиницията. А дефиницията
за истина е нещо твърде субективно.
 Няма детектор на лъжата, който отчита понятието “обективна истина“, 
доколкото тя изобщо съществува. Детекторът, най-грубо казано, измерва 
вътрешната убеденост в това, което казваш. Така гостите в рубриката имат шанса 
да се сблъскат със собствената си, субективна истина. Да проверят доколко са 
искрени пред себе си. 
Разбира се, с времето “вътрешната“ истина невинаги остава същата. Напълно 
възможно е вярванията на нашите герои да са се променили. Не е необходим 
детектор, за да знаеш, че отговорът на фундаменталния въпрос “Щастлив ли си?“
може драстично да се промени за пет минути. Нали още Хераклит го проумял - 
не можеш да нагазиш в една и съща река два пъти. Тя просто няма да е същата! 
Което не прави минаването през реката по-малко вълнуващо и интересно. 

  

1. КАТЕТО ЕВРО 

Изживяваш ли се като изключително привлекателна жена?
Катето Евро: Не.
Детекторът: Да.
Катето Евро: Заклевам се, че въобще не се мисля за много хубава. Винаги даже 
съм казвала неща, които не трябва да ги признава една жена - че малко са ми 



дебели краката например или че нося 39 номер обувки, което е прекалено голям 
номер за дама... Е, определено не съм грозна. Още когато бях малко момиче, 
разни батковци по улицата ми казваха: “Малката, като пораснеш, ми се обади!“ 

2. НАТАЛИЯ СИМЕОНОВА 

Чувстваш ли се значима?
Наталия: Да. Детекторът: Не.
Наталия: Това е въпрос, на който не мога да отговоря еднозначно с да или не. 
Чувствам се значима като жена и като майка. Иначе знам колко относителна е 
професионалната значимост. Да не говорим за преходната телевизионна слава. 
Определено мога повече от това, което правя в момента. Но ми е много приятно 
всяка седмица да разбирам колко много то се харесва. 
Винаги съм казвала, че само когато направя нещо наистина комерсиално и 
гледаемо, ще съм подготвила почвата за нещото, което наистина считам за 
значимо. Много ми се прави сериозно ежедневно шоу, но не искам да бързам и да
надскачам себе си. Един ден обаче аз ще имам такова шоу, в него ще разговарям с
важни хора от социалния и политическия живот. Там ще бъда 100% себе си и 
всички ще ме мразите... 

3. МАРТИН КАРБОВСКИ 

Харесваш ли жените?
Карбовски: Да. Детекторът: Не.
Карбовски: Харесвам жените неимоверно много. Но този въпрос трябва да се 
раздели на две. Аз ги харесвам като сексуални обекти и като добри другари. Но 
като социални партньори, например като партньори в брака... тук аз съм пълен с 
омраза. Все пак съм имал два несполучливи брака. Жените прекалено много се 
глезят и не правят това, което се изисква от тях. Ние, мъжете, обаче го правим и 
тук сме много преебани. 
Да, вярно е, че имам интимни страхове спрямо жените. Спомням си как един път 
например изпих литър и половина бяло вино и не ми стана. Направо се побърках!
Така че ако имам някакъв голям страх, това е, че няма да ми стане. Разбира се, 
тук има едно много готино измъкване, чисто мъжко: “Тя не ми го вдига“. Но това 
не е вярно. Съвсем нормално е по начина, по който живея аз и повечето 
съвременни хора, към 40 да започнеш да изпитваш проблеми с ерекцията. Не, не 
съм ексхибиционист... Ако знаеш какви неща крия, просто ще се побъркаш... 

4. ЕМИЛ КОШЛУКОВ 

Вие корумпиран ли сте?
Кошлуков: Не. Детекторът: Да.
Кошлуков: Мисля, че не съм корумпиран. Но се напрягам страшно на този 
въпрос, защото всички политици попадаме в един кюп. Гледам каква е реакцията 
на хората спрямо депутатите: “Един дол дренки, всички крадат!“ Може би имат 
право. Фактът, че не успяваме да овладеем ситуацията, ме прави и мен 



корумпиран. Не мога да се противопоставя достатъчно. 
Ако ме питаш дали вземам пари, ще кажа “Не“. Но подаръци съм получавал - от 
приятели. Това обаче не го броя за корупция, защото не са подаръци срещу 
услуги. Не са, да речем, подаръци от групировки, чиито интереси аз защитавам. 
Получавал съм подаръци от Лора Видинлиева например. Но става въпрос за 
персонални подаръци като скъпи костюми, които аз не мога да си позволя. Този 
костюм ли? Точно този ми е от Миро Севлиевски. Даде ми го, защото на него не 
му става, нали Миро е нисък и дебел! Иначе костюмът е от Лондон, един шейх го
бил поръчал, но не се напъхал в него и така го докопахме. 

5. ДИМИТЪР АБАДЖИЕВ 

Според вас Иван Костов има ли усещането за месианство?
Абаджиев: Не. Детекторът: Да.
Абаджиев: Това противоречие е логично. Не бях много убеден как да отговоря. 
Усещането за месианство може би наистина присъства в Костов, както сигурно 
присъства във всеки силен лидер. Костов не би имал способността да води 
хората, ако нямаше това усещане. За да бъде един човек политически лидер, 
трябва да има и някои човешки недостатъци - като способността да говори много,
да има високо самочувствие... Аз например нямам подобно усещане за 
месианство. Не притежавам някои от важните недостатъци, които помагат на 
човек да се превърне в наистина голям лидер. Нямам прекалено самочувствие, 
нито се усещам призван. 

6. ТАТЯНА ДОНЧЕВА 

Съпартийците ти смятат ли те за истерична?
Дончева: Не. Детекторът: Да.
Дончева: Хората, които ме мразят, винаги ми търсят цаката. Първата им работа е 
да обяснят, че съм свръхемоционална и неуправляема. Добре де, джанъм, това, че
ти не можеш да ме управляваш, не значи, че съм неуправляема! Аз имам здрави 
нерви, мога прекрасно да се контролирам. Никога не казвам нещо, което не искам
да кажа. 

  

7. ГАЛА 

Ти щастливо омъжена жена ли си?
Гала: Да. Детекторът: Не.
Гала: Има много неща, които не ми харесват в брака ми. Май неслучайно съм 
била против институцията “брак“... Мъжът ми често ме дразни, ние сме две 
противоположности. В други моменти пък си мисля, че имам един добър брак. 
Че благодарение на него го има детето ми. Хем съм щастливо омъжена, хем 
понякога не се чувствам най-щастливата жена. 



  

8. ЕРОЛ 

Ти лично осъзнал ли си се класово?
Ерол: Да. Детекторът: Не.
Ерол: Досега все се причислявах към работническата класа. Аз съм израснал в 
Божурище - там по улиците има кози и крави. Съучениците ми и всичките ми 
приятели са много обикновени хора. Те не говорят за изкуство или големи идеи. 
Винаги съм се притеснявал от разни културтрегери, които говорят със сложни 
думи. Но сега живея в “Бъкстон“ и когато ми се случи да отида в “Божурище“ 
или “Надежда“, срещам едни такива физиономии, които ме плашат. Давам си 
сметка какво разслоение е настъпило в България и как в крайните квартали 
живеят хора, които са наистина обречени. Работят за по сто лева, децата им висят
по интернет кафенетата, гледат телевизия, не четат книги. Нямат амбиции и 
мечти. Страшно е...
Нашата работническа класа за съжаление се е превърнала в сборище от мъртви 
души. Аз досега се изживявах като говорител на тази работническа класа, но без 
да искам, май съм минал към артистичния елит. 

9. МИШО ШАМАРА 

Харесваш ли ролята си на лошо момче?
Мишо Шамара: Да.
Детекторът: Не.
Мишо Шамара: Аз съм лошото момче на България, бе, кой е по-лош от мен?! 
Добре де, права си, има някакъв сценарий - малко като добър актьор, който играе 
ролята на лош... Много минуси има в тая роля обаче. Страшно много врагове си 
правиш. Навън има хора, които ме мразят, без да се замислят, че за да играеш 
съзнателно ролята на лошо момче, може би дълбоко в себе си ти си добро момче. 
Че за да си позволяваш да изглеждаш лош, трябва кураж. 

  

10. КИРИЛ ГОЦЕВ 

Според вас Красимир Гергов мрази ли ви?
Гоцев: Не. Детекторът: Да.
Гоцев: Ако г-н Гергов ме мразеше наистина, досега да ме е очистил. Пък и защо 
да ме мрази - нали бил много добър човек? Един човек, който оцелява толкова 
години при различни власти, няма как да бъде лош. Аз все пак не съм му 
братовчед, не го познавам добре... Де да знам... Сигурно ме мрази, защото му 
разбърквам ситуацията и не го оставям спокойно да си играе голф в Америка. Да,
бих се ръкувал с него, ако се засечем някъде. Но това е нормално. Като ходя на 
църква, отпред стои един идиот и аз винаги се здрависвам с него. 

  



11. АГЕНТ ТЕНЕВ 

Кристина Димитрова ли е жената на живота ви?
Агентът: Не. Детекторът: Да.
Агентът: Ами... тя може наистина да се окаже жената на живота ми - защото съм 
бил влюбен в нея и защото, което е най-важното, тя е майка на сина ми. Но не 
мога да кажа, че тя ще остане жената номер едно в живота ми оттук насетне. Аз 
се виждам и с други жени. Случвало ми се е да съм влюбен и в 2-3 едновременно.
Но с Кристина така или иначе продължаваме да сме заедно, а това значи, че има 
някаква химия. Дали съм влюбен в нея в момента? Хм, не знам какво да ти 
кажа... Ние 21 години сме заедно. Не изпадам в еуфория, като я видя. 

  

12. НИКОЛАЙ БАРЕКОВ 

Георги Коритаров един вид ментор ли ви беше?
Бареков: Не. Детекторът: Да.
Бареков: Жоро ми е духовен учител. Мога да кажа това много отговорно, защото 
съм дишал с него един въздух. И други хора ги приемам за духовни учители в 
тази професия, но с Жоро сме били като два вола на нивата. Просто тук малко се 
стъписах от думата ментор, защото за много хора тя предполага отношения 
“господар - роб“. Иначе още от самото начало на моята кариера аз съм приемал 
Жоро за топжурналист и доста съм разсъждавал върху това как той е постигнал 
своя успех. Затова за мен беше истинско откритие да имам възможността заедно 
с този човек да задаваме дневния ред. Той е доста енигматична фигура за хората, 
които не го познават. Особен е, нестандартен, многопластов. Не знам мен до кой 
пласт ме допусна. 

  

13. ИВО АТАНАСОВ 

Надежда Михайлова харесва ли ви като жена?
Атанасов: Не. Детекторът: Да.
Атанасов: Тя има хубава глава и най-вече очи, но аз имах нещастието да я видя на
плажа преди 10 години. Не са верни приказките, че се заяждам с нея толкова, 
защото ми харесвала. Когато някой ми харесва, аз не подхождам по този начин. 
Питай жена ми какво направих преди 30 години. Аз не съм от мъжете, които 
тръгват с лошо. Изтъквам достойнствата, а не недостатъците. 

14. ЮЛИАНА КЪНЧЕВА 

Майка ти хареса ли снимките ти в “Playboy“?
Кънчева: Да. Детекторът: Не.
Кънчева: Този въпрос наистина ме притесни. Ние сме много близки с майка ми, 
тя е отгледала мен и сестра ми. С баща ми поддържам само някакви формални 



отношения... Аз знам колко майка ми преживяваше моите снимки в “Playboy“. Тя 
е изключително консервативен човек. Но в нито един момент не ми каза: “Какво 
ще кажат хората?“ Смятам, че е харесала визуално снимките ми, защото тя 
самата така ми каза. Е, може би на принципа: “Моето гардже си е най-хубаво“, тя 
не може да каже друго... Така или иначе, абсолютно съм убедена, че това за нея е 
било страшна драма. В един момент нейната дъщеря, нейната гордост, започва да
прави такива скандали работи! От друга страна, майка ми вижда, че аз съм човек,
който умее да ръководи кариерата си. Който успява да балансира между 
моралните неща и скандалните елементи, да намери решение в дадена ситуация. 
Скандалите помагат, те са хубаво нещо, но само ако съумееш да усетиш 
границата и да отиграеш момента. Аз мога да реагирам, когато и както трябва. 
Мисля, че майка ми го знае... Сигурна съм, че се гордее с мен. Друг въпрос е, че 
може би аз не успях навреме да оправдая надеждите “. След като завърших 
гимназия, аз се понесох по някакво абсолютно течение. Мързеше ме, нищо не 
исках да правя, не отидох веднага да уча висше образование. Но майка ми винаги
е знаела, че съм талантлива и много самостоятелна. 

15. МИЛЕН ЦВЕТКОВ 

Липсва ли ви времето, в което бяхте водещ на “Здравей, България“?
Цветков: Не. Детекторът: Да.
Цветков: Липсва ми, разбира се. Казах “Не“, защото се опитах да ви излъжа. 
Естествено, че ми беше самотно, докато не бях в ефир. Това е един страхотен 
ритъм, който остава да отшумява в теб, след като си спрял. Това бяха всеки ден 
три часа! Отворен телефон, на който може да ти се обади всеки и да ти каже 
каквото си поиска - от “Ти си педал“ до “Г-н Цветков, обичаме ви!“. Започваш да 
заживяваш с това. Тогава по едно време аз бях съвпаднал в съзнанието си 
времената, а това е най-трудното нещо според мен - реалното време, в което 
живееш, да се съвпадне с екранното време. В началото екранното време течеше 
ужасно бавно, след това часовниците постепенно започнаха да се напасват и най-
накрая за мен нямаше абсолютно никакво значение дали съм в ефир. Можеше 
камера да присъства 24 часа на денонощие в живота ми. Това не ме 
притесняваше. 

16. БОЖИДАР ДИМИТРОВ 

Успявате ли да сте обективен в предаването “Памет българска“?
Димитров: Да. Детекторът: Не.
Димитров: Аз съм обективен, но трябва да знаете, че в историята няма черно и 
бяло. Един факт или една личност не може да се тълкува еднопластово. В 
историята няма завършени злодеи, няма и велики, кристално чисти герои. Даже 
смятам, че самите исторически герои губят, ако не бъдат представени с човешки 
черти. Случаят с Левски е най-показателен. За да бъде той съвършен, безгрешен 
и т.н., един невинен човек, поп Кръстьо, беше обвинен и стана синоним на 
предателството. А защо просто не се кажеше, че Левски не владее правилата на 
конспирацията?! Отивайки в Ловеч, Левски нарушава четири основни правила: 
първо, той се появява в район, обхванат от арести; второ, отива да свърши работа,
която може да свърши всеки куриер; трето, след като си свършва работата, той 



напуска посред бял ден и тръгва по главния път; и четвърто, отсяда в крайпътния 
мотел. По принцип у нас романтичният подход в историографията дава своите 
отражения. Ако решим да правим някого герой, ние го изчистваме старателно - 
Левски например е една икона, той няма грешки! До такава степен, че един 
пъпчив тийнейджър веднъж ме попита: “Левски педераст ли е бил?“ Попитах 
момчето как това му е хрумнало, а то каза, че около Левски няма жена. А жената 
до Левски просто е старателно скривана, защото на всичкото отгоре тя е 
монахиня! Става дума за монахинята Евгения, която е била непрекъснато до 
него... 

Очаквайте продължението на “2004: Най-доброто от детектора“ 
в следващия ни, новогодишен брой.    

Детектор на лъжата

   СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЯ     
брой 52 (168), 31 Декември 2004 

2004: Най-доброто от детектора на лъжата - част II
Катерина Запрянова
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17. СИЛВА ОТ “СПОКО“ 

Повърхностни ли са младите хора?
Силва: Не. Детекторът: Да.
Силва: Много млади хора не са повърхностни. Аз например имам наблюдения 
върху попфолка. Голяма част от хората, които си падат по това течение, не са 
повърхностни - те си имат мечти, стремежи, амбиции... Вярно, има и такива, 
които определено не ми харесват - те са страшно арогантни и си представям как 
ме приближават пияни и запотени и ме прегръщат свойски... Но познавам и 
много готини хора, които си слушат попфолк просто защото няма какво друго да 
слушат: имат два канала по телевизията, две дискотеки в града... 

18. МИТЬО КРИКА 

Спал ли си с 1500 жени?
Митьо Крика: Да. 
Детекторът: Не.
Митьо Крика: Истината е, че бройката вече стана 1600. Добре де, не е вярно. Аз 
не съм спал с много жени. А тази бройка ми дойде наистина спонтанно в 
“Сблъсък“. Но явно направи впечатление, защото всички млъкнаха. Иначе аз 
никога не съм си водил статистика - това е грубо, обидно е, дамата не е предмет! 
Не е сексуална кукла. Аз влагам любов във всяка връзка. Също така ми е много 
странно някой като каже: “Каква дама свалих!“ Защото ако дамата не е направила
така, че ти да я свалиш, никога няма да я свалиш! Винаги в основата на всяко 
нещо е жената. Тя подава сигналите, тя прави всичко. Явно вие сте по-силният 
пол. 



  

19 1/2. ИВАН И АНДРЕЙ 

Изтъркахте ли се?
Андрей: Не. Детекторът: Да.
Андрей: Тук се получи разлика, защото има неща, които са се изтъркали около 
нас. Темата алкохол например. Или темата хомосексуализъм, която всъщност не 
се вписа в чувството за хумор на българите. Някакви селяндури по улицата ми 
викат: “Ей, педераст“, а не са спали и с една десета от жените, с които аз съм 
спал! Някакви мъже, които на 25 години все още само ръкоделстват, се провикват
към мен по тоя начин... Факт е, че с Иван прекалихме с някои тъпи шеги, 
понякога направо ми се повръща. Но, от друга страна, Слави Трифонов още по 
времето, по което аз не бях открил самозадоволяването, се шегуваше с Учиндол.
Иван: Не. Детекторът: Да.
Иван: Според мен това разминаване дойде от факта, че всеки човек изпитва един 
подсъзнателен страх: че в един момент целият този весел филм свършва! Че 
може да се окажеш човекът, който навремето е правил някакви страхотни неща, а 
сега си друг човек. Но не мисля, че сме се изтъркали, защото рейтингите 
показват друго. Е, ако слушаш Васа Ганчева и нейните приятелчета, може да си 
на друго мнение. Но аз предпочитам да вярвам на онези два милиона, които ни 
гледат, отколкото на един кръг от десет човека. 

20. НЕЛИ РАНГЕЛОВА 

Търсеше ли известността на всяка цена?
Рангелова: Не. Детекторът: Да.
Рангелова: Не съм искала да ставам известна, когато започвах. Оттам нататък 
обаче, след като излязох на сцената, стана по-различно. Защото аз съм страшно 
амбициозна. В началото всичко ми беше като някакъв подарък - та как съм си 
мислела аз, че от Михайловград ще дойда в София и ще пея с Биг бенда на 
радиото?! След това обаче набираш височина и трябва да се държиш на 
положение. Но в момента, в който аз започнах да се замислям какви награди 
трябва да спечеля, аз престанах да ги печеля. Това е истината. И тук имам една 
голяма болка - всичките ми награди, които съм спечелила, са били в 
международни конкурси за изпълнители. А на всички наши фестивали никога не 
съм била номер едно в класацията. Аз никога не съм печелила “Мелодия на 
годината“. Много ми е било мъчно за това. Когато трябва да ме оценят като глас 
навън, аз винаги съм номер едно..., а когато трябва да ме оценят някои хора тук, 
никога не печеля. Наясно съм, че никой не е пророк в собствената си страна. 
Нещо повече - в Михайловград най-рядко ме канят да пея. Канят всеки друг, но 
не и мен. 

  

21. ЕВГЕНИ МИНЧЕВ 

По повод стаята ти в ареста във Варна си казал, че тя е много по-луксозна от 



тази, в която е преминало детството ти. Това така ли е наистина?
Минчев: Да. Детекторът: Не.
Минчев: Абсолютно съм убеден в това си твърдение. Все още има хора от моето 
детство, които помнят как живеех. Та аз съм израснал в една къща под наем, 
която беше с измазан с кал под. Какво да ти разкажа..., че вкъщи тоалетната беше 
на двора, че спях в една стая с майка ми? Тя беше готвачка, лепеше пликчета за 
слънчоглед, а аз “ помагах. Баща ми пък беше алкохолик, макар че официалната 
му професия беше кожухар. Въобще ситуацията, в която съм живял - цигански 
квартал в Пазарджик, пълна липса на естетика, беше ужасна. След което обаче 
изведнъж дойдох тук и се оказа, че съм на “ти“ с протокола, че знам кое с кое да 
съчетая, без да съм го учил, че мога да се изразявам и имам интуицията кой с 
кого да запозная... нито едно от тези неща не ги бях чел. Явно съществува 
някакъв код, някакво предопределение свише. 

22. НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ 

Страхувате ли се от Иван Костов?
Младенов: Не. Детекторът: Да.
Младенов: Може би се страхувам, че цялото това говорене на Костов в момента 
за етническия модел в България може да събуди чувства на национализъм и 
етническо противопоставяне. У нас все още има някаква латентна форма на 
неприемане на малцинствата. Тя може да избие в определен момент и затова не 
вярвам, че отговорните политически сили трябва да се заиграват с тази тема. Ето 
от това ме е страх - че Костов може да направи голяма беля! Страх ме е, че за да 
осигури собственото си политически оцеляване, Костов ще се захване с 
взривоопасни теми - това прави една такава партия като неговата непредвидима.
А колкото до някакъв страх от Костов предвид следващите избори..., ако извадим 
тефтера и почнем да броим процентите, аз мисля, че не СДС, а партията на 
Костов ще се бори за четирите процента. Все пак ДСБ още са партия без 
самоличност, без ясна идентификация. Хората отиват на събиранията на ДСБ по-
скоро от интерес, за да видят един бивш министър-председател. 

23. ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА 

Има ли противоречие между това дадена жена да изглежда ефектно и да има 
интелектуален потенциал?
Дончева: Не. Детекторът: Да.
Дончева: Детекторът е отчел колебание при моя отговор, защото наистина 
съществуват такива теории. Аз обаче мисля, че няма такава връзка. Все пак 
външният вид е нещо преходно, а качествата се създават с времето. По принцип 
въпросът за противоречие между красота и ум е типично български въпрос, 
който не се дискутира навън. Тъкмо обратното. Ето например аз съм говорила с 
мои колеги депутати в Италия - те са на мнение, че една жена, която привлича по 
някакъв начин вниманието с външния си вид, се старае да бъде доста по-изрядна,
точна и премерена в действията си. Защото знае, че е наблюдавана. Винаги тези 
жени носят повече отговорност, а хората са безкомпромисни към тях, ако се 
провалят. Докато една по-семпла и невзрачна жена не е толкова коментирана. В 
моя случай ми беше наложено да бъда много внимателна в действията и 



изказванията си. Трябва да ви кажа, че непосредствено след влизането ми в 
парламента добрата външност ми пречеше. Спрях да ходя на светски места, не се
гримирам, много внимавам с облеклото си. Дори бях стигнала до абсолютната 
крайност, в която ходех с доста дълги поли и закопчани до горе сака. 

24. НИКОЛАЙ БУЧКОВ 

Бягство от реалността ли е монархическата идея?
Бучков: Не. Детекторът: Да.
Бучков: Доста хора смятат, че аз съм идеалист и глупак. Но аз не бягам от 
реалността. Много неща ме карат да бъда монархист. Аз съм възпитан в 
семейство, в което баща ми е роден в каруца, докато бягат от горящия Кукуш. Аз 
съм възпитан да бъда българин. След няколко години ще бъда пенсионер. Вие 
какво бихте предпочели на мое място - да служите на някой за неговите користни
цели или да правите нещо, в което лично вие сте убедена? Ако бях млад, аз 
веднага щях да стана член на “Новото време“, защото щях да искам да се 
реализирам. А аз няма какво да реализирам повече! Аз мога да пиша книги 
например, да си казвам мнението за нещо. Но това един млад човек няма да го 
разбере. Защото има разлика между това да си бил свидетел на смъртта на 
Сталин, на Карибската криза, на унгарските събития и това сега да си млад и да 
правиш кариера. 

25. ЛИЛИ ИГНАТОВА 

Би ли направила всякакви компромиси в името на децата си?
Игнатова: Да. Детекторът: Не.
Игнатова: Тук усетих, че ще има противоречие. Аз наистина съм готова на 
всичко, за да живеят децата ми добре. Но има неща, които вече касаят моя живот, 
и не е честно спрямо децата ми да ги натоварвам с отговорности и с вина. Защото
това е най-често срещаната схема - правиш компромиси в името на детето. То 
пораства, хваща си пътя и ти му казваш: “Ама чакай бе, аз си посветих живота на
теб, а ти сега не ми обръщаш внимание!“ За мен това просто не е честно спрямо 
децата. 
Не  искам един ден, когато те пораснат, да им кажа: “Ми аз заради вас не се 
разведох!“ Това би било най-голямата грешка. Ти не можеш да стоварваш 
неудачния си живот върху децата си. Иначе какво, да ги карам да се чувстват 
виновни за това, че не съм била щастлива? По-добре те по-рано да се сблъскат с 
реалността, а не да имат някакви розови илюзии за прекрасно семейство, докато 
един ден всичко не им се стовари на главата. 

26. МАГИ ВЪЛЧАНОВА 

Комфортно ли се чувстваш във Visages?
Маги: Да. Детекторът: Не.
Маги: Аз не контактувам много с момичетата в моделските среди. Понасяме се - 
щом трябва да работим заедно, няма да се скубем, но чак приятелки не сме. Аз не



допускам много хора да стигнат до мен. Не че съм затворена, по-скоро съм един 
страхлив човек. Страх ме е да не ме наранят. Животът ме е очукал доста и затова 
съм подозрителна. Иначе, като се раждаме, не сме такива. Бебетата изглеждат 
доста доволни от това, че са живи. Разочарованията идват по-късно, сблъскваш 
се с предателствата и ставаш по-страхлив. Много малко от моите колежки 
разсъждават философски като мен, много малко успяват да не завиждат. 
Конкурират се за глупости. Не разбират, че всъщност ние не сме конкурентки. 
Когато на клиента му трябва един типаж, останалите момичета не са му нужни. 
Те ще са подходящи за друга реклама, с други изисквания. Ако има някаква 
стока, предназначена за 16-годишни момичета, аз каква конкуренция съм на 16-
годишните? Всеки трябва да си знае мястото. Аз пък съм модел на бельо - това е 
естествено, защото бельото се рекламира от жени, а не от момичета. Колкото до 
конкретните хора във Visages... те ми вършат работа. Те са моите посредници, 
такава е работата на една модна агенция. 

27. ИВАН КОЗОВСКИ 

Докато громите мъжката хомосексуалност, вие твърдите, че при жените подобни 
наклонности са нормални. Това логично ли е?
Козовски: Да. Детекторът: Не.
Козовски: Тук малко трябва да дам правото на детекторчето ви... Но съгласете се, 
че има качествена разлика, просто степени, между хомосексуализма при мъжете 
и при жените. Трябва да си призная, че дълбоко в себе си аз мога да приема 
лесбийството само като начална фаза на хетеросексуални действия. Дали 
хетеросексуалните мъже харесват лесбийките? Аз лично - да.
Нека вземем самата обективна ситуация. Представете си как две жени извършват 
някакви сексуални действия помежду си. Дали бих излязъл от стаята? Вие луда 
ли сте - никой няма да може да ме мръдне! И сега си представете как двама мъже 
са се надупили и правят същото. Това от естетическа гледна точка е безобразие! 
Освен това мъжете, особено тези в скандинавските страни, са станали в огромен 
процент импотентни, полупотентни и всичко друго, но не мъже! Е, какво да 
правят тези хубави женички?! Ще правят любов помежду си! Много мъже вече 
нищо не могат, защото мислят само за кръчма, за пари и наркотици! Един път на 
шега казах, че по улиците на България вече ще се разхождат само жени амазонки.
Дано да не стане, макар че с тази евроинтеграция може и това да се получи. За 
капак педерастите са основните разпространители на СПИН, което не може да се
каже за лесбийките, точно обратното! 

28. ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА 

Постигнахте ли собствената си дефиниция за успех?
Лечева: Да. Детекторът: Не.
Лечева: Тук разминаването се получи, защото много години аз бях в отстъпление.
Можеше да направя нещата и по-различно. Страшно трудно е да се задържиш 
сред най-добрите, изключително тежко е да повториш даден успех. Защото вече 
самата информация, която носиш, и отговорността, която имаш, е по-различна. 
Казват, че опитът помага, но аз мисля, че в доста случаи опитът вреди. Ако 
просто отидеш на дадено състезание и станеш шампион, ти се чувстваш за 



момента прекрасно. Но почват лавинообразните награждавания, почести, 
интервюта, така че когато отидеш следващия път на състезание, ти подхождаш 
по-различно. Казваш си: “Ами ако не успея?!“ Съвсем друга е нагласата. Аз 
стрелях много по-трудно, когато бях вече известна. Понякога моят баща ми 
казваше: “Виж сега, това е едно нищо и никакво състезание! То не е важно!“ 
Може би все пак тайната на победата е да не мислиш за тази победа. Тя не бива 
да те изпълва изцяло. 

29 1/2. НИКОЛАЙ ДОЙНОВ 
И МИА САНТОВА 

Симпатични ли сте според теб на зрителите?
Николай: Да. Детекторът: Не.
Николай: Никой не може да бъде 100% сигурен в това дали е симпатичен и дали 
това въобще ти носи някакъв дивидент. Защото ти може да си страшно 
антипатичен и точно това да е дивидентът! Аз бих се блазнил от мисълта, че ние 
сме по-скоро симпатични, отколкото антипатични. Но знам, че има много хора, 
които умишлено се целят да не се харесват, защото това понякога носи козове.
Между вас може ли да има романтично привличане?
Миа: Не. Детекторът: Да.
Миа: Аз обичам Николай като приятел, човек и колега. Оттам може би идва и 
вътрешното ми колебание, поне така си го обяснявам... А може би всъщност го 
харесвам и като мъж, не знам! Нямам време да разбера, защото непрекъснато 
работим. Това, разбира се, е в рамките на шегата. 

30. ОСМАН ОКТАЙ 

Ахмед Доган силен лидер ли е?
Октай: Не. Детекторът: Да.
Октай: В тези въпроси има много емоции. Като кажа силен лидер, в тези думи 
влагам силата да овладееш пространството с определени принципи. Но съвсем 
друго е, когато използваш силови неща, купувайки с власт и заплашвайки. 
Примерно на много колеги депутати мълчанието днес е следствие от страха, че 
не могат да попаднат в листите, защото Доган няма да ги пише. В този смисъл 
Ахмед е силен - той работи силово! А около всеки, който използва силови, 
полутоталитарни механизми, трябва да търсите комплекси и проблеми в 
семейството. Когато човек се чувства слаб в една среда, излизайки в публичното 
пространство, той започва съзнателно да демонстрира сила и агресивност. 
Вижте, Ахмед е силно комплексиран човек. Казвам го със съжаление. И може би 
в съвместната ни работа толкова години една от причините да имам слабост към 
него е точно заради тази негова семейна драма. Той е без баща, записан е на 
името на майка си. Когато това се случи в едно затворено общество като турското
малцинство, то е истинска драма. В това начало се съдържат много от семейните 
драми на Ахмед... Скоро ще чуете, че той се развежда. Това е едно особено 
състояние - да мислиш постоянно, че някой те е предал или може да те предаде. 
Че някой не ти е лоялен или не те обича достатъчно. Това е една от причините 
Ахмед да се самоизолира. 



  

31. ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА 

Привлекателна ли сте според вас за мъжете от вашето поколение?
Масларова: Да. 
Детекторът: Не.
Масларова: Тук ме подразниха думите “за вашето поколение“. Аз съм 
привлекателна и за по-младите мъже! Тъй като се движа във всякакви среди и 
преподавам на студенти, аз ги усещам, че те ме гледат с мъжки погледи. Защо да 
бъда привлекателна само за моето поколение?! 

32. НИНА РАДЕВА 

Достъпна ли сте за средностатистическия ви избирател? 
Радева: Да. Детекторът: Не.
Радева: Ако се има предвид чисто формалният достъп - да, аз съм достъпна, 
защото няма бариери за това всеки да идва на моя приемна, да ме среща, да ми 
говори. Но може би вече вътрешният ми механизъм на селекция на проблемите, с
които ме занимават, е по-прецизен. И това е вътрешната ми недостъпност... За 
съжаление приемните ми преминават в разискване на изключително лични 
проблеми. Не престава да ме шокира фактът, че щом стане въпрос за личен 
проблем, човекът срещу мен смята, че депутатът трябва да прекрачи границата 
на своите задължения и да тръгне да се бърка в работата на хора, министерства, 
ведомства, с които няма нищо общо... Не знам дали ще ми повярвате, но от всяка 
приемна аз излизам поне със сто лева по-малко, защото в крайна сметка, ако не 
съм могла с друго да помогна, хората свеждат молбите си до директното искане 
на някакви пари. Това за мен е огромно разочарование. Смятам, че показва 
разпадането на достойнството на човека. 

Детектор на лъжата

   СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЯ     
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33. Венета Райкова: Скандалът не е задължителен!
Катерина Запрянова

Водещата на „Горещо" по Нова тв твърди, 

че предпочита любовта пред славата 

  

  

 
  

UNPPLUGGED 

  

Венета, как се чувстваш преди това интервю? 

- Притеснявам се по някакъв начин да не засегна близките ми. Иначе за самата 
себе си нямам никакви притеснения. 

Обикновено ти си човекът, който задава остри въпроси. Сега си от другата 
страна. Какво е усещането? 

- Обичайно. Когато отивам на интервюта, журналистите се радват: „Е, сега ти си 
при нас, на теб можем да задаваме остри въпроси, пък от другите си гости се 
притесняваме." А на мен ми е много чудно защо тези журналисти не задават на 
всичките си гости остри въпроси, каквито им е приятно да задават на мен? 

В твое интервю отпреди повече от две години казваш, че не се притесняваш,
ако пишат за теб лъжи, но би се притеснила, ако започнат да пишат истини, 
защото така се навлиза в личното ти пространство. Това твое твърдение в 
сила ли е и сега? 

- Не. Сега повече от всичко държа да се знае истината. Тогава не бях толкова 



популярна. За тези две години съм се променила и държа хората да знаят 
истината за мен. 

Защо, какво се случи? 

- Просто за тези две години се изписаха толкова много неща, дори не само в 
жълти вестници... Вероятно някои колеги просто, за да си запълнят страниците, 
решиха да тиражират разни информации, без да ме попитат. От това ме е 
заболяло и затова сега държа да не се пишат лъжи. 

Коя е най-голямата лъжа, която е била тиражирана за теб? 

- Че съм болна от рак. Даже и колеги от сериозната преса са ме питали дали съм 
болна, дали ще умирам. Е, не съм болна и няма да умирам.  

  

  

РАВНОСМЕТКАТА 

Венета, изминалата година беше доста силна за теб. Освен успеха на 
„Горещо" може да се похвалиш с наградата „Мис ТВ чар". Това таванът на 
твоята кариера досега ли е? 

Венета: Да. Детекторът: Да. 

  

На сцената на Военния клуб ти благодари на лошите хора, защото заради 
тях си стигнала дотук. Много ли лоши хора е имало в живота ти? 

Венета: Да. Детекторът: Не. 

Венета: Тук разминаването може би се получи, защото, преди да започне тестът, 
с теб си говорихме за лошите хора и за враговете - трябваше да уточним коя е 
правилната дума. Иначе аз си знам, че в моя живот хората, които са ми създавали 
проблеми, са много повече, отколкото добрите хора. Но това ме е направило 
силна и затова може би аз не трябва да ги определям като лоши хора, защото 
заради тях съм това, което съм днес. Какво значи лош човек? Ами човек, който те
уволнява несправедливо от работа, без това да се влияе от качествата ти на 
журналист, а от отказа ти да правиш секс с него. На два пъти съм имала такива 
случаи, да не казвам и повече... 

  

Ти смяташ ли се за интелигентна жена? 

Венета: Не. Детекторът: Да. 

Венета: Казах „Не" и дори не се замислих, когато ти отговорих, защото наистина
смятам, че съм една много глупава жена. Имам причини да го мисля и не се 



отказвам от твърдението си - независимо че детекторът е отчел друго. Вярно - 
навремето казах, че съм прочела вагон с книги, даже моят вагон може би се е 
увеличил. Но това - дали имаш висше образование или нямаш, не те прави по-
умен или по-глупав. 

  

Мислиш ли, че намери точната мярка на провокация, за да заинтригуваш 
публиката, без да я отблъснеш? 

Венета: Да. Детекторът: Да. 

Има ли епизоди от миналото ти, от които откровено се срамуваш? 

Венета: Не. Детекторът: Не. 

  

На този етап имаш ли ясна идея какво всъщност искаш от живота? 

Венета: Не. Детекторът: Да. 

Венета: Аз имам една позиция спрямо всичко, което се случва в моя живот, и тя е
следната - аз никога не търся, не си поставям цел, а чакам нещото само да ме 
намери. Така беше и с „Горещо" - аз си седях вкъщи, обади се режисьорът, каза, 
че е написал една концепция за мен, и го направихме. Но аз не съм си мръднала 
ей толкова пръста да измисля концепцията или да отида в Нова телевизия и да я 
предложа... Просто каквото трябва да се случи, се случва. 

  

ГОРЕЩО 

Добра водеща ли си?  

Венета: Не. Детекторът: Да. 

Венета: 12 години работя като водеща и досега не е имало дори едно-единствено 
предаване, след което да съм доволна от себе си, да кажа „Да, добре го 
направих!" Винаги има нещо, което ме кара да си мисля, че е трябвало да 
подходя по друг начин. Доста съм самокритична. 

  

Чувстваш ли се неудовлетворена, ако не успееш да извадиш „скандал"? 

Венета: Да. Детекторът: Не. 

Венета: Тук се подвоумих. Защото скандалът не е напълно задължителен. Ето 
например с Мария (мениджърката на „Мегаталант" Мария Станева - бел. ред.), 
която беше с обезобразено лице, нямаше скандал - но аз съм удовлетворена, че 
ние бяхме единственото телевизионно предаване, което я показа, и тя след това 



остана с много добри впечатления от нас. 

  

„Повдига" ли ти се понякога от гостите, които каниш? 

Венета: Не. Детекторът: Да. 

Венета: Може би е имало случаи за тези десет месеца някои от гостите да са се 
държали малко по-звездно, отколкото им е статутът. Но аз не съм казвала и 
показвала нищо. Уважавам гостите си. 

  

Налага ли ти се да лицемериш в работата си? 

Венета: Да. Детекторът: Да. 

  

Ако сама можеше да избереш типа предаване, което да водиш, щеше ли 
отново да се занимаваш с телевизионен таблоид? 

Венета: Да. Детекторът: Не. 

Венета: Когато ми зададе въпроса, аз отговорих от позицията на човек, когото 
никой не е заставил да води това предаване. Било е въпрос на мое решение аз да 
се съглася да го правя. Но разминаването се е получило, тъй като в националната 
телевизия например три години аз съм правила социално предаване - „Частен 
случай". Преди това съм работила в „Наблюдател". Никога не се знае какво ще 
стане утре. Аз мога да остана без работа и да направя пак социално предаване 
или такова за любовта. Малко преди да започнем „Горещо", с Иван от „Сблъсък" 
сме си говорили на тази тема. Аз му обяснявах как искам да водя предаване за 
любовта, а той ми каза, че не е важно аз какво искам, а какво мога да правя най-
добре. 

  

Омръзна ли ти да те водят като „скандалната водеща"? 

Венета: Да. Детекторът: Да. 

  

КОНКУРЕНТНО 

Възприемаш ли Надя от „Елит" като някаква твоя конкуренция? 

Венета: Не. Детекторът: Да. 

Венета: Продължавам да настоявам на това „Не" - нито в професионален, нито в 
личен план тя може да ми бъде конкуренция, тъй като аз не се състезавам с нея 



нито за мъже, нито за работа. Нашите предавания са много различни. Но сега аз 
мога да ти разкажа един случай... не знам доколко е правилно да го разказвам, но 
пък е истински... На Нова година бяхме с Тихомир (бивш участник в „Биг 
Брадър" - бел. ред.) - първо в неговия индийски ресторант, после на дискотека, а 
след това отидохме в „Порно". Видяхме се с Андрей от „Сблъсък" - прегръдки и 
целувки, но наистина мога със 100% сигурност да кажа, че с него отношенията 
ни единствено и само са били приятелски. Никога не са минавали границата да 
отидат към интимни. Тогава Андрей ме попита: „Познаваш ли Надя?" 
Фактически на тази Нова година аз се запознах с нея в „Порно". Почнахме с 
Андрей нещо да си говорим, при което тя му направи една ужасна сцена на 
ревност. Стана и си тръгна! Андрей се обърна към мен и ми каза: „Видя ли какво 
стана? Отивам да я върна, защото стана голям проблем - тя изревнува от теб!" 

  

Има ли какво да делите вие двете? 

Венета: Не. Детекторът: Не. 

  

Притесняваш ли се да не се появи друга достатъчно отракана и напориста 
журналистка в твоята ниша? 

Венета: Не. Детекторът: Не. 

  

ТЕЛЕВИЗИОННИ РЕАЛНОСТИ 

„Търсенето" на твое гадже по време на предаванията изтърка ли се вече 
като вид закачка? 

Венета: Не. Детекторът: Да. 

Венета: Колебаех се какво да отговоря, защото в началото на предаването бях 
много против гостите да се закачат с мен... Но това е тенденция още от времето, 
когато водех „Ексклузивно". Тогава първият ми гост беше Слави Трифонов. И 
така тръгна предаването - той дойде, аз му зададох въпроса кой номер обувки 
носи, той ми отговори: „Купих си нов комбайн в кухнята, ще дойдеш ли да ми 
сготвиш?" Оттогава, който и гост мъж да дойде в мое предаване, особено ако е 
ерген, задължително се чувства длъжен по някакъв начин да ми се предложи. 

Напоследък гледам, че и жени се закачат... Има един такъв момент, в който аз не 
искам гостът да е по-смел от мен, както беше с Мария (фолкпевица и рекламно 
лице на „Ариана" - бел. ред.) - едно момиче на 20 години, което дойде и със 
самочувствие каза: „Цункай ме!" Аз не исках да я целувам, бях шокирана, но я 
целунах, защото си казах: „Откъде накъде едно двадесетгодишно момиче ще е 
по-смело от мен?" 

  



Апропо, ти егоцентрик ли си? 

Венета: Да. Детекторът: Да. 

  

Би ли могла на този етап да правиш журналистика, която не е self-centred, 
тоест която не се върти в голяма степен около твоите преживявания? 

Венета: Да. Детекторът: Не. 

Венета: Тук трябва да обясня, че концепцията на предаването изцяло се върти 
около  водещата: тя отива на дискотека, среща се с мъже, пазарува с Мис 
България нови дрехи, ходи на фитнес, спортува с някакъв мускулест мъжага... Аз 
се притеснявам, че трябва да разкривам мои лични неща в предаването, но те са 
част от концепцията и идеята на режисьора. 

  

Има ли истинско привличане между теб и изгонения от „Биг Брадър" 
Тихомир? 

Венета: Да. Детекторът: Не. 

Венета: Ако са подскочили графиките тук, то е било от вълнение, защото аз 
наистина го харесвам. Категорично съм убедена в отговора си! Фактът, че ние на 
първа среща с Тихомир сме седели от осем вечерта до осем сутринта заедно, 
показа, че го харесвам! Но за мен всичко това е много необяснимо и донякъде 
граничи със страх и объркване. Дори снощи му казах, че в момента се чувствам 
объркана от развоя на нещата. Какво харесвам в Тихомир ли? Отношението му 
към мен. Винаги съм се чудила на моите ухажори защо се държат толкова лошо с 
мен?! Примерно някой мъж ме кани на среща, излизаме. Започва едно агресивно 
поведение към мен, нападки. На мен такъв тип отношение не ми харесва. 
Работата ми е толкова натоварена и изнервена, че искам в личния си живот да 
имам спокойствие и уважение. И сега за първи път от години насам аз виждам 
уважение в поведението на Тихомир. 

  

Той харесва ли ти като мъж? 

Венета: Да. Детекторът: Не. 

Венета: Дали физически е мой тип? Аз нямам „тип" като външност. Никога не 
съм имала красиво гадже, външността никога не ме е интересувала. Вълнувало 
ме е единствено отношението към мен. И когато са ме питали какъв ми е идеалът
за мъж, аз съм казвала - държа той да е добър по душа. Нищо друго! На мен 
например любимият ми актьор е Брус Уилис, даже имам негова снимка в чантата 
си сега. А той няма коса, има повечко излишни килограми, но когато погледнеш в
очите му, там има някаква сигурност, която те кара да знаеш, че дори утре тази 
къща да се срути, той ще е човекът до теб. 



  

Редно ли е да заснемаш и показваш ваша среща с Тихомир? 

Венета: Да. Детекторът: Да. 

  

Присъствието на камерата прави ли нещата между двама души по-малко 
истински? 

Венета: Не. Детекторът: Да. 

Венета: Това е единственото предаване за 12 години, в което аз говоря с някакъв 
човек, разказвайки личния си живот... Колко връзки съм имала, с кого съм живяла
- за пръв път разказвам в публичното пространство тези неща. И за да го направя,
не смятам, че то е било по-малко истинско, защото камерата е била там. 

  

МЪЖЕТЕ И СЕКСЪТ 

Наистина ли през последните 2 години нямаше гадже? 

Венета: Да. Детекторът: Да. 

  

Ако онзи мъж, с когото сте се разделили, но си чакала през въпросните две 
години, сега се появи с букет цветя и ти падне на колене, ти ще го приемеш 
ли обратно? 

Венета: Не. Детекторът: Не. 

  

Била ли си в интимни отношения с Елин Топузаков? 

Венета: Не. Детекторът: Не. 

  

Трябва ли един мъж да има солидни възможности, за да си с него? 

Венета: Не. Детекторът: Не. 

  

Би ли легнала с някого на първа среща? 

Венета: Не. Детекторът: Не. 



  

РЕТРО 

Венета, ти смяташ ли се за модерна жена? 

Венета: Не. Детекторът: Да. 

Венета: Ако си сложила в думата „модерна" и модерните дрехи, тогава сигурно 
съм такава. Но като модерна жена аз не се приемам, защото имам доста 
старомодни разбирания за живота - от рода на това, че мъжът трябва да направи 
първата крачка, че мъжът е този, който е силната, водещата страна... 

  

Има ли „мъжка" и „женска" работа? 

Венета: Да. Детекторът: Да. 

  

Според теб повтарянето, че не правиш секс без чувства, отразява ли се 
благотворно на имиджа ти? 

Венета: Не. Детекторът: Да. 

Венета: След като правя секс, единствено ако съм влюбена и обичам даден мъж, 
а не правя първо секс и евентуално след това да реша дали имам връзка, аз не 
мога да се променя. Но не мисля, че моето поведение се отразява добре на 
имиджа ми, защото това, което правя аз, не е модерно и не се харесва на хората. 
Живеем в такова време, в което нещата стоят другояче. 

  

А морализаторската позиция не противоречи ли на факта, че се снима в 
„Плейбой"? 

Венета: Не. Детекторът: Да. 

Венета: Аз се чувствам комфортно с тези снимки, защото моралът ми е от гледна
точка на това да не отида да правя секс с мъж, към когото нямам чувства. Или 
който, понеже ми е шеф, очаква да направя това. Но моят морал ми позволява да 
отида да се снимам гола, да изпълня задълженията си по един договор и да 
получа сума по него. Но нито един мъж не се е възползвал от мен - всички са ме 
видели, но кой ме е пипал? 

  

Коментарът ти, че Зара от „Биг Брадър" не била харесвана от българските 
жени, адекватен ли беше според теб? 



Венета: Да. Детекторът: Не. 

Венета: Когато аз отивах в студиото на „Биг Брадър", те ми бяха казали 
предварително какво ще ме питат. Между другото - от шоуто ми бяха дали около 
15 въпроса, които трябваше да задам уж спонтанно на Тихомир. Те бяха изцяло за
отношенията му с Мел и накрая завършваха с: „Избирай - аз или Мел?" Но когато
аз излязох и видях колко е притеснен Тихомир от моята поява и колко мило се 
държа с мен, нямаше как да го направя. 

Ники Кънчев не знаеше, че ще стане така, затова на два пъти ме подкани: „Задай 
въпроси в твоя стил"... Но да, говорехме за Зара. Тъй като вече на Ники му бях 
объркала сценария, когато казах какво мислят хората за Зара, той вече беше 
длъжен да ми опонира, че не всички мислят така. Но за да го кажа това нещо, аз 
се бях консултирала. Хората казват: „Само да не е Зара". Само да не е Зара, 
защото тя е срам и позор за женската половинка на България - от къщата излязоха
жените, които могат да чистят, да готвят и т. н. Зара не може да е обобщеният 
образ на българската жена! Но аз по никакъв начин не искам да я обидя, тя е на 
19, има много време да се научи да готви. 

  

СУБКУЛТУРИ 

В живота извън студиото фолк певиците и певците интересни ли са ти? 

Венета: Да. Детекторът: Да. 

  

Между другото - Азис наистина ли те възбужда, както ти веднъж заяви? 

Венета: Да. Детекторът: Не. 

Венета: Да, възбужда ме. Но не държа да убеждавам целия свят, че Азис ме 
възбужда. Отговорът ми е „Да", който иска да ми вярва, който иска - да не ми 
вярва. Азис го познавам много преди той да стане Азис - знам го от преди пет-
шест години, когато пееше в една кръчма и се виждахме там. Нито аз съм била 
водеща на „Горещо", нито той е бил най-скандалната звезда в България. Тогава 
сме седели и сме вечеряли и аз още тогава съм му го казала това и той го знае. 
Примерно аз съм първата жена, която се е снимала в негов клип. Той се беше 
снимал само с мъже дотогава. Покани ме мен, аз играех жена му, която го хваща с
някакъв друг мъж и му изхвърля багажа.   

  

Компаньонки ли са някои от известните модели у нас? 

Венета: Да. Детекторът: Да. 

  

Защитната реакция на моделките - „Те ни нападат, защото ни завиждат, че 



сме хубави", изтърка ли се вече? 

Венета: Да. Детекторът: Да. 

  

ГОЛОТАТА 

Харесваш ли снимките си в „Плейбой"? 

Венета: Да. Детекторът: Да. 

  

Те добър пи ар ли се оказаха за теб? 

Венета: Да. Детекторът: Да. 

  

Смущава ли те фактът, че хората един вид са те „виждали гола"? 

Венета: Да. Детекторът: Не. 

Венета: Тук си спомних, че на самите снимки аз много се притеснявах от екипа. 
Разплаках се, наложи се фотографът да дойде да ми дръпне ципа на жилетката и 
да приключим доста бързо нещата. Самото събличане, това, че те гледат 
непознати хора на мястото на снимките, ме притесни. Но после, че някой си е 
купил списанието и го е видял, какво от това? 

  

Би ли се снимала отново за еротично списание? 

Венета: Да. Детекторът: Не. 

Венета: Не се отричам от това, което съм казала. Просто договорът ми в момента
го забранява. Така че отговорът ми е: „Да, но не мога да го направя в момента". 
Иначе нямам притеснение. 

  

Ще скриеш ли тези снимки от децата ти един ден? 

Венета: Не. Детекторът: Не. 

  

ОГЛЕДАЛЦЕ, Я КАЖИ... 

Венета, ти смяташ ли се за много красива? 



Венета: Не. Детекторът: Не. 

  

Изглеждаш ли според теб достатъчно „свежо" за 30-те си години? 

Венета: Да. Детекторът: Не. 

Венета: Може би разминаването тук дойде от това, че всеки път, като кажа, че 
съм на 30 години, хората мислят, че лъжа и че съм на 25. Затова нарочно казвам, 
че съм на 30 - за да ми правят комплименти колко добре изглеждам. Мисля, че 
изглеждам добре за годините си, защото хората така твърдят. 

  

Полагаш ли сериозни усилия за поддържане на външността си? 

Венета: Не. Детекторът: Да. 

Венета: Е, какви са тези грижи, много ми е чудно! Няма такива. Първо, че нямам
време... Вярно е, че не пуша, но това е семейно възпитание - родителите ми не 
пушат и аз не пуша. Също така вкъщи не се пие и затова ще ми е малко неудобно 
аз да се прибера вкъщи, да си запаля една цигара и да пия. Колкото до фитнеса... 
Пробвам, но се стига само до пробите и до това, че изнервям треньора. 

  

Пазиш ли диети? 

Венета: Не. Детекторът: Да. 

Венета: Тук казах „Не", но в този момент се сетих, че аз ям по кръвната си група 
от около две години и половина. Това не е диета, защото ядеш неограничени 
количества, но от определен вид храни. 

  

Има ли неща от външния ти вид, които би променила тутакси? 

Венета: Не. Детекторът: Да. 

Венета: Никога не съм искала да променям нещо. Под промяна разбирам да съм 
по-пълна или по-слаба, да имам силиконов бюст или нещо такова. Не мисля, че 
ако си променя външността, това по някакъв начин ще ме направи по-щастлива 
или по-харесвана от мъжете. Ако един мъж ще прояви интерес към мен, нека да 
го направи заради моята личност, това какъв човек съм, а не заради това как 
изглеждам. 

  

Забелязваш ли признаци на остаряване по себе си? 



Венета: Да. Детекторът: Да. 

  

ИЗВЕСТНОСТТА 

Усещаш ли се в определена степен „амортизирана" като познато лице? 

Венета: Не. Детекторът: Да. 

Венета: Не, не се усещам. 

  

Харесва ли ти да си известна? 

Венета: Не. Детекторът: Да. 

Венета: Докато ми задаваше всичките тези въпроси за известността, аз си мислех
за Тихомир и за това как през последните десет дена просто ненавиждам тази 
известност, която ми пречи да имам нормални лични отношения с него. Преди не 
ми е правила такова впечатление известността, защото съм от вкъщи на работа, 
от работа - вкъщи. От Нова година насам обаче е различно. 

  

Би ли се пробвала да запазиш популярността възможно най-дълго? 

Венета: Не. Детекторът: Да. 

Венета: Предпочитам в личния си живот да съм щастлива, за мен това е по-
важно. По-добре е да имам един нормален мъж, който да ме харесва и обича, 
отколкото известност и хора, които се бутат по ресторантите и ме коментират. 

  

Коментари на детектора* 

  

Стегнати, крайни и отчетливи са отговорите „Да" и „Не" пред детектора, тъй като
Венета Райкова е в свои води, когато целта и границите на проблема са зададени 
точно и ясно. Държи обаче тя да поставя едностранно критериите за това и всяка 
външна намеса в тази насока я дистанцира и затваря в самата нея. Поради това не
е странно, че предварителното смислово уточняване на въпросите за интервюто 
отнема много време и е съпроводено с корекции. Дори и по формулировки, които
са всеобщо приети и разбираеми. Поведението ґ по време на теста е 
дисциплинирано и тя стоически изтърпява наложените от инструкциите 
ограничения. Този факт контрастира с твърденията ґ, че приема всичко „на игра",
което се потвърждава и от изписваните следи на психофизиологичните реакции - 
фиксират се значителен брой разминавания. При обясненията на разминаванията 
с детектора Венета е земна, целенасочена и упорита като зодията си. Дори когато 



обясненията са противоречиви, тя отстоява своята позиция без уговорки, 
включително и чрез затваряне на разговора. Толкова логика и безпристрастност в
съжденията не са свойствени за красива жена, още повече че вътре в себе си тя е 
чувствителна и преживяваща личност. 

  

* Коментарите на детектора 

са изготвени от специалистите 

на „Пси Контракт" 

  

Досега в „Детектор на лъжата": 1. Екатерина Евро; 2. Наталия Симеонова; 3. 
Мартин Карбовски; 4. Емил Кошлуков; 5. Димитър Абаджиев; 6. Татяна 
Дончева; 7. Гала; 8. Ерол Ибрахимов; 9. Мишо Шамара; 10. Кирил Гоцев; 11. 
Агент Тенев; 12. Николай Бареков;13. Иво Атанасов; 14. Юлиана Кънчева; 15. 
Милен Цветков; 16. Божидар Димитров; 17. Силва от „Споко"; 18. Митьо 
Крика; 19. Иван и Андрей; 20. Нели Рангелова; 21. Евгени Минчев; 22. Николай 
Младенов; 23. Юлияна Дончева; 24. Николай Бучков; 25. Лили Игнатова; 

26. Магдалина Вълчанова; 27. Иван Козовски; 28. Весела Лечева; 29. Николай 
Дойнов и Миа Сантова; 30. Осман Октай; 31. Емилия Масларова; 32. Нина 
Радева 
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34. Кембълът По-добре да съм шут, отколкото шутка! 
Катерина Запрянова

Как е правилно всъщност да се обръщам към теб - като Кембъл, или господин 
Кембъл?
- Кембъле, и ти, птицо проклето!
Доста дълго обръщение, ще трябва да се задоволиш с Кембъл“. Как се �
чувстваш преди това специфично интервю?
- В момента съм нервен, защото в петък вечерта си загубих флашката, а 
вътре беше втората част от книгата ми и сега трябва да я пиша наново. А от
самото интервю не се притеснявам въобще.
Преди да включа диктофона, ти каза, че хората лъжат, така че да не те 
успокояваме с евфемизми като разминавания с детектора“. Сега заставаш �
ли зад думите си?
- Да. Всеки иска да се понрави и всеки одялква ръбовете, лъжейки. 
Смяташ ли да лъжеш по време на интервюто?
- На някои въпроси, на които искам по-пространно да говоря, ще трябва да 
излъжа - за да мога да ги коментирам после.
Коя е най-голямата лъжа, писана за теб?
- Не е имало такава. Така ме вижда човекът, така пише. Толкова му стига 
акълът, толкова пише.
Лъжеш ли в ежедневието си?
- Редовно. Аз крия. Типичен представител на зодия Близнаци съм. Имайки 
безкрайно много плътски щения - а аз ги удовлетворявам, щото съм слаб - 
трябва да крия. Осем години бях с една жена. И то жена, която 
олицетворяваше всичко, което иска един мъж - руса, сини очи, девствена, 
зверски умна. Решаваме да се женим и някой  разказва за шест мои жени �
това лято. Тя ме изгони. А аз не можах да я излъжа, защото тя е умна.
Как се възстановяваш?
- Е, страданията на младия Вертер...
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"Ясно е, че се 
харесвам. Има ли 
творец, който да 
не се харесва? 
Тщеславието се 
храни с едно - с 
ръкоплещения 
неистови. И с 
бикини и килоти, 
които хвърчат към 
сцената.“

  

  

ФОРМУЛАТА 

Кембъл, мислиш ли, че си напипал правилната формула за успех в медийните 
среди?
Кембълът: Да. Детекторът: Да.

Тя комбинация от словесни импровизации, заяждане и доза скандал ли е?
Кембълът: Да. Детекторът: Да.

В един интернет форум ти си наречен инфантилен чичко всичкоплювко, който 
говори глупости заради самите глупости и няма ясна визия докъде иска да 
стигне. Подобно твърдение обижда ли те?
Кембълът: Не. Детекторът: Да. 
Кембълът: Значи ме обижда. Значи съм се опитал да се направя, че не ми пука, 
пък ми пука! Всеки иска да бъде харесван от всички, ручеи и птички. Но явно на 
някои птички им изпада “т“-то и започват да не ме харесват... 
Имаш ли си някаква конкретна кауза, която защитаваш?
Кембълът: Не. Детекторът: Да.
Кембълът: Замислих се, че каузата е да бъда естествен. Опитвам се да бъда такъв.
В очите на 12-13-годишните момченца - на мама и на тати гения, дето жълтото 
отпред, кафявото отзад - естествено, аз ще изглеждам чичко! Нормално е. 
Възраст. Физиология. Стареене. Аз защо тренирам всеки ден? Защото ме е страх 
от старостта, не искам да се предам! Утре-вдругиден ще си измисля кавър на 
“Ветрове“ и току-виж остана во веки. Трудно е да бъда естествен, но опитвам... 

Съществува ли човек, на когото никога не би се подиграл?
Кембълът: Не. Детекторът: Не. 

Харесваш ли радиопредаванията си?
Кембълът: Да. Детекторът: Не.
Кембълът: Много ги харесвам. Детекторът отчете друго, защото невинаги мога да
дам това, което искам, и защото намирам грешки. Не искам всички да ми казват, 
че съм най-добрият радиоводещ, а искам аз да го знам. А сега знам, че мога да 
бъда още по-добър и още по-остроумен... Хайде да ти го кажа по друг начин: 



човек обикновено печели словесните двубои по-после, на ум и Ангеларий. Но 
няма типични грешки. Ако бяха типични, аз щях да намеря откъде идва 
еднаквостта на сгрешението... Може би някой път съм бил по-мек със слушателя 
и със зрителя. Аз не съм заядлив - всеки има волята и свободата да каже това, 
което го напиня изнутри. И ме потискат определения, че съм бил скандален 
водещ. Какво му е скандалното? От мен не може да се чуе нецензурна дума в 
ефир. Владея евфемизмите и езика. Предаванията ми са достатъчно хубави. Но 
аршинът за мен е четири-пет метра. Аршинът за нормалните водещи е един 
метър. Тяхното предаване е метър, метър и десет. И моето предаване е метър и 
десет, само че моят аршин е три-четири метра. И ако ги сложиш едно до друго, се
вижда каква е разликата. Просто аз съм хипер самокритичен, това е единственият
проблем. Не се състезавам с другите радиоводещи, а с вчерашното мое предаване
и искам утре да съм по-добър. Звучи зверски нескромно, но скромността е 
присъща на тия, които други качества нямат. 

  

 

  

  

  

Преди време за теб написаха: “Кембълът не е водещ, а ментално изкривяване: 
никога не успяваш да го харесаш повече, отколкото ти е противен, нито 
обратното“. Съзнателно ли дразниш понякога аудиторията?
Кембълът: Да. Детекторът: Да. 

Можеш ли да говориш интересно, без да смесваш езици, диалекти и архаизми?
Кембълът: Не. Детекторът: Не.

Формата по-важна ли е от съдържанието? Тоест, начинът, по който казваш нещо, 
по-важен ли е от смисъла му?
Кембълът: Да. Детекторът: Не. 
Кембълът: Опитах се да фриволнича и да направя реверанс към великолепието на
използването на езика от мен. За разлика от повечето хора, които имат активен 
речник (тоя, който се юзва в ежедневието) и пасивен (думи, които всички знаем, 
но впредвид престижността на ситуацията изкарваме на показ; думи, които 
линеят от неупотреба и всеки безсъзнателно знае значението им), аз използвам 
тези думи и в обяснението на тривиални неща. И понеже страхотно харесвам как 



говоря, понеже правя реверанс към възможието да използвам по този прекрасен 
начин думите, мислех, че това е по-важно. Но явно значението също носи 
достатъчно много респект. 

Ти губиш ли се понякога във формата?
Кембълът: Да. Детекторът: Да. 

Считаш ли се за добър импровизатор?
Кембълът: Да. Детекторът: Не.
Кембълът: Аз искам да бъда перфектният импровизатор и самокритичността ми 
казва, че съм могъл да го правя още по-добре. Абсолютно убеден съм, че и това 
интервю, ако можех да го пиша, щях да го напиша прекрасно и красиво. Но аз не 
съм Васа Ганчева, аз умея да говоря “в“ това време, не “после“ и “след“. Не да 
пиша, не да мисля. Всичко става на секундата. А железният сценарий ми напомня
за един филм, в който, за да не се възбуди, героят си мислеше за арктическа зима 
и Маргарет Тачър гола. Нали тя е Желязната лейди? Какви са тия железни 
сценарии, какви са тия простотии? Железният сценарий значи едно-единствено 
нещо: амплоа. Когато чуя, че някой творец има амплоа, това означава - “Вижте 
ме, аз съм готов да се повтарям“. А повтаряемостта означава еднаквие и скука за 
негово величество реципиента. 

Знаеш ли точно къде свършва шоуто и почваш ти самият?
Кембълът: Не. Детекторът: Не. 

Притесняваш ли се дали хората просто не те възприемат като шут? 
Кембълът: Не. Детекторът: Не.
СКЕЛЕТ В ДОЛАПА
Агресивен човек ли си?
Кембълът: Да. Детекторът: Да. 

Комплексиран?
Кембълът: Да. Детекторът: Да.

С днешна дата притеснява ли те фактът, че си израснал в разградското село 
Осенец?
Кембълът: Не. Детекторът: Не.

Сега повече хора ли те харесват, отколкото тогава? Защото по собствените ти 
думи като малък не са те “харесвали“ и “приемали“...
Кембълът: Не. Детекторът: Да.
Кембълът: Ако тук има грешка, това е заради количеството хора. Просто тогава 
са ме познавали по-малко хора и са ме харесвали тези, малкото. Сега ме познават 
много повече и затова повече хора ме харесват. Но като количество харесване не е
повече. Аз нямам нито един искрен приятел! Нямам нито една жена, която да 
обича мен, а не славата ми или кинтите ми, или фукнята, че утре ще каже: “Аз 
съм спала с Кембъла“. Няма такива хора!
Човек се ражда сам и умира сам. Целият му живот е едно тире, не две тирета. 
Нали се сещаш, с датите на раждане и смърт... Това тире изобразява твоето 
бъдещо хоризонталие. Затова ако някой се залъгва, че някой държи на него... Виж
сега, някои хора могат да харесват други хора, докато имат интерес от тях. За 
съжаление абсолютно всички дружби, приятелства са свързани с циничното 
“интерес“. Не става въпрос само за икономически интерес, за груб финансов - 



просто приятно ти е да си в компанията на някой. Че любовта какво е? Да 
виждаш любимия обект пред теб непрекъснато! А моят живот е низ от дивни 
простотии... Низ от непрекъснато сприятеляване с разни хора, на които плащам 
сметката във всякакъв аспект, които си тръгват, като им омръзне. Ама това не ме 
прави тъжен. Просто знам, че е така, и не очаквам нищо от никого. А това, че 
някоя труднодостъпна мадама искрено не иска да легне с мен и след това се кае, 
че ме е допуснала до себе си - това е ловуването, инстинктът да покажеш, че си 
по-силен. Инстинктът да напишеш някаква бледа сенчица на оная хоризонтална 
чертичка. Само че хоризонталието е едно. 
Затова самотата при мен е издигната в култ. Аз не се самозалъгвам. Имам 
издадени седем албума, осмият е неиздаден. Няма песен, в която да не става 
въпрос за самотата. И те не са инфантилни, ла-ла-ла... Сега не искам да обиждам 
какви бяха ония, “Катаклизма“ ли са, “Клизма“ ли са, които не знаят за какво 
пеят... Те просто искат да вземат кинти. А самотата е естественото състояние на 
всеки. Сексът е нещо прекомерно интимно, за да бъде направено с друг. 

Харесваш ли се, като се погледнеш в огледалото?
Кембълът: Да. Детекторът: Да.

Може ли да се каже, че си нарцис?
Кембълът: Да. Детекторът: Да. 

Един от любимите ти образи е този на скелета, който си дреме във всеки от нас и 
чака един ден да излезе. Много ли страхове имаш?
Кембълът: Да. Детекторът: Да.

Доволен ли си от живота си?
Кембълът: Да. Детекторът: Не. 
Кембълът: Тук кокетничих. От нищо не съм доволен. Опитах се да кокетнича, ама
тая гад ме е издала... От какво да съм доволен? От това, че отивам на някакъв 
купон и съм точно шутът? Е, по-добре да съм шут, отколкото шутка! Правим 
купона на всички, ония се чифтосват, хващат жени, които иначе никога не биха 
хванали, защото, за да създадеш тази атмосфера на близост, трябва някой виртуоз
да го направи! Еми хубаво, виртуозът после се прибира и само лъска цигулката 
си. 

Би ли направил всичко възможно само и само да бъдеш известен? 
Кембълът: Не. Детекторът: Да.
Кембълът: Не бих направил всичко, за да бъда известен. Както и не мисля, че съм
някакъв известен. Известността просто означава едно: когато имаш таланти и 
знаеш, че ги имаш, те не принадлежат на теб. Те принадлежат на хората. И ако 
някой си мисли, че носи отговорност за таланта си, това е хипер тъпо. Тоя, който 
те е осенил свише (“осенил“, щото съм от село Осенец), той носи отговорност. 
Ти можеш да се фукаш само с едно - че си направил добро. И е силен тоя, който 
умее да прощава. Нито умея да прощавам, нито да бъда добър, колкото ми се 
иска. Аз не давам на хората всичките таланти, които имам. Примерно последният
ми албум е може би едно от най-хубавите неща, които съм правил, а от три 
години залежава. Тайм ту тайм пускам по радиото по някое парче, колкото да 
нахраня тщеславието си, да ми звъннат някои хора и да ми кажат: “Това е супер, 
няма ли да го издадеш?“ Но не им го давам на хората, не знам що... А крайната 
цел е да не съм бременен непрекъснато с идеята, че трябва да веселя хората, ами 
да ги раждам тия неща и да им ги давам. Да не стоят в мен. В момента съм гузен. 



Пред себе си. Няма по-красиво нещо от това да подаряваш. Няма по-красиво 
нещо от това да дариш на някоя жена един великолепен оргазъм и повече да не “ 
го даряваш, за да няма възможност за сравнение. Може би затова съм такъв в 
сексуален аспект - един път и не мога да повтарям. Това ми е сериозен проблем. 

Постигна ли собствената си дефиниция за успех?
Кембълът: Не. Детекторът: Не.

Дразнят ли те хората, признати за успели? 
Кембълът: Не. Детекторът: Да.
Кембълът: Тук да не е отчело обратното? Абсурд! Но може би... може би е заради 
тия, които споменах... Има една такава плеяда от някакви нарочени “звезди“, като
една Йоана, певица една такава. Като “Кариzма“. Те са цял един отбор с 
неустановен пол. Но за това са виновни две електронни медии, които 
пропагандират, че това да си инакомислещ, не е лошо. А аз съм старомоден. 
Предпочитам мъжът да е мъж, да носи отговорност за жена си и жената да е 
жена-вдъхновителка. И толкова. 

В излязлата ти наскоро книга заявяваш, че си склонен да се заядеш с другите, 
особено ако са постигнали нещо. Твоето заяждане равносилно на комплимент ли 
е?
Кембълът: Да. Детекторът: Да.

А ти самият можеш ли да носиш на майтап?
Кембълът: Да. Детекторът: Не.
Кембълът: Все си мисля, че мога, защото редовно в ефир се шегувам със себе си -
че носът ми е толкова голям, че ако кихна, ще се самоубия. Да, самоиронията 
може да е трик. Слави взе много неща от моите предавания и въобще не му се 
сърдя. Неслучайно за това той изпитва респект към мен. Слави се притесняваше 
в началото за Учиндол и така нататък и изведнъж разбра, че това е оръжие. 

Твоето гостуване в “Шоуто на Слави“ преди няколко месеца предизвика доста 
коментари. Между другото, ти завиждаш ли за нещо на Трифонов?
Кембълът: Да. Детекторът: Да.

По-добър шоумен ли си от Слави според теб?
Кембълът: Да. Детекторът: Не.
Кембълът: По-добър съм. В импровизацията, в това, че мога да мисля 
самостоятелно и нямам нужда от аутокю. В това, че мога да ти отговарям на 
въпросите перфектно, без да се притеснявам и без да имам нужда от Росен. 

Харесва ли ти да си център на внимание в различни тв предавания?
Кембълът: Да. Детекторът: Да.

Би ли се пробвал да участваш в “Биг Брадър“?
Кембълът: Да. Детекторът: Да. 

Мислиш ли, че щеше да си сред първите изгонени, ако участваше в шоуто?
Кембълът: Не. Детекторът: Не. 



ЖЕНИТЕ 

Радваш ли се на достатъчно внимание от страна на нежния пол?
Кембълът: Не. Детекторът: Да. 
Кембълът: Количеството е добро, не се оплаквам. Всеки пъпчив чикибоец умре 
да го обявят за някакъв плейбой. Аз обаче съм много романтичен - искам да я 
държа за ръката, да се разхождаме, да си говорим и да ме разбира. Да, казах, че 
самотата е естествено състояние. Да, не вярвам в тия неща, ама искам! Иначе 
всякакви жени проявяват внимание към мен. Ако бъда откровен, има една 33-34-
годишна жена, която зверски ме преследва от двадесетина дена. А в същото 
време излизам много с ученички, щото те като че ли нямат навити 35 метра 
мъжки детеродия в главата и все още са романтични. И все си мисля, че не се 
изкушават толкова от кинтите и от известността. Така че по мен си падат най-
различни жени. Но аз знам те какво искат. Да използват предмета и... Абе няма 
жена, която да не ми е изневерявала! А мисля, че няма и такава жена, която да не 
е изневерявала. Всяка жена прави всичко, ама не на мъжа си. 
А има ли защо да си им интересен според теб?
Кембълът: Да. Детекторът: Не. 
Кембълът: Еми значи няма! Значи съм скучен! Чудя се за какво са при мен... 
Всъщност аз съм един преструващ се на умен човек, един обикновен селянин, 
който с милиция не можете да го върнете на село и няма за какво да ме харесват 
жените. 

Ти щеше ли да излезеш с Кембълът, ако беше жена?
Кембълът: Не. Детекторът: Да.
Кембълът: Ясно е, че се харесвам. Има ли творец, който да не се харесва? Сега 
говорим сериозно. Тщеславието се храни с едно - с ръкоплещения неистови. И с 
бикини и килоти, които хвърчат към сцената. Аз имам всичко, което харесва една 
жена: безотговорност, непредсказуемост, абсолютната сигурност, че ако някой я 
закачи на улицата, ако ще и 50 човека да са, аз съм скочил да се сбия. Жените 
много обичат мъжете да се бият за тях. Не ми казвай, че и това не е така! А може 
би това, което ми се въргаля из леглото, не са жени?! 

Мутризирани ли са повечето български красавици?
Кембълът: Не. Детекторът: Да. 
Кембълът: Жената има една стока, която трябва да продаде, докато тя не се е 
вмирисала. И жената бърза да я продаде. Ако включим мутризацията като форма 
на овреме продаденост - да. Защото жената бърза, тя непрекъснато иска да 
намери най-подходящия обект. Англичаните казват, че който е намерил 
съкровището, спира да копае. А жената намира съкровището, намира някакъв 
готин пич и продължава да копае! 

Прибягваш ли до лъжи, за да впечатлиш някого?
Кембълът: Да. Детекторът: Да. 

ФУТБОЛЪТ 

Има ли някаква поза в настояването ти, че си фен на “Левски“?
Кембълът: Не. Детекторът: Да.



Кембълът: Не, няма. Преди много ходех на мачове, но откакто си уговориха с 
чорбата 1:1, вече не... Ако е имало някакво несъответствие на този въпрос, това е 
защото в момента тия, които играят в “Левски“, са некви п...и. Не всички, 
разбира се. Но излизат, вземат кинтите и се прибират. Това е като 90% от радио- и
телевизионните водещи, от журналистите. Занаят! То не гори в тая професия, не 
твори, не показва какво може и не мисли като мен, до 5 сутринта да преигравам 
цялото предаване, къде и какво можех да кажа по-добре?! Оня си се прибира, 
опва нозе срещу телевизора и ляга да спи. Щото не му пука, щото е занаятчия! 

При сегашното ниво на футболното първенство в България всъщност има ли 
значение кой печели?
Кембълът: Не. Детекторът: Не.

Да си левскар, въпрос на манталитет ли е?
Кембълът: Не. Детекторът: Не.

По-ниско интелигентни ли са привържениците на синия отбор?
Кембълът: Не. Детекторът: Не. 

АЛКОХОЛНИ ПАРИ 

Твоя крилата мисъл е: “Ако седнеш да пиеш и мярката не е до “насиране“, това 
пиене ли е въобще?“ Придържаш ли се към тази максима и на практика?
Кембълът: Да. Детекторът: Да.

Често ли минаваш мярката?
Кембълът: Не. Детекторът: Да.
Кембълът: Казах “Не“, защото ми се случва 2-3 пъти в годината да пия. Ако това 
е често... Но аз, като пия, пия с приятели, с които правим зверски щуротии, от 
които се кефя и които после се обсъждат от половин София. 

Смяташ ли алкохола за една от основните характеристики на т. нар. “балкански 
мачо“?
Кембълът: Да. Детекторът: Да.

Преувеличаваш ли с някои твои “пиянски спомени“?
Кембълът: Да. Детекторът: Да. 

НЕЩО ЗА ЧЕТЕНЕ 

Истина ли са повечето случки, които разказваш в “Нещо за четене“? 
Кембълът: Да. Детекторът: Да. 

Притеснява ли те фактът, че си разказал доста картинно някои интимни 
подробности за хора от твоето минало?
Кембълът: Не. Детекторът: Да. 
Кембълът: Въобще не ме притеснява. За да бъде истинско всичко, трябва да се 
придържаш към някаква действителност. Всички са със собствените си имена. 



Дреме ми за тях! Те са ми донесли толкова нещастия, че това е най-малкият 
начин да им го върна. Цинично е, но и светът е такъв.

Честно ли е това спрямо тях?
Кембълът: Не. Детекторът: Да.
Кембълът: Не е честно. Но по някакъв начин трябва да отмъстя на миналото си, 
за да го преборя.

Можеш ли да пишеш, без да изпадаш в ексхибиционизъм?
Кембълът: Не. Детекторът: Не. 

Ти ли си твоят любим лирически герой?
Кембълът: Да. Детекторът: Не.
Кембълът: Аз съм си любимият лирически герой, но не харесвам как съм живял. 
Яд ме е, че невинаги успявам да направя навреме това, което трябва да направя. 

Апропо, родителите ти наистина ли са ти удряли толкова много бой, като си бил 
дете?
Кембълът: Да. Детекторът: Да. 

Ти лично доволен ли си от “Нещо за четене“?
Кембълът: Не. Детекторът: Да.
Кембълът: Не съм доволен и ще ти кажа от какво. Пикселизирана е снимката. 
Има много грешки - не правописни, а в графемата. Има и 3-4 пасажа, които не ми
харесват темпово. Играл съм си добре да звучат нещата, внушаващи, едва ли не 
звукоподражателни, а в същото време това е било за сметка на бързината на 
действието. На няколко места нарочно съм ретардирал и забавил, за да изостря 
вниманието. Предпочетох да изглежда красиво нарисувана грозна дебела жена, 
отколкото с две щрихи загатната красива жена. 

Възприемаш ли живота си като толкова специален, че да пишеш книга за него?
Кембълът: Да. Детекторът: Да.

Смяташ ли, че последният том от “Нещо за четене“ ще е с щастлив финал?
Кембълът: Не. Детекторът: Не. 

  

коментари на детектора*  

Тъмните очила, които не сваля през цялото време на интервюто, и често 
променящият се тембър на гласа издават, че Кембълът е притеснен. 
Потвърждение на това са и множеството извинения по повод неволното 
нарушаване на инструкциите от негова страна. Следите на реакциите при 
емоционалните разминавания са отчетливи и лесно се разчитат. В неговия 
стил той държи да се избягва терминът "емоционално натоварена тема“ и 
нещата да се наричат директно - "лъжа“. Кембълът обаче не се стреми да 
нанесе вреда и да спечели изгода. Не е настъпателен и последователен в 
желанието да манипулира впечатлението за себе си. Липсата на тези 
задължителни компоненти на класическата лъжа означава единствено, че той
иска да прикрие нещо, което е дълбоко в него. Емил Трифонов е прекалено 
интелигентен и мислещ, за да може да потисне вътрешната си 



чувствителност и саморефлексия чрез демонстрирания непукизъм и логиката 
на словесните каламбури. Това принуждава Кембълът да е недоволен накрая от
срещата си с детектора, което още веднъж доказва, че за да играеш успешно 
избраната роля, тя трябва да е максимално близка до самия теб. 

* Коментарите на детектора 
са изготвени от специалистите 
на "Пси Контракт“

Детектор на лъжата

   СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЯ     
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35. Десислава Петрова-Солджъра: Мъжете си представят или двойка
перфектни блондинки, или две грозници!

Катерина Запрянова

http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=200
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�Гейовете в 
парламента 
просто бягат по 
тъч линията и 
гледат в другата 
посока. А с някои 
от тях лично съм 
се запознавала, 
били сме на една 
маса.“

  

Как да се обръщам към теб - като Солджър или като Деси?
- Аз си имам име по документи, и то е Десислава. Това, че съществува някакъв 
прякор, е отделно. “Солджър“ идва от много отдавна - мои приятели ме наричаха
така, защото обичам военни дрехи, оръжие и т. н. В един момент медиите го 
надушиха. 
Кое те притеснява повече - лъжите или истините, които са писани за теб?
- По-скоро лъжите. Защото наистина са много. Чувала съм, че едва ли не съм 
подставено лице. Че усвоявам пари. Че една гей дружинка от богаташи просто 
ме използват за свои цели... Което, разбира се, са глупости - аз сама съм се 
хвърлила във всичко това. 
Ако ти можеше да пробваш някого на детектора на лъжата, кого щеше да си 
избереш?
- Първоначалната ми идея преди време беше да сложа г-н Козовски, но вие го 
направихте и му зададохте абсолютно всички въпроси, които аз исках да го 
питам. Сега бих препитала баща ми, майка ми... Защото искам да съм убедена, 
че ме приемат наистина такава, каквато съм.
Тези кабели притесняват ли те?
- Ами не... Малко е като във филмите. Истината е, че ми е много интересно! 
Твоето гостуване в рубриката съвпада със суматохата около 2 февруари. Какво 
всъщност мислиш за тази дата?
- Доколкото знам, тази дата официално фигурира като Петльовден. Но няма 
никаква обвързаност с гей, хомо-, би- хората... Аз тази дата не я приемам за 
никаква. Свързвам я само с това, че около нея медиите започват да звънят в 
офиса. 
Мислиш ли, че ще можеш да проявиш абсолютен самоконтрол по време на теста
и да ни преметнеш? 
- Донякъде аз съм запозната с езика на тялото, какво поведение да имам пред 
хората. Приятелката ми ме е учила на някои неща. Бившата компания, в която е 
работила, подлагала служителите си на няколко курса, водени от бивш служител 
на ЦРУ. Но вътрешно аз съм изключително емоционален човек. 
  

  

МЯСТО ПОД СЛЪНЦЕТО 

Деси, хомофобски настроено ли е българското общество като цяло?



Деси: Да. Детекторът: Да.

Мислиш ли, че настройката на една нация може да се промени в рамките на 
няколко години?
Деси: Не. Детекторът: Не. 

Депутатът Козовски вашият основен душманин ли е?
Деси: Не. Детекторът: Да.
Деси: Че ме е дразнил, дразнил ме е. Но по принцип не е той единственият. 
Просто Козовски поведе парада. Не мога да отрека, че явно си има някаква 
мотивация. Още когато преди две години засякох Козовски като медийни изяви, 
реших, че този човек е имал проблеми. И се оказва, че наистина е имал проблеми
с агресивния хомосексуализъм. Някой го е нападал и Козовски реално това и 
казва. Абсолютно нормално е, на чисто психологическа основа, когато човек е 
нападан, да го е страх от нещо. Де факто голямата част от хомофобите са били 
или жертва на насилие, или пък самите те са дотолкова скрити хомосексуално и 
ги е страх да не ги разкрият, че скачат показно срещу гейовете. Козовски е бил 
нападан, той спада към първия сценарий. Но не може да си вади заключенията за 
цялата гей общност само на базата на някакво неприятно преживяване. 

Смяташ ли, че ден срещу хомофобията (като предложения от вас 17 май) е 
необходим в България?
Деси: Да. Детекторът: Да. 

Наблюдава ли се по-голяма толерантност към гей обществото през последните 
години?
Деси: Да. Детекторът: Не.
Деси: Не може да се каже крайно “Да“ или крайно “Не“. И до ден-днешен 
например се наблюдават страшно хомофобски прояви, които не ми позволяват да 
кажа, че обществото ни е толерантно. Преди няколко дни бях в едно 
радиопредаване. Звъннаха ни от Бургас, за да ни кажат как съвсем организирано 
и целенасочено един мъж е влязъл в гей чата, уредил си е среща с момче, 
причакали са го и са го пребили. Ето това е една явна атака срещу сексуалността 
на този човек! А полицията много рядко узнава за тези неща. Просто хората се 
притесняват да кажат как точно стоят нещата, а често въобще не отиват до 
районните само заради страха, че там биха могли да се държат неадекватно с тях 
или че хомосексуалността им ще стане публична тайна. Такива неща се случват 
най-вече в малките градове и затова е много лесно да се разпространи историята. 
Крайната ни цел, разбира се, е хората да не се интересуват кой е гей и кой не е, да
не се бъркат в личния ти живот. Но в България някои неща не могат да се 
избягнат - всеки гледа в двора на съседа. Затова трябва да има един период, в 
който сексуалните различия да се изтъкват дотам, че самите хора да са наясно за 
какво става дума. Защото съществуват разни стереотипи: че всички гейове са 
феминизирани, че всички хомосексуални жени са мъжки. 

Според теб хората обясняват ли неуспехите си с различната сексуалност, когато 
става въпрос просто за некомпетентност? Тоест когато ги уволняват заради 
некадърност, те залагат ли на картата “сексуална дискриминация“?
Деси: Да. Детекторът: Не.
Деси: Тук се разминахме с детектора, защото наистина имаше колебание. Аз се 
сетих за конкретни такива случаи - има такива. Даже в нашия офис идват хора, 
които казват: “Искаме да водим дело срещу дискриминация“. Започвам да ги 



разпитвам за какво точно става въпрос, а в повечето случаи се оказва, че 
въпросният човек просто иска да си отмъсти или да припечели пари... Така че 
някои хора наистина се опитват да спекулират. Но това е все пак един малък 
процент от всичките случаи на дискриминация.

След като бракът губи актуалността си сред хетеросексуалните двойки, смяташ 
ли, че тепърва в България трябва да се узаконяват хомосексуалните бракове? 
Деси: Да. Детекторът: Не.
Деси: Знаех си, че детекторът така ще отчете. Вярно е, че все по-малко хора се 
женят. Но аз смятам, че въпросът не е дали ще сключиш брак или няма да 
сключиш. Въпросът е да имаш избор да го направиш или не. Всичко опира до 
избора. Иначе съм сигурна, че ако днес или утре се узаконят тези гей бракове или
регистрираното съжителство, реално няма да има много хора, които ще се 
затърчат да подпишат веднага.

В Унгария 5 години след приемането на такъв закон нямаше сключили брак 
хомодвойки. Мислиш ли, че в България ситуацията би била същата?
Деси: Да. Детекторът: Не.
Деси: Всъщност аз познавам хора, които веднага биха сключили такъв брак. Аз 
съм конкретен пример. Веднага бих отишла. Абсолютно сигурна съм в избора си.
Също така предполагам, че няма да съм единственият човек, но няма да бъдем и 
много хора. За себе си аз съм твърдо на позицията, че такива бракове са 
необходими, но и в самото гей общество постоянно текат спорове. 

Трябва ли гей двойки да имат правото да осиновяват деца?
Деси: Да. Детекторът: Не.
Деси: Това е много спорен въпрос. Предполагам, че детекторът пак ми 
противоречи, защото положението е доста колебливо. Не мога да дам 
общовалиден отговор за лесбийки, за гейове, за бисексуални, за транссексуални...
По принцип е ясно, че всяко дете има нужда от модел. Освен това самото 
общество не е готово да приеме такъв вид семейство - примерно две майки с 
момченце. Обществото ще отхвърли това дете и това семейство. При двама бащи 
пък нещата се гледат съвсем негативно. Така че може би не заради самата двойка,
а заради детето аз лично съм против такова осиновяване. Просто защото това 
дете би било потенциална жертва. Да си родител в такава двойка опира до много 
кураж, до възпитание, до лични качества. В моя случай не мисля, че на този етап 
съм готова да имам дете - ще ми трябват поне няколко години. Но искам да имам 
деца, това е сигурно. Да родя и аз, и приятелката ми. 

Съществува ли риск осиновеното дете да стане жертва на педофилия?
Деси: Не. Детекторът: Не. 

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНО 

Дразни ли те определението “бившата председателка на “Джемини“, с което в 
момента те представят из медиите?
Деси: Не. Детекторът: Да.
Деси: Не мисля, че ме дразни. Миналото лято почнахме кампания за намирането 
на сериозни хора, която беше именно с тази цел: аз да мина на друга позиция, на 
по-заден план, да помагам на новия управителен съвет, без да бъда в 



ръководството. В момента всички в управителния съвет са над 30, което е много 
добре. Досега по-голямата част от хората бяха предимно млади като мен, без 
никакъв практически опит, приемайки нещата един вид като игра. Иначе облаги 
няма и никога не е имало. Управителният съвет е на доброволни начала. Аз 
работех 3 години, без да получавам нищо. И сега не вземам пари. 

А ти постигна ли достатъчно като председател на организацията?
Деси: Не. Детекторът: Не.

Комфортно ли ти е в новата ти роля на пиар и международен координатор?
Деси: Да. Детекторът: Да. 

Може ли да се каже, че ти направи от твоята различна сексуалност твоя 
професия?
Деси: Не. Детекторът: Не. 

Имаш ли ясна визия какво точно искаш за себе си след десет години?
Деси: Да. Детекторът: Не.
Деси: Малко трудно е на 24 години да знаеш точно какво искаш. Но аз от доста 
ранна възраст си мечтая за едно наистина стабилно семейство, с жена и с деца. 
Това е нещото, което искам. И евентуално хубава работа, която да ми носи лично 
удоволствие и достатъчно добри доходи. 

Комерсиализира ли се “Джемини“?
Деси: Не. Детекторът: Не.

Може ли да се каже, че ти си един вид гей комсомолец?
Деси: Не. Детекторът: Да.
Деси: Не мога да твърдя, че съм, тъй като в България гей движението изобщо не 
съществува, ако го сравним с това навън. В другите страни има хора, които са 
направили къде-къде повече от мен, просто чудеса от храброст. Така че аз се 
усещам малко над партера. 

  

КОНКУРЕНТНО 

Появата на “Куиър“ и “Билитис“ след близо десет години “монопол“ на 
“Джемини“  вид заплаха за вашата организация ли е?
Деси: Не. Детекторът: Да.
Деси: Нормално е тук да ми подскочат всички следи на монитора. До януари 
миналата година нямаше друга гей организация - освен нашата. Тогава изведнъж 
стана ясно, че има още две. Реално тези организации са създадени от бивши 
недоволни хора от “Джемини“. Тези няколко човека са се групирали и са създали 
един вид алтернатива на “Джемини“ чрез “Куиър“ и “Билитис“. Но наистина те 
биха могли да бъдат заплаха, защото някои личности от тези организации правят 
много анти-“Джемини“ реклама. Обвиняват ни в какво ли не - че сме взели много
пари, че не сме направили нищо... Факт е, че има доста удари под кръста от 
новите организации. Пред медиите е имало изявление от рода на: “Ние сме 
новото “Джемини“. “Джемини“ умря.“ В крайна сметка се видя, че “Джемини“ 
си го има.   



Вие съжалявате ли, че те не се “вляха“ във вас?
Деси: Не. Детекторът: Не.

Роенете на гей организациите през последните 2 години свързано ли е с 
очакването за по-сериозно финансиране по проекти отвън?
Деси: Да. Детекторът: Да.
НОРМА И ИЗКЛЮЧЕНИЕ
Истинската интеграция, пълното приемане не значи ли да не говорим постоянно 
за различията ни, а просто да живеем с тях, без да им обръщаме внимание?
Деси: Да. Детекторът: Да.

Могат ли хората с гей наклонности да се отърсят от своята хронична обидчивост?
Деси: Не. Детекторът: Не.

Минава ли се мярката на общоприето поведение в демонстрирането на 
хомосексуалността? 
Деси: Да. Детекторът: Да.

Има ли според теб едно “пренавиване на пружината“, което дразни?
Деси: Не. Детекторът: Да.
Деси: Когато ме попита това, много неща ми изскочиха в главата. Първо свързах 
“пренавиването на пружината“ с факта, че не спираме да излизаме по телевизии, 
радиа... Много хора ни упрекват, че постоянно тръбим напред-назад как бедните 
гейове са пребивани и дискриминирани и т. н. Донякъде бих могла да кажа, че 
такова пренавиване има. Аз също се ядосвам, като чета всичките материали и 
като се слушам отстрани как казвам за двадесети път едно и също нещо. Но също
така знам, че има нужда от това, защото всеки ден, след всяко предаване се 
обаждат хора. Те казват, че за пръв път са разбрали, че хомосексуалността не е 
болест. Поради този факт ние правим каквото можем - появяваме се максимално 
често да говорим по тези въпроси, за да научават хората за това и онова.      

Съществува ли дискриминация с противоположен знак - т. е. в определени 
кръгове хомосексуални не допускат и игнорират хетеросексуални? 
Деси: Да. Детекторът: Да. 

ЛИЧНО 

Винаги ли си знаела, че те привличат именно жени?
Деси: Да. Детекторът: Не.
Деси: Не ми казвай, че детекторът е отчел “Не“! Аз имам много конкретен 
спомен от времето, когато бях на 5 години - тогава ходех след братовчедка ми, 
която е с една година по-малка от мен. След време, когато вече бях наясно какво 
значи хомосексуалност, когато четях литература на тая тема, почнах да се връщам
назад и да се присещам за някои неща. Търсех в миналото си определени факти и
наистина има няколко случки, които ми доказват, че сексуалната ми ориентация 
не е плод на социалната среда, на някакво външно влияние. Но пък трябва да 
кажа, че съм правила “тестове“. Става въпрос за момчета. Когато в пубертета 
моите приятелки заформиха хетеро двойки, аз се чувствах кофти и реших, че и аз
трябва да се пробвам да бъда с мъже. Направих няколко опита с предварително 



нарочени мои приятели, които са много готини, но не се получи. Споменът за 
тези тестове обаче е явно причината тук да се разминем с детектора. 

Твоята хомосексуалност един вид визитна картичка ли е?
Деси: Не. Детекторът: Да. 
Деси: Казах, че не е, но си давам сметка, че това не може да бъде избягнато. 
Хората са ме гледали по телевизията, познават ме като “лесбийката“. Няма начин.
Където и да отида, каквото и да се случва, хората просто ме асоциират с това 
нещо. Понякога това ме дразни. Дори в самите гей среди съм имала неприятни 
случки. Примерно някаква жена идва при мен и ми казва: “Аз съм влюбена в теб, 
а ти трябва да си с мен, просто защото си лесбийка“. Е, разбира се, така няма да 
стане! Също така някои хетеросексуални жени си правят директната асоциация, 
че след като аз харесвам жени, значи харесвам всички! От тази гледна точка ми е 
неприятно, защото преекспонираната хомосексуалност ми пречи на самите 
социални контакти, на нормалното общуване. Хората имат предразсъдъци, чудят 
се как да се държат с мен. Когато някой чуе, че си гей или лесбийка, основно си 
представя как правиш секс. По принцип гейовете не са приети от обществото, 
защото хората си представят техния акт по един извратен начин. Докато при 
лесбийките е по-различно.     

Драматичен ли беше твоят coming out?
Деси: Да. Детекторът: Не.
Деси: При мен ситуацията беше следната: казах, че съм лесбийка в национален 
ефир, централна емисия новини на БНТ, през 2001-а. Никога с родителите ми не 
бяхме говорили директно по този въпрос и аз изведнъж се появявам по 
телевизията с “новината“. Знам, че спрямо тях не беше особено коректно, но и аз 
самата до последния момент не знаех, че ще го направя. Не беше предварително 
обмислено действие. Просто нямаше връщане назад - бях на една работна среща, 
която беше точно на такава тематика, и представях доклад за положението на 
лесбийките в страната. През кафе паузата нямаше как да не изляза от залата. 
Медиите ме чакаха отпред. Аз трябваше да реша дали да заключа вратата и да се 
крия вътре, или да изляза и да кажа това, което искам. 
По-късно имах доста дълги разговори с родителите ми. Беше силно 
емоционално, особено с майка ми. Родителите ми бяха разочаровани, че аз няма 
да съм човекът, който влиза в техния стереотип. Но, от друга страна, това ми 
изказване реши много конфликти вътре в самото семейство. В момента, на този 
етап, аз съм много по-сплотена с цялото ми семейство, отколкото преди.  
Сестра ми е по-голяма от мен, тя има две деца и всъщност е била първият ми 
поддръжник, когато са ме видели по телевизията. Тя първа е скокнала и е казала: 
“Това е сестра ми! Вие в момента не знаете какво преживява тя. Аз се гордея с 
нея!“   
Но наистина моето “разкриване“ мина сравнително леко. Докато някои хора се 
пробват да “лекуват“ децата си: това е особено разпространено по Черноморието.
Имало е и случаи, които са направо покъртителни. Като този на едно момче, 
чийто баща го заключил в помещение за животни. Държал го там почти цялата 
зима, без ток, третирал го като куче...
 
Изключваш ли възможността в един следващ период от живота ти да се влюбиш 
в мъж?
Деси: Да. Детекторът: Не.
Деси: Всичко е възможно. Не се знае какво може да се случи в живота. В този 
момент аз съм сигурна, че не мога да харесвам мъже. Но след 20 години, знам 



ли? Хората се променят.  
Има ли нещо вярно в популярната у нас теза, че лесбийките са такива просто 
защото не са намерили истинския мъж?
Деси: Не. Детекторът: Да. 
Деси: Ами това се е превърнало в някакво клише, затова сигурно съм проявила 
колебание тук. Просто това становище нонстоп се тръби по медиите. Типичното, 
което си представя един мъж, щом стане дума за лесбийки, е или перфектната 
двойка блондинки, или две грозни жени, които никой не харесва, та затова са 
станали такива. Но в крайна сметка, ако не те харесват мъжете, няма да те 
харесват и жените! Не външният вид определя сексуалната ориентация. Факт е, 
че много мъже искат да “лекуват“ лесбийки. Имало е и хора, които са се 
влюбвали в мен. Даже един ми предложи директно брак, искаше да има дете от 
мен, дори и ако след това нямаме никакви сексуални отношения. 

Съжаляваш ли, че ти самата не си се родила мъж?
Деси: Не. Детекторът: Не. 

Би ли си сменила пола оперативно?
Деси: Не. Детекторът: Не. 

ВЪПРОС НА ПРОБИВНОСТ 

Има ли добре изградено гей лоби, което се поддържа в България?
Деси: Не. Детекторът: Не.

Различната сексуалност коз ли е в определени професионални среди?
Деси: Не. Детекторът: Да.
Деси: Е, примерно в шоубизнеса е факт, че има много хора, които са с 
хомосексуална ориентация. Те я афишират публично и интригите около тях ги 
правят по-известни. Аз съм сигурна въпреки цялото ми уважение към Мариус 
като творец и наистина гениален талант, че стереотипът “гей“ го лансира. 
Медиите и хората го харесаха - не защото е хомосексуален, а просто защото е по-
различен. Докато Азис пък направи абсолютна гей пародия. Той е нещо между 
гей и транссексуален. Поведението му и начинът, по който изглежда, са 
неприемливи дори и за мен. Така си правим една лоша услуга всъщност, защото 
Азис отблъсква доста хора. Разбирам защо Азис е отказал да участва в “Детектор 
на лъжата“. Аз знам 100%, че той е гей. Но според мен Азис се страхува от 
директните въпроси - на него явно му е изгодно да се задава вечният въпрос: той 
гей ли е или не е? Страх го е от това, че ако участва в тази рубрика, хората реално
ще разберат истината, ще има яснота накрая. А именно неяснотата събужда 
интригата около Азис - публиката спори относно неговата сексуалност. На него 
това му е изгодно заради бизнеса и имиджа му.    

Има ли псевдохомосексуалисти, които са с чисто кариеристични подбуди?
Деси: Не. Детекторът: Да.
Деси: Има мъже, които харесват и двата пола, но твърдят, че си падат само по 
мъже. Използват този имидж, за да се възползват от дадени хора и контакти. Но 
не мисля, че те са много. 



СЕКС И ПОЛИТИКА 

Има ли в момента скрито гей представителство в парламента?
Деси: Не. Детекторът: Да.
Деси: Факт е, че има гейове в парламента, но те не са ни оказали подкрепа. 
Въпреки писмата, които сме им пращали по повод на различни каузи. Те просто 
бягат по тъч линията и гледат в другата посока. Затова казах, че няма. За мен те 
не съществуват, защото до ден-днешен не са ни подкрепили. А с някои от тях 
лично съм се запознавала, били сме на една маса. 

Лесбийките от парламента влизали ли са в контакт с теб?
Деси: Не. Детекторът: Да.
Деси: Не мога да кажа твърдо “Да“. Има индикации, но никоя не ни е потърсила 
в “Джемини“. Има няколко дами от парламента, които подават разни сигнали, но 
в крайна сметка си пазят градинката и дворчето. Но в политиката е много трудно 
- доста хора или избягват контакти с мен, или си общуват само чрез посредници. 

Ще продължат ли съвместните мероприятия между БСМ и “Джемини“?
Деси: Да. Детекторът: Не.
Деси: Тук се разминахме с машината, защото по принцип ние искаме да имаме 
сътрудничество не само с БСМ, а с всички младежки организации. Не искам да 
се идентифицираме с дадена партия. Абсолютна медийна спекулация е това, че 
едва ли не гейовете ще гласуват за БСП. Случайно един журналист се натъква на 
Ивелин Йорданов, който е член на БСП. След което го изкарва на първа страница.
Но в един момент и самият Ивелин се стресна, а и БСП се стреснаха. Сега 
разкарват Ивелин напред-назад като абсолютно чучело, но според мен няма да се 
стигне до нищо съществено и нещата ще утихнат. Самата гей общност е 
абсолютно против това да се гласува за даден човек само заради сексуалната му 
ориентация. 

Виждаш ли се в бъдеще с политическа кариера?
Деси: Да. Детекторът: Не.
Деси: Това тук беше едно доста колебливо “Да“. Самата аз още оформям идеите в
главата си. Въпреки че миналата година по време на мое посещение в 
Европейския парламент самите хора там ми казаха, че искат през 2007-а да се 
върна обратно в Брюксел като депутат на България. Аз много харесвам идеята, но
не знам дали бих могла да се справя, а и не съм сигурна, че това е точният начин. 
Мисля си, че мястото ми за момента е в България. 

  

КОМЕНТАРИ НА ДЕТЕКТОРА  

Въпреки плътния си глас, мъжката прическа и маниерите на поведение 
Десислава си остава жена, дори и с избора на риза с дамско закопчаване и 
накитите по себе си. Женското начало може да се констатира и по дълбокото 
гръдно дишане, разкриващо се в психофизиологичните следи. Запазва 
самообладание и ясна мисъл, дори и в най-деликатните моменти на разговора. 
Това, наред със стремежа  да отговаря искрено, я разграничава и от 
болшинството мъже, преминали срещата с детектора. Само човек, който е убеден
в естествеността и правилността на своята позиция, може открито да признава 



своите предпочитания и поведение, които се считат от обществото за грях, 
престъпление и болест. И само силният човек притежава достатъчно мъжество, 
за да приеме своя нов "Аз“-образ, без да изпитва самоунищожителни чувства 
спрямо своята различност. Докато е щастлива в своята реалност, за Десислава ще
бъдат безсмислени оценките, съветите и укорите на околните, стига самата тя да 
не изсуши своите чувства в административните дебри на институциите. Защото 
и хомосексуалните са подвластни на същите психични закономерности и 
човешки слабости, присъщи и на хетеросексуалните.

* Коментарите на детектора 
са изготвени от специалистите 
на "Пси Контракт“
  

Детектор на лъжата

   СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЯ     
брой 5 (173), 07-13 Февруари 2005 

36. Светослав Спасов: Всеки млад човек иска да се облече като прабългарин
Катерина Запрянова

Г-н Спасов, какво си мислехте, като идвахте насам? 
- Много ми е интересно да се подложа на този експеримент, но също така съм 
малко притеснен, защото подобно нещо ми се случва за пръв път. Идвайки 
насам, си мислех, че това е добър начин да опозная себе си.
Имате ли много грижливо пазени тайни? 
- Всеки има някакви тайни. Надявам се, че моите не са повече от 
средностатистическите на хората.
Коя е най-голяма лъжа, която е излизала за вас в медиите?
- Доста неща има, които не са излезли както трябва. Например, когато правехме 
възстановката по посрещането на Аспаруховите българи, медиите написаха, че 
съм в ролята на Борил. Всъщност аз участвах като един боил. Но подобни 
неточности не са неща, на които обръщам внимание. Колкото до това дали ме е 
заболяло от разни нападки... аз съм човек, който гледа да не приема нещата по 
този начин. Гледам да не ме боли.

http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=206
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В същото време обаче твърдите, че сте чувствителен.
- Ами... аз не съм темерут. Може би до известна степен това ми помага в 
работата, защото благодарение на чувствителността си аз мога да помогна на по-
голям кръг хора. Те идват в моята приемна, обръщат се към мен за помощ. Не 
мога да бъда безразличен към човешките проблеми и болки. 
  

  

  

 

"Не съжалявам за времето, което прекарах в парламента, то е все пак някакъв
опит. По-скоро съжалявам за личния ми живот, защото за тези 3 години и

половина аз загубих страшно много в личен аспект.“
  

  

  

  

ИМИДЖЪТ 

Г-н Спасов, вие създавате ли впечатлението за сериозен млад политик?
Спасов: Не. Детекторът: Не. 

Бонтонът винаги ли е задължителен според вас?
Спасов: Да. Детекторът: Да.

Можете ли да бъдете категоричен и рязък, ако има защо?
Спасов: Да. Детекторът: Не.
Спасов: Принципно аз съм по-дипломатичен. Понякога смятам, че тази 
дипломатичност не ми е толкова от полза, и в определени ситуации може би 
човек наистина трябва да реагира на момента. Да не бъде толкова търпелив към 
хората, които го атакуват или са неискрени с него. Просто аз се опитвам да 
прощавам... и може би затова тук се получи това разминаване. Не съм човек, 



който натрупва гнева, и вероятно това го забелязват и околните. 

В състояние ли сте да рискувате имиджа си в името на принципи?
Спасов: Да. Детекторът: Не.
Спасов: Аз подхождам отговорно към ангажиментите си. Така че ако съм се 
обвързал с дадена кауза, принцип или личност, това е по-важно от мен самия. В 
определени ситуации мога дори да вредя на имиджа си, но отстоявам позицията 
си. 

Харесвате ли се, като се погледнете в огледалото?
Спасов: Не. Детекторът: Да.
Спасов: Не знам защо тук се получи това разминаване. Аз не се харесвам. 
Въпреки това се опитвам да подобря много неща в себе си. Спортувам, когато 
мога. Старая се да не изглеждам зле в парламента, защото това е една 
институция, която трябва да се уважава. Не бива да се ходи по маратонки 
примерно. За съжаление години наред не бяха уважавани институциите като 
такива, а за мен е важно това да бъде преодоляно.  

Още ли се подлагате на диети?
Спасов: Да. Детекторът: Да.

Суетен човек ли сте?
Спасов: Да. Детекторът: Да.

Харесва ли ви да бъдете медийна звезда?
Спасов: Не. Детекторът: Да.
Спасов: Не ми е някаква цел да бъда медийна звезда. Някои от колегите, които не 
са в полезрението на медиите, се чувстват много по-комфортно от мен. Защото 
когато си във фокуса на вниманието, ти получаваш много повече атаки. Хората в 
парламента, които никой не е чувал, които не са се изказвали нито веднъж от 
трибуната, вероятно се чувстват много по-спокойно. 
Вярно е, че имам идеи, които са по-странни и не биха могли да бъдат приписани 
на стандартния политик. Аз искам да реализирам тези идеи не с цел да покажа 
себе си, а за да помогна на партията, която представлявам. Не търся зрелищност, 
напротив - стремя се към непринуденост в отношенията. Може би това се 
забелязва и от медиите: фактът, че не съм някакъв надувко, който се прави на 
велик. В крайна сметка аз съм на 31 години и, честно казано, съм се чувствал 
много по-комфортно, преди да стана депутат, отколкото сега. Но съм поел един 
ангажимент към каузата на НДСВ и ще си го спазвам. Не съжалявам за времето, 
което прекарах в парламента, то е все пак някакъв опит. По-скоро съжалявам за 
личния ми живот, защото за тези 3 години и половина аз загубих страшно много 
в личен аспект. Не съм имал време за себе си, за семейството, за близките хора, за
приятелката ми.

Преди време в пресата за вас се появи следната характеристика: Отличително �
за Спасов е способността му да не се пъха между шамарите“ - т. е. млад �
конформист.“ Съгласен ли сте с това тиражирано мнение?
Спасов: Не. Детекторът: Да.
Спасов: Може би разминаването с детектора се получи, защото аз съм човек, 
който избягва да влиза в някакви конфликтни ситуации. На първо място не съм 
интригант. Един човек, който търси да атакува някого, да създава конфликти, в 
крайна сметка се напъхва между шамарите. А пък аз избягвам това нещо. Никой 



не може да каже, че съм забъркал интрига. Просто вземам принципна позиция. 
Дали ме е страх? Не. Аз съм човек, който обича да е смел. 

  

SHOW MUST GO ON 

Комфортно ли се чувствахте в ролята на боил по време на възстановката по 
посрещането на Аспаруховите българи край къмпинг Ахелой“?�
Спасов: Да. Детекторът: Да.

Гордеете ли се със стрийтпарада по повод приемането ни в НАТО?
Спасов: Да. Детекторът: Да.

Смятате ли, че инициативата ви да раздавате пчелички и търтеи на депутатите 
даде резултат и повиши работоспособността им?
Спасов: Не. Детекторът: Не.

Стараете ли се да привличате вниманието с нетрадиционни изказвания и 
начинания?
Спасов: Да. Детекторът: Не. 
Спасов: Може би в мен има някакъв вътрешен конфликт - не искам да прескачам 
ръба между сериозното и несериозното. В крайна сметка аз съм депутат и 
представлявам хората от Шуменски район. Не бива те да ме приемат 
несериозно... От друга стана, е факт, че стрийтпарадът, раздаването на пчели в 
парламента и т. н. са интересни неща, които забавляват младите хора. 
Благодарение и на тези акции, които направихме през последната година, 
рейтингът на НДСВ сред младите хора до 30 години скочи 4-5 пъти и това е 
изследване, което е направено от агенция АССА-М по поръчка на БСП. Беше 
публикувано в националните вестници - НДСВ е първо по рейтинг сред младите 
хора до 30 години, а БСП е на трета позиция. Явно по-странните ми идеи 
действат. Младите си казват: Да, тези са готини - те са такива като нас!“ Но �
това не значи, че  младите хора са повърхностни. Те просто искат нещата за тях 
да се случват на момента, а не след десет-петнайсет години. Те искат да 
реализират себе си в България. Когато ние от младежкото НДСВ правим  шоу, 
така повдигаме самочувствието им. Опитваме се да изграждаме едно 
патриотично чувство, което в никакъв случай не е националистическо... Това, 
което организирахме с онази битка на Ахелой например, беше страхотно - над 
500 човека участваха директно в събитието и близо 5000 души дойдоха да гледат 
от съседните градчета, селца, курорти. Забелязахме, че всеки млад човек иска да 
се облече като прабългарин, като воин. 

Обграждате ли се тенденциозно с хора, които често произвеждат“ новини и �
куриози като Божидар Димитров например?
Спасов: Не. Детекторът: Да.
Спасов: За съжаление Божидар не съм го избирал за приятел или може би по-
правилно е да кажа за радост“. Симпатията, която изпитваш към някои хора, се�
появява в самия момент на запознанството. По никакъв начин не съм търсил 
нарочно да се срещна с Божидар Димитров и да ползвам от неговия рейтинг. 
Напротив, той ми е голям приятел. Запознахме се при много интересни 
обстоятелства, тъй като Божидар ми  беше конкурент като кандидат за народен 



представител в Шумен. Аз бях втори в листата на НДСВ в Шумен, той беше 
втори в тази на БСП. Вторите в листите се срещнахме в Дарик радио“. �
Журналистката се опита да ни противопостави на историческа тема, за да се 
скараме. А какво се оказа? В един момент застанахме на абсолютно една и съща 
позиция. Развалихме им предаването и излизайки от Дарик радио“, ние с �
Божидар вече бяхме приятели.  
Мисля, че няма случайни неща. Така се случи и когато намерихме котвите. 
Божидар е от Созопол. Аз отидох там на почивка и, естествено, му се обадих. Той
каза, че на този ден стават 40 години, откакто е открил първата си амфора в 
Созополския залив, която го запалва да се занимава с археология. Каза, че ако 
искам, може да се гмурнем и да видим дали може да извадим нещо след 40 
години. Гмуркайки се, извадихме една котва. Извадихме втора, трета, четвърта, 
пета... Котвите бяха на по 3-4 хиляди години. Божидар ги оцени на 50 000 долара,
стана сензация, дарихме ги на созополския музей. Мисля, че някъде има табелки,
че сме откривателите на тези котви. За мен това беше страхотно приключение, 
защото се гмуркахме дори без шнорхели на около 3-4 метра дълбочина. Целите 
бяхме изпонарязани от мидите.

Наистина ли вярвате, че депутатите са уморени и отпаднали, защото сградата на 
парламента е енергийна черна дупка“ - заради римското гробище под нея, �
близостта до позорното“ гробище, в което турците погребвали бандитите и �
престъпниците, и подземното езеро под пл. Народно събрание“?�
Спасов: Не. Детекторът: Да.
Спасов: Като историк, който е учил етнография, аз мисля, че разни неща от 
народните вярвания не трябва да се отричат с лека ръка. Според хорската 
мъдрост там, където е имало гробище, не трябва да се строи. Не съм целил 
някаква сензация с това си виждане, просто го бях споделил с едни журналисти, 
които го написаха. На този въпрос отговорих с Не“, защото дори да има нещо �
такова, човек не може да бъде толкова категоричен... истината е, че под 
парламента римляните си погребвали мъртвите. Дори под кабинета на проф. 
Герджиков точно бяха открили римски гробища. А позорното гробище е малко 
над парламента, до Паметника на Левски. Дяконът е бил обесен от турците точно
на това позорно за тях място.

Можете ли наистина да гледате на ръка?
Спасов: Не. Детекторът: Да. 
Спасов: Ами казах Не“, защото го правя повече за шоу. Особено женската �
половина са доста заинтересовани дали нещо може да се каже. Така че гледането 
на ръка може да е един трик за привличане на вниманието. Дали мога да 
познавам? Прабаба ми навремето се е занимавала с това, аз просто знам какво 
означават линиите. Но за мен наистина това е по-скоро начин да забавлявам 
близките ми. По принцип линиите на ръката отразяват емоционалното състояние 
на хората, те не са постоянни - променят се на около 6 месеца. 

Имате ли добър спомен от срещата ви с брата на Осама бен Ладен по време на 
конференция на младежките организации под егидата на ООН?
Спасов: Не. Детекторът: Не.
КОМСОМОЛСКО
Г-н Спасов, засягате ли се, когато ви наричат комсомолец?
Спасов: Да. Детекторът: Да.

Бил ли сте някога сърдит млад човек“?�



Спасов: Да. Детекторът: Не.
Спасов: Бил съм. Детекторът наистина ли отчете, че не съм бил?! Не знам защо 
така се е получило, може би защото по принцип избягвам конфликтите. Но аз 
наистина съм бил бунтар - през 1997-а бях един от студентските лидери, които 
организираха националната стачка срещу правителството на Жан Виденов. С 
чиста съвест сме се борили да се промени това статукво, защото иначе нямахме 
никаква перспектива. Въпреки студа ние бяхме всеки ден на улицата. Имаше и 
ексцесии - как се чувствахме например, когато ни обгради полицията пред 
Военния клуб и удряше с щиковете седналите студенти? Това беше ужасно 
психическо изживяване - да очакваш момента, в който ще бъдеш пребит. 

Основно пътуването по света ли беше резултатът от дейността ви като лидер на 
Европейското младежко движение в България?
Спасов: Не. Детекторът: Да.
Спасов: Ами аз се радвам, че съм имал възможност да пътувам. Особено като 
вземем предвид, че съм бил на 23-24 години. Това създава страшно много 
контакти и приятелства по цял свят. Имал съм и емоционални връзки с чужденки,
които съм изживявал страшно много, защото любовта по интернет, по телефони 
не е така цялостна... Доволен съм от това, че съдбата ми предостави тази 
възможност да пътувам. Все пак Европейското младежко движение го 
създадохме след студентските стачки през 1997-а. Дори използвахме стачните 
комитети - така с много студенти от цялата страна ние се присъединихме към 
една голяма организация като младите европейски федералисти. Всъщност аз бях
един от първите хора, който прокламираше в България през 2000 година нуждата 
от европейска конституция. Радвам се, че точно по времето на мандата на нашето
правителство се изпълни една моя мечта - нашият премиер подписа договора за 
европейска конституция миналата година в Рим.  

Като младежки лидер сте посетил близо 40 страни в рамките на 4 години. Това 
прави десетина страни на година. Оставаше ли ви време да правите друго освен 
да пътувате?
Спасов: Да. Детекторът: Да.

Имате ли реални постижения от онзи период, които младите хора на улицата 
могат да посочат?
Спасов: Да. Детекторът: Не.
Спасов: Това, което спечелих като опит, е организирането на кампании за 
поясняване на това какво е Европейският съюз, какво биха спечелили младите 
хора, ако подкрепят влизането на България в него... Но най-важното е, че 
благодарение на това движение страшно много млади хора от всички краища на 
страната ни успяха да посетят европейски и други страни. Не съм пътувал само 
аз, естествено. 

Направихте ли достатъчно като шеф на младежкото НДСВ?
Спасов: Не. Детекторът: Да.
Спасов: Аз не съм доволен от това, което съм направил. Просто защото то не е 
достатъчно. Младежкото НДСВ има по-голям капацитет, който се надявам скоро 
да разгърнем. Истината е, че ние почнахме от нулата - на 15 ноември 2003 г. Само
за три месеца обиколихме всички области в България, създадохме местни 
структури. В момента разполагаме с близо 6 хиляди души. Създадохме екип от 
млади, амбициозни хора. 



Идеята да поканите Здравко като национален координатор на младежкото НДСВ 
популистки ход ли е?
Спасов: Не. Детекторът: Да. 
Спасов: Ние не сме целили популистки ход. Ако Здравко не беше имал 
ангажимент с НДСВ навремето, може би тогава поканата ни щеше да бъде 
възприета като популистки ход. Но в крайна сметка Здравко се е ангажирал с 
политическата сила през 2003-а на местните избори и за нас беше наистина 
интересно да се видим с него. 
Имаше една спекулация, че едва ли не ние сме го поканили за депутат, че 
ръководството на НДСВ го гласи за водач на листата в Бургас. Такива оферти не 
са отправяни към Здравко. Това, за което искаме да разговаряме с него, е той да 
помогне на младите хора в България със своя пример. Да покаже как един млад, 
амбициозен човек е постигнал определени неща. Защото и преди да спечели 
наградата, Здравко вече беше успешен. Със собствения си труд и с труда на 
семейството си той е постигнал страшно много и де факто показва какво значи 
сбъднатата българска  мечта. В този смисъл бихме искали да го ангажираме като 
човек, който може да отправя послания като символ на младия успял българин. 
Здравко може да каже на връстниците си: Останете тук, защото сега България е�
страната на възможностите. Тук вие може да се реализирате - не да миете чинии 
и да берете ягоди навън.“       

Щеше ли обаче да ви направи впечатление Здравко, ако просто го бяхте видели на
партийна сбирка?
Спасов: Не. Детекторът: Не. 

ПАРТИЙНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ 

Г-н Спасов, вие вярвате ли в каузата НДСВ?
Спасов: Да. Детекторът: Да. 

Сега можете ли да повторите, без да ви е неудобно, че НДСВ е за нов морал в 
политиката?
Спасов: Да. Детекторът: Да.

Срамувате ли се от някои ваши съпартийци?
Спасов: Да. Детекторът: Да.

Има ли корумпирани депутати в ПГ на НДСВ?
Спасов: Не. Детекторът: Да.
Спасов: Вижте, и аз имам много информации за делата на конкретни хора и т. н. 
Но не бих искал аз да бъда човекът, който ще посочва кой какъв е. В крайна 
сметка всеки си носи някаква отговорност и във всяко стадо си има мърша. 

Ако изпаднете един ден в немилост вътре в НДСВ, ще използвате ли 
възможността да преминете към друга партия?
Спасов: Не. Детекторът: Да.
Спасов: За мен е странно, че се появи такова разминаване. Може би това показва 
по някакъв начин предизборния период, който настъпва. Ако аз изпадна в 
немилост в НДСВ, по-скоро бих напуснал, а не да преча на политическата сила. 
Но в никакъв случай не смятам да предам каузата НДСВ. Също така се надявам 



да не изпадна в ситуация на немилост. Аз познавам Негово величество от 1996-а 
и бях един от инициаторите, които го поканиха в Шумен тогава. Харесвам стила 
му на политик, но понякога се озадачавам, когато той е прекалено търпелив. Има 
много колеги, които са били некоректни към Негово величество и към 
политическата сила, но той по никакъв начин не е реагирал против тях. Това е 
нещо, което лично аз не мога да си обясня.     

 
ПРАГМАТИЧНО 

Г-н Спасов, свързани с вас неправителствени организации усвояват ли в момента 
пари по правителствени програми?
Спасов: Не. Детекторът: Не. 

Между другото, лично вие бил ли сте замесен в изпращането на хора, които не са
студенти, на студентски бригади в Англия?
Спасов: Не. Детекторът: Не. 

Може ли да се живее добре само с депутатска заплата?
Спасов: Да. Детекторът: Не. 
Спасов: Ами по принцип може. В крайна сметка това е една от най-високите 
заплати в страната. Но аз лично не живея само с депутатска заплата, защото 
консултирам определени фирми, срещу което получавам някакъв хонорар. Може 
би затова се е получило разминаването. 

Свързан ли сте с източването на пари по т. нар. малки демонстрационни обекти?
Спасов: Не. Детекторът: Не. 

Според данните, с които вие разполагате, всичките ли 766 хиляди лева, отпуснати
за 99 малки демонстрационни проекта в Шуменско, са отишли по 
предназначение?
Спасов: Да. Детекторът: Да. 

С МАЛКО ПОМОЩ 

ОТ МОИТЕ ПРИЯТЕЛИ 

Стараете ли се да бъдете приятел със силните на деня?
Спасов: Не. Детекторът: Да. 
Спасов: Не знам защо с детектора сме на различно мнение. По принцип не съм 
натегач. Разбира се, когато ме оценят положително, това ме радва. Мисля, че на 
всеки му е приятно да го похвалят, че е свършил нещо хубаво. 

Има ли нещо вярно в това, че Пламен Панайотов е вашият покровител?
Спасов: Не. Детекторът: Не. 

Вие всъщност подмазвахте ли му се, когато му организирахте страхотно 
посрещане в Шумен, включително с ромски оркестър?
Спасов: Не. Детекторът: Не. 



Обичате ли да се криете зад ваши колеги в парламента като зад параван?
Спасов: Не. Детекторът: Не. 

Прехвърляте ли по-щекотливите проблеми, свързани с Шумен, на вашата 
колежка Юлиана Дончева?
Спасов: Не. Детекторът: Не. 

Апропо вие възприемате ли я като сериозна конкуренция за идващите 
парламентарни избори?
Спасов: Да. Детекторът: Да. 

ЧЕРНАТА ДУПКА 

Доволен ли сте от годините, прекарани в парламента?
Спасов: Не. Детекторът: Да.
Спасов: Аз приех парламента като вид предизвикателство и като временна работа
- в момента аз съм в изпитателен срок, четири години. Ако моят работодател, 
който е народът, прецени, че този изпитателен срок съм го минал добре, ще ми 
гласува доверие и за още четири години.   
Успяхте ли да свършите конкретни и полезни неща в амплоато си на депутат?
Спасов: Да. Детекторът: Да.

Ако сега можехте да върнете времето 4 години назад, щяхте ли да прекарате по 
същия начин депутатския си мандат?
Спасов: Не. Детекторът: Не. 

Направихте ли достатъчно за избирателите си?
Спасов: Не. Детекторът: Не. 
НАПРЕД КЪМ СВЕТЛИ БЪДНИНИ
Ако не бъдете депутат, това ще обърка ли драстично плановете ви?
Спасов: Не. Детекторът: Не. 

Бъдещето ви задължително ли е свързано с политика според вас?
Спасов: Не. Детекторът: Не.

Разбрахме, че ходите на курсове за спасител на плажа. Смятате ли наистина да 
практикувате този занаят следващото лято?
Спасов: Не. Детекторът: Не.

В Шумен се носи слухът, че бихте се зарадвали да сте посланик някъде. Имате ли
подобни аспирации? 
Спасов: Не. Детекторът: Да. 
Спасов: На тази възраст не мисля, че е подходящо да бъда посланик. Аз имам 
страшно много идеи, а едно посланическо място би ме ограничило, би ме 
поставило в ситуация, в която трябва да се съобразявам с доста неща. Вероятно 
разминаването с детектора дойде от това, че когато отида в чужбина, аз се 
чувствам страшно добре. Може би защото съм далеч от проблемите, от 
ангажиментите. Но нямам идея как точно е тръгнал слухът в Шумен - дали като 
някаква оценка или пък като  начин да ме извадят от политическата игра. Нали 



знаете този стар политически лаф: че който е неудобен, отива посланик. 

  

коментари на детектора* 

Светослав Спасов е дотолкова мотивиран да се представи успешно пред 
детектора, че това негово желание блокира в известна степен естественото му 
поведение. По време на теста е неподвижен, стегнат, отговаря тихо и гледа 
надолу, но очите му периодично "търсят“ обратна информация, служеща му най-
вече за вътрешно успокоение. Стреми се да не сгреши по-скоро като начин на 
държане, а не толкова като логика и емоция на отговорите, които по този начин 
стават предсказуеми дори и за страничен наблюдател. В резултат 
разминаванията са малко на брой.
Държи се етично и коректно, агресивното самоутвърждаващо поведение му е 
чуждо и несвойствено. При Светослав няма изненади дори и за самия него, 
всичко е планирано и предначертано. Търси консенсусния стил в разсъжденията 
си. 

* Коментарите на детектора 
са изготвени от специалистите 
на "Пси Контракт“
  

Детектор на лъжата



   СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЯ     
брой 7 (175), 21-27 Февруари 2005 

37. Здравко от "Биг Брадър“:

Здравко, това място (изповедалнята - бел. ред.) ти е доста познато, ти си бил 
тук много пъти. Сега има ли някакво допълнително притеснение?
 - Друг път съм бил тук сам. Докато сега с цялата тази техника наистина 
малко се смущавам.
От какво точно си притеснен? От самите кабели или от това какво 
евентуално ще научим за теб?
 - Притеснявам се от това какво ще науча аз за себе си.
Не се ли познаваш достатъчно добре?
 - Мисля, че се познавам, но има неща, за които повечето от нас не обичат да 
говорят. Дори пред себе си не признаваме много истини. И сега ще се постарая 
наистина да бъда обективен, защото много хора ме обвиняват в какви ли не 
лъжи. Сега е моментът да покажем какво е истината.
Коя е най-голямата лъжа, която си чувал за себе си в последно време?
 - Написаното в жълтите вестници е на моменти доста забавно, но понякога е
и стряскащо. Започнах да чувам интересни неща за себе си, но на никого не 
дължа обяснение за това, което правя и което смятам да направя. 
Какво не успяха да научат хората за Здравко, въпреки че беше в шоуто три 
месеца?
 - Сега вече виждам как е било представено цялото шоу. Показани са  моменти,
в които не съм се държал добре, когато съм използвал думи, чието място не е 
било тук... Но да се надяваме, че с времето хората ще опознаят и по-добрата 
ми страна. Всеки е убеден, че има доста добродетели в себе си. Аз лично си се 
харесвам. 
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ЛЮБОВТА И ЖЕНИТЕ 

Здравко, възможна ли е любовта за цял живот?
Здравко: Не. Детекторът: Не.

Влюбен ли си в Христина?
Здравко: Не. Детекторът: Да.
Здравко: Важно е да се знае дали си влюбен, или обичаш. Ако говорим за обич, аз
обичам Христина. Но моментът на влюбването е минал. Важно е после какво 
остава. Аз бях решил да потърся Христина, когато всичко това (шоуто “Биг 
Брадър“ - бел. ред.) свърши. Тя е единственият човек, който ме е разбирал и ми е 
давал някаква опора през годините. Иначе винаги съм бил против брака, той не 
прави хората по-щастливи. А и според мен, който каже, че може да бъде само с 
една-единствена жена, лъже.   

На този етап смяташ ли, че Христина е жената на твоя живот?
Здравко: Да. Детекторът: Да.

Щеше ли да “ предложиш брак, ако не ставаше баща?
Здравко: Не. Детекторът: Не.
Според теб хората ще запомнят ли бъдещата ти съпруга с нещо друго освен 
нейната бременност?
Здравко: Да. Детекторът: Не.
Здравко: Аз наистина съм убеден, че Христина има качества. Вярно е, че в 
момента хората я познават като “бременната приятелка на Здравко“. Но аз вече 
казах - тя е единственият човек, който ме е разбирал, който ме е изправял, когато 
съм бил повален и безпомощен.  

Допада ли ти имиджът на гларус?
Здравко: Не. Детекторът: Не.

Този имидж на гларус по-важен ли е от реалните любовни подвизи?
Здравко: Не. Детекторът: Не. 

Ти смяташ ли се за добър любовник?
Здравко: Не. Детекторът: Да.



Здравко: Не се смятам за добър любовник. Мога да кажа, че имам определен 
опит, но не се считам за добър. Всъщност повече съм романтик, успявам да 
предразполагам жените.  

Според теб жените харесват ли те?
Здравко: Не. Детекторът: Не.
Мислиш ли, че твоят начин на ухажване - с рецитация, подбрани  фрази и 
умилквания, е адекватен в днешно време?
Здравко: Да. Детекторът: Да.

Ако утре се влюбиш безумно, ще преосмислиш ли решението си за сватба?
Здравко: Не. Детекторът: Не.

Лъжа ли бяха повечето ти разкази за любовни подвизи?
Здравко: Не. Детекторът: Не.

Завиждаш ли на Тишо и Нед, че правиха секс в къщата?
Здравко: Не. Детекторът: Да.
Здравко: Първоначално исках наистина да съм сред хората, които правят секс в 
къщата на “Биг Брадър“. Но впоследствие видях, че просто не си струва. Не си 
заслужават жените, които бяха в къщата. Да, Зара е едно прекрасно момиче и се 
радвам, че си останахме приятели. Но в нея намираш по-скоро приятелчето, 
отколкото жена, с която искаш да бъдеш.   

Ако не беше разбрал за състоянието на Христина, щеше ли да настояваш нещо да
се случи между теб и Зейнеб в къщата?
Здравко: Не. Детекторът: Да.
Здравко: Зейнеб е много красиво момиче. Ако в мен не се беше появило някакво 
желание да бъда с нея, тогава щеше да има някакъв проблем. Съвсем нормално е 
един млад мъж, като види красива жена, да я пожелае. Оттам нататък мисля, че 
няма смисъл да го коментирам. Но щеше да е проблем, повтарям, ако аз не я бях 
пожелал. 

Зейнеб влюбена ли е в теб, как смяташ?
Здравко: Не. Детекторът: Да.
Здравко: Убеден съм, че не е. Ако беше влюбена, щеше да ме потърси. Тоя 
детектор нещо е провален! Зейнеб е имала възможност да гледа шоуто отвън, 
направила си е някакви изводи и влизайки вътре, може би дори е имала 
стратегия. Но според мен въобще не може да се говори за чувства в тази 
ситуация. Знам, че ако се видя с нея, това на Христина няма да “ хареса. Но може 
би нещата след време малко ще се уталожат, ще имаме възможност всички да се 
съберем и да се видим. 

Одобряваш ли отношението на Христина към Зейнеб?
Здравко: Не. Детекторът: Не.

Докато беше в къщата, доста се говореше за твоето потенциално агресивно 
отношение към нежния пол. Здравко, ти би ли ударил жена, ако те ядоса?
Здравко: Да. Детекторът: Да.
ИГРАТА 
Здравко, случваше ли ти се често да преиграваш и да лъжеш в “Биг Брадър“?
Здравко: Да. Детекторът: Да.



Заради парите ли влезе в шоуто?
Здравко: Не. Детекторът: Не.

Заслужаваше ли ти да си победителят?
Здравко: Не. Детекторът: Да.
Здравко: Аз лично, ако имах възможност да гласувам, щях да дам гласа си за 
Виктор. Това е човек, който се е реализирал по някакъв начин в живота, докато аз
поне не се чувствам такъв. Не се виждам като човек, който може да бъде сочен за 
пример.  

Ти ли беше най-достойният?
Здравко: Не. Детекторът: Да.
Здравко: Е, знаете, че човек преди всичко харесва себе си. Това е съвсем 
нормално. Но всеки един, който беше в къщата, имаше качества, които можеха да
го докарат до финала. 

Очакваше ли наградата да отиде при теб?
Здравко: Да. Детекторът: Да.

Смяташ ли, че спечели, защото хората те приеха като “човека от народа“ - някой, 
който не е прекалено интелигентен, но пък прави майтапи, държи се естествено, 
дори натуралистично и може да готви?
Здравко: Да. Детекторът: Да.

Имаше ли нагласени моменти в шоуто?
Здравко: Не. Детекторът: Да.
Здравко: От наша страна, от страна на съквартирантите - абсолютно никакви. Не 
знам защо се получи това разминаване, но аз като човек, който е бил вътре, мога 
да кажа, че нищо не е било обсъждано, договаряно, споразумявано между нас и 
хората, които са стояли зад камерите. Дали е имало нагласени моменти от страна 
на организаторите? Ами питайте тях!   

Изненадата с бременността, която се оказа много печеливша стратегически за 
теб, беше ли планирана предварително?
Здравко: Не. Детекторът: Да.
Здравко: Не, абсолютно не е била планирана. Христина дори ми беше казала, че 
тъй като ме познава много добре и знае какво мога да направя тук, ще замине, за 
да не гледа всичко това.
Мислиш ли, че щеше да спечелиш голямата награда в “Биг Брадър“, ако не се 
беше появила Христина с тази новина?
Здравко: Не. Детекторът: Не.

Между другото, ти вярваш ли, че това дете е твое?
Здравко: Да. Детекторът: Не.
Здравко: Абсолютно сигурен съм, че детето е мое. Не знам защо детекторът сочи 
друго. 

Срам ли те е от някои епизоди в къщата?
Здравко: Да. Детекторът: Да.

Харесваш ли се в шоуто, като се гледаш сега?



Здравко: Да. Детекторът: Да.

Подозираше ли, че твоето готвене в шоуто спомага за имиджа ти на грижовен 
човек?
Здравко: Не. Детекторът: Да.
Здравко: Тук имаше дни, в които времето течеше много бавно. И за мен най-
чаканият момент беше да готвя. Винаги съм държал всичко да се прави по начин, 
по който трябва да се направи. Да има някаква организираност, да е приятно, 
когато седнеш на масата, ястието да изглежда добре. А тук, имайки време, ми 
беше приятно да го правя. Яденето не е само нещо, което слагаш в устата си.      

Винаги ли си бил коректен спрямо съквартирантите ти в шоуто?
Здравко: Не. Детекторът: Не.

Щеше ли да се държиш различно, ако вечер камерите се изключваха?
Здравко: Да. Детекторът: Да.

На няколко пъти беше агресивен спрямо Зара. Само камерите ли те спряха да не я
удариш?
Здравко: Не. Детекторът: Не. 

СЛАВАТА 

Здравко, ти звезда ли си?
Здравко: Не. Детекторът: Не.

Харесва ли ти това, че хората на улицата те познават?
Здравко: Да. Детекторът: Да.

Имаш договор до 2010-а, според който съгласуваш всичките си публични изяви с 
продуцентите на шоуто. Това кара ли те да се чувстваш като човек под наем?
Здравко: Не. Детекторът: Не.

Би ли направил всичко в името на славата?
Здравко: Не. Детекторът: Не.

Тя ще ти липсва ли, ако изведнъж изчезне?
Здравко: Не. Детекторът: Да.
Здравко: Появявайки се някъде, аз предизвиквам реакции, които на моменти са 
плашещи. В този смисъл бих искал всичко да е по-умерено. И наистина чакам 
момента, в който с една усмивка ще се разминаваме с хората, а не с реакции като 
“Това е Здравко от “Биг Брадър“ или “Ей този спечели 200 000 лева.“ Стряскащо 
е на моменти. Има хора, които много завиждат. Аз имах възможността да говоря 
с  популярни личности, които са се справили с всичко това. Първият съвет, който 
ми дадоха разни известни хора, беше да не се самозабравям - нещо, което 
направиха някои от моите съквартиранти. За мен беше доста смешно да видя как 
реагират някои участници в шоуто, попадайки в реалния живот. Това е най-
смешната комедия, която съм наблюдавал, а когато славата си отиде за някои, тя 
ще бъде и трагедия. Славата ще мине и тези хора ще се чувстват много по-зле от 
когато и да било. Колкото до мен... Нормално е тази известност да ме ласкае 



донякъде. Няма човек, на който да не му харесва хората да му се усмихват и да го
поздравяват. Точно от това се опасявам - че някой ден ще вървя по улиците, а 
хората въобще няма да ми обръщат внимание. Това е като ситуацията, когато 
бяхме в къщата - ти толкова свикваш с камерите, които те следят, че на моменти, 
когато се движиш и усещаш как дадена камера не те следи, това започва да те 
дразни... Дали бих искал да съм известен политик? Ами в началото, след като 
излязох от къщата, почна да се спекулира на тази тема. Ако някога съм искал да 
се занимавам с политика, то е било да допринеса нещо за Приморско. И сега 
искам да кажа, че има политици, които много уважавам, но на този етап не държа
да подкрепям която и да е партия. По простата причина, че не искам да бъда 
използван за кауза, която не ме вълнува искрено.

Знаеш ли какво да правиш с тази популярност, как да я използваш?
Здравко: Не. Детекторът: Да.
Здравко: Що се отнася до нещата, с които съм бил свързан доста изкъсо, аз знам 
какво да направя. Знам по какъв начин популярността ми ще допринесе за 
някакви дивиденти. Но по отношение на по-сериозни ангажименти, не знам... 
Трудно се взимат големи решения. Въпреки че “Биг Брадър“ беше просто шоу, аз 
съм получил популярност, на която доста политици могат да завидят. Не искам да
се получава точно тоя момент - да ме използват за нещо, което на мен няма да ми 
хареса. 

Част от бившите ти съквартиранти вече изкарват някакви пари, появявайки се 
тук-там. Смяташ ли, че твоята поява някъде наистина струва пари?
Здравко: Не. Детекторът: Не.

Мислиш ли, че твоята известност в момента ще помогне осезаемо на семейния 
бизнес?
Здравко: Да. Детекторът: Да.

Имаш ли качествата, които съответстват на тази популярност?
Здравко: Не. Детекторът: Не.

Стряскаш ли се, като се видиш по плакати, корици на списания? 
Здравко: Да. Детекторът: Да.

Може ли да се каже, че ти си един абсолютно случаен човек, който имаше 
късмета да стане популярен?
Здравко: Да. Детекторът: Да.
Твоето мнение за теб самия промени ли се, след като стана известен?
Здравко: Да. Детекторът: Да.

Сега държиш ли се по-различно с приятелите ти и най-близките хора?
Здравко: Не. Детекторът: Не. 

“АЗ, ЗДРАВКО“ 

Здравко, ти имаш ли високо мнение за себе си? 
Здравко: Не. Детекторът: Да.
Здравко: Не мисля, че имам кой знае какво мнение за себе си. Но когато си роден 



страхливец, ти правиш и много смели неща, за да преодолееш страха си. Мен 
лично страхът ме е и запазил през всичките тези години. Така че уважавам някои 
неща в себе си. Дали уважавам способността ми да ударя жена? Не. Първо, аз 
много трудно си позволявам да реагирам така, трябва да е нещо екстремно. 
Голяма рядкост са моментите, в които позволявам на някой да ме изкара извън 
равновесие. Сега знам какво искат да чуят хората: аз как така ще ударя дама?! Но 
абсолютно зависи от това в каква ситуация си бил поставен, как си бил 
провокиран. Освен това искам да кажа, че като цяло българинът е такъв, че 
посяга на жена си. Тъй че да не се опитват да ми казват: това е злодеят, това е 
побойникът! Аз не съм удрял жена и ежедневните проблеми не биха ме накарали 
да го направя. От много факти зависи дали бих ударил жена, но ако се наложи, 
ще го направя. Ако видя, че това е последната мярка, която трябва да се вземе, ще
го сторя. Понякога наистина прекалявате и правите неща, които заслужават да 
бъдат спрени.   

Болезнено амбициозен човек ли си? 
Здравко: Да. Детекторът: Да.

Имаш ли някакъв провинциален комплекс?
Здравко: Да. Детекторът: Да.

Изживяваш ли се като мечтата на средностатистическите домакини?
Здравко: Не. Детекторът: Не.

Ти едно съвсем обикновено момче ли си?
Здравко: Да. Детекторът: Да.

Докато беше вътре, в пресата се появиха мнения, че хората със силни характери 
по една или друга причина излизат от къщата. Ти смяташ ли се за мижитурка?
Здравко: Не. Детекторът: Не.

Възприемаш ли се като вид символ на успешния млад българин?
Здравко: Не. Детекторът: Не.

Интелигентен човек ли си?
Здравко: Не. Детекторът: Да.
Здравко: Аз познавам интелигентни хора, които са много по-напред от мен. 
Вярно е, че имам доста прочетени книги, колекцията ми е огромна. Но 
изчетените книги не ми дават самочувствието на интелигентен човек. Може би 
ми липсват някои качества като ораторство, бърза мисъл... Неща, които, ако не са 
вродени, не идват от учебниците.  

Харесваш ли се, като се погледнеш в огледалото?
Здравко: Не. Детекторът: Да.
Здравко: Аз не мисля, че се харесвам, но се старая да се отнасям добре към 
тялото си - нещо, което доста хора пренебрегват. Но има неща в мен, които много
ме дразнят. Сега съм понапълнял и това е лошо. А най-големият ми комплекс е 
ръстът. Но какво можеш да направиш?!  

Здравко, ти позьор ли си?
Здравко: Не. Детекторът: Да.
Здравко: Знам защо тук имаше разминаване. Никога не съм бил позьор, но през 



последните няколко седмици, когато ми се налага да участвам в много 
телевизионни предавания и разни фотографи постоянно ме снимат, на мен ми се 
налага да слагам малко артистичност и позьорство. Но това е нещо, което и мен 
много ме дразни. Само че то е част от шоуто. А тук, в къщата на “Биг Брадър“, 
позирах до четвъртия ден, след това видяхте какво стана (голямото напиване на 
Здравко - бел. ред.). И тогава реших, че вече каквото и да правя, така и така съм 
попаднал в къщата, по-добре е да се повеселя. 

Би ли могъл според теб да постигнеш нещо без подкрепата на майка ти?
Здравко: Да. Детекторът: Да.

Бил ли си някога бунтар?
Здравко: Не. Детекторът: Не.

Мислиш ли, че ще бъдеш добър баща?
Здравко: Да. Детекторът: Да.

Би ли искал това дете да прилича на теб?
Здравко: Не. Детекторът: Да.
Здравко: Искам то да бъде едно здраво дете. Да му осигуря добро детство. Да му 
помогна. Но какво точно да наследи от мен... Много труден въпрос. 

БЪДЕЩЕТО 

Здравко, оттук насетне почва реалният живот. Ти знаеш ли какво точно искаш да 
ти се случи занапред?
Здравко: Да. Детекторът: Да.

Твоят Голям Момент мина ли вече?
Здравко: Не. Детекторът: Не.

Смяташ ли накуп да погасиш дълга от 80 000 лв., който семейството ти има?
Здравко: Не. Детекторът: Да.
Здравко: Във всяка една пазарна икономика да вземеш кредит е нещо съвсем 
нормално. Не знам откога ни е останало това нещо - българинът все още не може 
да приеме факта, че бизнес се прави с кредит. Точно средната класа, към която аз 
мисля, че се причислявам, е основата на обществото. Сега много хора очакват да 
се срамувам от този кредит, но няма такова нещо. Когато имаш добри бизнес 
идеи, банките са отворени за теб. Преди няколко години ние започнахме с наши 
финанси, но после изчерпахме средствата и беше най-нормално да вземем 
кредит. Самият обект, който сме изградили, си погасява всички дългове към 
банката. Няма да изплащам дълга накуп, защото доколкото знам, има някакви 
наказателни лихви. Защо трябва да прибързваш, когато всичко върви нормално? 
А хората могат да си мислят каквото искат. В крайна сметка много хора очакваха 
аз да се почувствам виновен, че съм победил в тази игра. Победителите дразнят. 

Ще строиш ли трето семейно хотелче?
Здравко: Да. Детекторът: Не.
Здравко: В момента строителството в България е много печелившо и аз смятам да
се ориентирам именно към този бизнес. Не само, че искам да има трети хотел, 



ами искам да има и четвърти, пети, шести... Но след няколко години, разбира се. 
Не сега.  

Готов ли си да станеш баща през юли?
Здравко: Да. Детекторът: Да.

Мислиш ли, че ще се превърнеш в един улегнал семеен мъж?
Здравко: Не. Детекторът: Да.
Здравко: Между другото и камината, и лулата вече ги имам. Но въпросът е, че не 
искам да се видя като класическия български мъж с шкембето. В тези хора няма 
живинка - винаги ми е било много тъжно, като видя такъв мъж. Искам да запазя 
идеите си, начина, по който гледам на нещата. Иначе аз съм си кротушко - и като 
дете не съм правил бели, и като ученик не съм бягал от училище. Но не искам да 
се кротвам по типичния начин.

Ти каза, че искаш да се промениш. Значи ли това, че занапред ще си мъж под 
чехъл?
Здравко: Не. Детекторът: Не.

Здравко, ти мислиш ли, че някой от голямата политика щеше да ти обърне 
внимание, ако не беше победил в “Биг Брадър“?
Здравко: Не. Детекторът: Не.

Виждаш ли се като емблема на Приморско?
Здравко: Да. Детекторът: Не.
Здравко: Харесва ми това, че сега хората там са ентусиазирани, и се надявам това 
да се запази. Искам да им покажа, че когато човек се бори за нещо, то става. 
Важно е човек да не се примирява с положението си. Това важи за всички млади 
хора, не само за тези в Приморско. Най-лесно е да избягаш, разбира се. Но тук се 
поколебах може би в отговора, защото се страхувам да не разочаровам хората, 
които по един или друг начин са ми гласували някакво доверие. Донякъде ме 
радва това да чета надписите “Здравко е Приморско“, но се притеснявам дали ще 
оправдая очакванията. 

А като един бъдещ кмет?
Здравко: Не. Детекторът: Не.

Предвиждаш ли по-нататък да се преместиш от Приморско?
Здравко: Не. Детекторът: Да.
Здравко: Начинът, по който живея сега, напълно ме удовлетворява. Но ако 
наистина има нещо, което бих могъл да направя отвън за Приморско, тогава бих 
се преместил независимо къде. Разбира се, че винаги ще се съобразявам с това 
кое е най-доброто за моето семейство. Искам моите деца да имат детството, което
имах аз. 

Между другото, би ли участвал отново в шоу като “Биг Брадър“, ако имаш този 
шанс?
Здравко: Да. Детекторът: Да.

Мислиш ли, че един ден ще бъдеш Господин Никой?
Здравко: Не. Детекторът: Не. 



  

коментари на детектора* 

  

Победителят от “Биг Брадър“ е подозрителен, недоверчив и дистанциран още от 
самото начало, въпреки че изпълнява точно инструкциите и изискванията на 
процедурата. В очите и гласа му няма емоция, има само изчакване и преценка, а 
може би и малко умора. Отговорите му са такива, каквито той смята, че другите 
очакват да бъдат и в които той сам вече е повярвал. Разминаванията са много 
малко на брой, но въпреки това наличието им предизвиква недоволство в него. 
Изказва на висок глас несъгласията си с оценките на детектора, не ги адресира 
конкретно към някого, а ги оставя да “висят“ в пространството. 
Здравко само на пръв поглед е двойствен, колебаещ се и противоречив. 
Всъщност винаги знае какво иска и е последователен при реализирането на 
целите си. Всичко друго възприема като плод на моментно желание и бързо го 
забравя - класически механизъм за избягване на вътрешен конфликт и чувство за
вина.
Към другите е пластичен и нагаждащ се. Стреми се да избягва директните 
противопоставяния, готов е на всичко, за да не получи отрицателна оценка. Ако 
усети обаче, че позицията му е по-силна, налага доминантно мнението си. 
Изобщо междуличностното общуване е необходимост за него, за да се чувства 
значим, но същевременно го натоварва с изискването си да бъде открит и 
естествен. За човек, който държи на вътрешното си спокойствие, задължението 
да играе винаги някаква роля и да прикрива нещо от себе си предизвиква 
натрупване на напрежение, което трябва да намери някакъв отдушник.

* Коментарите на детектора 
са изготвени от специалистите 
на “Пси Контракт“ 

  

Детектор на лъжата
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Година след първото си явяване пред машината за истина депутатката от 
"Коалиция за България“ е отново тук. Не защото обича кабелите, а защото

има какво да каже 
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Г-жо Дончева, според вас подходящ ли беше моментът за искане на вот на 
недоверие на правителството?
Дончева: Да. Детекторът: Да.

Безотговорно ли се държаха партиите, искащи правителството да падне?
Дончева: Не. Детекторът: Не.

Имате ли конкретни и неопровержими доказателства за корупция сред 
досегашните министри?
Дончева: Да. Детекторът: Да.

Скри ли истината за преговорите за приватизацията на “Булгартабак“ Лидия 
Шулева?
Дончева: Да. Детекторът: Не.
Дончева: Тя първо скри истината преди разнищването, преди провала на 
сделката. После я скри от коалиционния си партньор, който се оказа, че води 
паралелни преговори с “Бритиш Американ Табако“. Появи се и един трети 
меморандум, за който на ДПС нищо не беше известно, и то в самата пленарна 
зала. Вероятно има и още подробности. Не знам защо е станало това разминаване
с детектора, наистина... Факт е, че няма една голяма страшна истина, свързана с 
тези преговори. Но има нещо, което е ключ - че не може да настояваш за една 
приватизационна сделка, от която зависи стабилността на правителството, без 
категоричната подкрепа на твоя коалиционен партньор. Не можеш да тръгнеш на 
сляпо, без подсигуряване, смятайки, че това е една чисто търговска сделка. 
Г-жа Шулева няма политически усет. Иначе е амбициозна, от доста неща 
разбира, но някак си с течение на времето самочувствието се повишава, като на 
начинаещ шофьор, който вече усеща, че може да кара добре колата. И точно 
тогава става най-уязвим за катастрофи. А в политиката, когато попаднеш в 
мъртво вълнение, всеки ход може да се окаже погрешен. Всичко се развива с 
много голяма скорост и обикновено ефектът е като в блатото - колкото повече 
мърдаш, толкова повече потъваш. 

Очаквахте ли да има споразумение между НДСВ, ДПС и “Новото време“?
Дончева: Да. Детекторът: Не.
Дончева: Не съм очаквала точно в тази форма да се сключи споразумението. А че
“Новото време“ ще минат в другия лагер, беше абсолютно очаквано. Но аз все 
пак предполагах, че те ще го направят по начин, който да позапази лицата им. И 
някак си по-сръчно! 
Смятате ли, че “Новото време“ са продажници? 
Дончева: Да. Детекторът: Да.

Навремето те ви наричаха “една нововремка в БСП“. Сега това би ли ви обидило?
Дончева: Не. Детекторът: Не.

Според вас Ахмед Доган ли е един от режисьорите на кризата?
Дончева: Да. Детекторът: Да. 

Вие уважавате ли г-н Доган?
Дончева: Да. Детекторът: Не.
Дончева: Aз уважавам политическите му умения. Отнасям се с безусловен 
респект към това, което Ахмед Доган може като политик. Но смятам, че част от 
целите му не са народополезни.



Старае ли се царят да изглежда като далновиден политик?
Дончева: Да. Детекторът: Не.
Дончева: Старае се да изглежда като такъв. Той има много добри съветници и 
определени неща владее по наследство. Смятам, че много професионално му 
беше направен ореол. Царят беше изваден от публично обращение. Той не 
отговаря, не общува, съвсем умишлено се изважда. Имиджмейкърите му са 
разчели, че при обикновеното битово общуване той ще изглежда много 
безпомощен и че много бързо ще му смъкнат ореола. За да се поддържа 
впечатление за тайнственост и за някакви скрити възможности, най-сигурният 
начин е да го сложите в позиция, в която всички да го гледат отдалеч и отдолу 
нагоре. Да се чудят какво точно мисли и дали въобще мисли.

Адекватно ли се държа БСП по време не кризата?
Дончева: Да. Детекторът: Да. 
Вие зарадвахте ли се на тази политическа криза? 
Дончева: Не. Детекторът: Да.
Дончева: Политическата криза е възможност да се направят поредица активни 
действия. Но радост е неточна дума. Ние просто възприехме кризата като 
възможност в една екстремна ситуация БСП, пък и останалите, да покажем 
способност да реагираме адекватно, да предлагаме решения, дори когато те са 
нестандартни.

Логично ли звучи според вас формулата “социалисти плюс костовисти“?
Дончева: Не. Детекторът: Не.

Покрай кризисните моменти в парламента на вас наложи ли ви се да се държите 
мило с хора, които искрено не понасяте?
Дончева: Не. Детекторът: Да.
Дончева: Не ми се налага и не знам защо детекторът е дал разлика. По принцип 
аз не съм човек, който се държи престорено с хората. Ако имам мотиви и смятам,
че някой човек е непочтен и може да ми навреди или пък е интригант, аз просто 
го слагам на дистанция. Но политиката е дейност, която изисква да имаш 
комуникация с всички и да ги приемеш абсолютно задължително такива, каквито
са. Те може да са умни, може да са глупави, може да бъдат склонни веднага да 
ходят да разказват на журналисти съдържанието на различни разговори... Всичко 
това е част от нещата, с които трябва да се съобразиш, докато се движиш към 
ясна цел с пълно отчитане на качествата и недостатъците на участниците. 

Заслужаваше ли според вас проф. Герджиков да бъде свален от поста си?  
Дончева: Да. Детекторът: Да. 

ВЪТРЕШНОПАРТИЙНО 

Г-жо Дончева, вие комфортно ли се чувствате вътре в партията си в момента?
Дончева: Да. Детекторът: Да.

Фактът, че имаше парламентарна криза, сплоти ли партийните редици?
Дончева: Да. Детекторът: Не.
Дончева: Казах “Да“, защото имаше очевидно сплотяване в средите на 



парламентарната група, на Висшия партиен съвет - повече, отколкото последните
години. Давам си обаче сметка, че съществува проблем в обясняването защо са 
допустими общи действия с ДСБ. Вероятно част от партийните членове се 
притесняват от този факт. Има обаче принципни неща, които всички, без 
значение леви или десни, подкрепяме. Не можем да бъдем подчинени на 
разбирането, че никога с определени партии не може да искаме едно и също 
нещо. Както са казали англичаните - няма вечни приятели нито вечни врагове. 
Има вечни интереси. Когато този интерес е запазването на основните 
демократични принципи, трябва да можем да седнем и да разговаряме. 

Стреми ли се БСП да бъде модерна партия?
Дончева: Да. Детекторът: Не.
Дончева: На този етап стъпките към модернизация са свързани с приемането на 
млади хора, с даването на свобода за техните идеи - тържествата на Бузлуджа да 
изглеждат по друг начин, младежите да си правят собствени клубове, да чатват в 
интернет и да обясняват защо са леви... Смятам, че не е далеч денят, когато ще 
пристъпим към по-сериозни действия за модернизация на структурите, към 
преосмисляне на каузата на партията в XXI век. Това вече ще бъдат сериозни 
промени. 

Преди година пак на тест с детектора казахте, че Сергей Станишев няма 
качествата на премиер. Промени ли се мнението ви оттогава?
Дончева: Не. Детекторът: Не.

На вас би ли ви се понравило да бъдете на неговото място сега?
Дончева: Не. Детекторът: Да.
Дончева: Гледната ми точка по въпроса е следната: аз съм лидер, щото съм лидер.
Не ми е нужно да ставам председател. Това да си лидер е нагласа. Аз съм лидер 
на мнение. Човек, който може да дава идеи. Човек, с когото по някакъв начин 
трябва да се съобразяват - даже от когото да се страхуват. Има достатъчно много 
хора в БСП, които ми вярват. Има и такива извън БСП, които смятат, че аз съм 
един сериозен човек, който наистина иска да направи нещо. В този смисъл аз съм
лидер. Не съм председател и нямам намерение да стана.  
Колкото до това дали лидерът трябва да е харизматичен... Когато работиш с един 
човек, ти го правиш почтено и в рамките на правилата. Въпросът за харизмата е 
въпрос за симпатизантите.

Безопасно ли е да изказвате мнение, различно от това на партийното 
ръководство?
Дончева: Не. Детекторът: Не.

Лични дрязги и амбиции ли определят курса на БСП?
Дончева: Не. Детекторът: Да.
Дончева: Не може един курс да го определят лични дрязги и амбиции.  Курсът на 
БСП към властта е нещо, което се определя от самото местоположение на 
партията и на властта. А как ще вървим по пътя - дали по-бързо, дали по-бавно, и
всякакви други подробности: те наистина са пречупени през лични дрязги, 
доколкото и където ги има. Но аз не смятам, че това е решаващото, защото това 
са човешки неща. Личните дрязги и амбиции понякога дават допълнителна 
скорост на процесите. 
 
Преди година казахте, че БСП не е готова за властта. Сега по-готова ли е?



Дончева: Да. Детекторът: Да. 

В СВЕТЛИНАТА 
НА ПРОЖЕКТОРИТЕ 

Харесва ли ви насоченото към вас медийно внимание?
Дончева: Да. Детекторът: Да.

Вие ли сте медийното оръдие на БСП в момента?
Дончева: Да. Детекторът: Не.
Дончева: Е, Иво също е добър. (Иво Атанасов - бел. ред.) Няма лошо. Аз мисля, 
че съм едно от медийните оръдия на БСП, при това добро. Кога ме използват най-
често? Ами знаете ли, онзи ден бях в “Панорама“, а предишното ми участие там 
беше на 6 април 2001 г. По-предишното ми участие беше по време на една криза 
с Милошевич, когато не беше ясно ще падне ли той и ще стане ли Кощуница 
президент. Така че обикновено ме използват в критични ситуации, в които не е 
много сигурно, ако говориш, ще уцелиш ли? Аз просто съм приела, че такива 
критични моменти са възможност. Какво да се прави - като са се покрили всички,
нали някой трябва да остане! 

Усещате ли се като човек с обществена мисия?
Дончева: Да. Детекторът: Да.

Допада ли ви това хората да ви разпознават по улицата?
Дончева: Да. Детекторът: Да.
Необходимо ли е един политик да бъде широкоизвестен, за да върши работата си 
добре?
Дончеваа: Да. Детекторът: Да.

Характерно за вас е да сменяте резкия тон с привидно чистосърдечен смях по 
време на интервюта. Това специално изработена техника за заблуда на 
противника ли е?
Дончева: Не. Детекторът: Да.
Дончева: Няма никакви трикове и никакви заблуди. Важно е умението да се 
концентрираш върху това, което правиш в момента. Да се потопиш и да се 
абстрахираш от външните условия. Всякакъв опит да си фалшив и да се 
самоконтролираш в този момент е вреден - това най-добре може да се усети в 
театъра. Сядате в театъра и виждате кой ви “хваща“ и кой просто казва думи. В 
един и същ спектакъл, с един и същ режисьор, с едни и същи декори...  
Механизмът е абсолютно същият. 

Ще ви липсва ли цялото това медийно внимание, ако то изведнъж изчезне?
Дончева: Не. Детекторът: Не.

Вие суетна жена ли сте?
Дончева: Да. Детекторът: Не.
Дончева: Смятам, че човек трябва да се грижи за външния си вид, защото това е 
част от тонуса му. Запуснатият човек е запуснат във всяко отношение. В този 
смисъл аз съм суетна. Но не допускам да ме накарат да правя неща, които не 
възприемам. Например да ходя с дрехи, които не ми харесват или не ми стоят 



добре. Не би ме смутило, ако чуя за себе си коментар, че съм с недостатъчно 
висок ток обувка или че ходя без чорапогащник през лятото - горещо ми е, ходя 
без чорапогащник и въобще не ме интересува дали това е непростима грешка! 
Колкото до клишето Желязната лейди - защо да е неприятно? Аз харесвам Тачър, 
харесвам Екатерина Велика - това не значи, че са безчувствени, железни, 
неуязвими. Напротив аз познавам десетки кокетки, които са абсолютно студени, 
празни, кухи, с метално излъчване. Аз съм човек емоционален, с който можеш да
седнеш, да се пошегуваш, но има моменти, когато трябва да се вземат решения с 
желязна ръка. Това не значи с крясъци и истерия. Така че на мен не ми пречи 
прякорът Желязната лейди. Всеки си има стил. 

Това какво точно ще кажете, винаги ли е по-важно от това как изглеждате?
Дончева: Да. Детекторът: Да.

Била сте доста перспективна цигуларка - изяви на световния фестивал в Рим през
1982 г., участия заедно с японския оркестър... Може ли да се каже, че просто 
заменихте прожекторите на сцената с тези на голямата политика?
Дончева: Да. Детекторът: Да. 

НАПРЕД 
КЪМ СВЕТЛИ БЪДНИНИ 

Г-жо Дончева, очаквате ли изненади на следващите избори?
Дончева: Не. Детекторът: Да.
Дончева: Изненади в глобален план не очаквам. Но тъй като има време, могат да 
бъдат направени груби грешки от всеки от участниците и те да предопределят 
резултата. Ако няма такива груби грешки, ако се следват тенденциите и ако се 
калкулират очакванията за нов месия или за някакви други нетрадиционни 
развития, смятам, че няма да има изненади. Но не мога да отчета евентуалните 
грешки, които може да направи всеки. Факт е, че влязохме в ситуация на криза и 
че тя ще дава отражение до парламентарните избори. Не мисля, че нов месия ще 
се появи. Хората сега имат по-ниски очаквания и някакъв контрол върху 
претенциите - щом преглътнаха дори лъжата от 6 април 2001 г.! Сега като че ли 
те са склонни повече да се доверяват на изпитани марки. Иначе всякакви груби 
грешки могат да бъдат допуснати. Вижте само последната парламентарна криза. 
Ако преди няколко седмици бяхте задали на някого въпроса очаква ли криза и той
ви беше отговорил с да, какво щяхте да си помислите? Че той нещо си измисля! 
Колкото до грубите грешки, които БСП би могла да направи... Ние формално 
водим в предпочитанията. Но хората ни подозират, че симулираме желание за 
власт, че не знаем какво да правим с нея, че не я искаме, защото два пъти сме я 
губили без избори... Не е ясно и как ние ще уредим бъдещите си партньорства - с 
кой ще управляваме, с кой - не? БСП е заподозряна, че не иска властта, защото в 
един дълъг период от време, вместо да участва в политическия живот спокойно, 
със собственото си лице, надделяха виждания, че трябва да се търсят паравани. 
Че БСП сама не може. А истината е, че когато сам не можеш, ти въобще не 
можеш! Когато ти си този, който твърди, че сам не може, няма какво да искаш 
подкрепа от избирателите. 

Според вас Големият момент на Симеон Сакскобургготски може ли да бъде 
повторен?



Дончева: Не. Детекторът: Не. 

Вие смятате ли, че левицата ще има мнозинство в следващия парламент?
Дончева: Да. Детекторът: Да.

Възможна ли е една бъдеща социалистическа България?
Дончева: Да. Детекторът: Да.

Бихте ли могли да бъдете успешен вътрешен министър?
Дончева: Да. Детекторът: Не.
Дончева: Това много често не зависи от самия теб. Зависи от конюнктурата, от 
обстоятелствата, от хората, с които ще работиш. От това доколко ще имаш 
свободата да подбереш възловите хора. Всичко е в едно цяло, а важен е крайният 
резултат. Когато той е негативен, хората не се интересуват дали това се дължи на 
собствената ти липса на подготовка. Те приемат, че когато си приел поста, нещата
трябва да бъдат съчетани. Че ако ти не си съумял да събереш подходящ екип, 
това е също липса на достатъчно качества да заемеш поста. Иначе аз имам 
известни познания, имам виждания за 2-3 ключови промени, които трябва да 
бъдат направени. Мисля, че мога да улавям от масата хората, които наистина си 
разбират от работата. Също така имам нагласата да ги оставям да си я вършат.  

Смятате ли, че такъв ще ви бъде предложен?
Дончева: Не. Детекторът: Да.
Дончева: Ако говорим за сега, мисля, че не. Под “сега“ имам предвид следващата
година. А някога - всичко може.

Одобрявате ли курса на външната ни политика в момента?
Дончева: Да. Детекторът: Не.
Дончева: Курса - да. Но подробностите - не. Не може да поемаме всякакви 
ангажименти, без на някой да е известно какво произлиза от тях. Правим показни
мероприятия, но не влизаме в дълбочина. Значи може да парадираме с това какви
връзки сме създали с дъщерята на Кадафи, но проиграхме момента преди Романо
Проди да приеме Кадафи и всички да му дадат индулгенция. Сега вече на 
практика няма с какво да търгуваме! Давам и друг пример - 
европрисъединяването. Периодично излиза европейският ни министър да говори 
за евроинтеграцията като ценност. Но въпросът е да можем да преведем на 
големите групи български граждани, които ще бъдат пряко заинтересовани, за 
какво става дума. За да може примерно да им дадем година-две те да си направят 
сметката, да си преструктурират бизнеса. Вместо това ние се впускаме в 
представително упражнение. Утре някой друг ще бере горчивите плодове от 
цялата тази работа. Иначе голяма битка кипи кой щял да подпише договора. Но 
не може да почнем да плашим хората, че ако се смени правителството няма да 
успеем да подпишем договора и да се налага да ни пращат комюнике, че всяко 
излъчено според конституцията правителство ще има право да подпише. Така че 
посоката на външната ни политика я одобрявам, но не и подробностите. 

Трябва ли България да влезе в Европейския съюз според вас?
Дончева: Да. Детекторът: Да.

Вие знаете ли какво искате за себе си в политически план след 10 години?
Дончева: Да. Детекторът: Да.



Ще можете ли да изпълните своята програма максимум?
Дончева: Не. Детекторът: Не.

Бихте ли останала в БСП, дори да сте абсолютно несъгласна с провежданата от 
партията политика?
Дончева: Не. Детекторът: Не. 

В БЛИЗЪК ПЛАН 

  

Живеете сама от 14-годишна възраст. Самотна ли сте?
Дончева: Не. Детекторът: Да.
Дончева: Човек има нужда да споделя с другите. Може да има 
възможност да споделя и да няма такава възможност. 
Въпросът е как да намери баланса между двете. Развитието на
житейските ситуации обикновено го подсказва и трябва да 
приемем живота такъв, какъвто е! В този смисъл за себе си аз 
съм приела, че по-добре е да живееш сам, отколкото в 
неподходяща компания. Изборът между двете възможности 
предполага плащането на някаква цена. А усещането за самота
идва, защото не можеш да бъдеш с този, с когото искаш да 

бъдеш, а не защото не можеш да бъдеш с хора. Ти си непрестанно с хора. Голяма 
част от тях решават дилемата в посоката, че е по-добре да си с някой.   

Притеснява ли ви квалификацията “стара мома“?
Дончева: Не. Детекторът: Да.
Дончева: Не ме притеснява. Отчитам обаче един друг фактор. В политиката 
личният живот на хората никога не може да остане неприкосновен. Особено 
ония, които вече са влезли в окото на циклона, не биват оставяни да живеят така, 
както биха искали. Има натиск да вземаш решения в личния си живот. 
Ситуацията при Сергей Станишев е един класически натиск - извинявайте, но 
какво искат от човека? Това със сватбата си е негов и на Елена Йончева въпрос. 
Сега разбирате ли колебанието ми при отговора на въпроса? Значи аз за себе си 
нямам колебание, но имам такова що се отнася до мнението на околните. Когато 
се занимаваш с политика, това не е нещо, което съвсем не трябва да те 
интересува. На мястото на Сергей аз не бих допуснала никога да ми вменяват, 
особено пък днес - 2005 година, какво точно да направя с жената, с която живеем 
заедно от години. Каква връзка има способността да влезеш във функциите на 
министър-председател и да ги упражняваш с това ще подпишеш ли с Елена 
Йончева или ще продължиш да си живееш, както го правиш от години? Сергей е 
млад, нека му позволим да живее като другите млади хора - това нито е 
безотговорно, нито е неангажиращо. А в партията знаят, че с мен така не може. 
Защо например тези въпроси не се повдигат в критични ситуации? Кралица 
Виктория е управлявала Англия, без да се жени преди няколко века - не изпитвате
ли неудобство днес да се обсъжда този въпрос? Вижте, аз се чувствам прекрасно 
в собствената си кожа, защото съм приела, че човек трябва да изживее живота си 
пълноценно такъв, какъвто му се е случил. И няма нужда да го живее през 
огледалото на хорските очи. Така че - живейте свободно, правете това, което 
искате! Правете го добре, чувствайте се удовлетворени. Старайте се да 
изживявате всеки момент пълноценно и пълнокръвно, с много радост. Иначе 



човек не може да бъде щастлив.   

Много ли жертви в чисто интимен план взе политиката?
Дончева: Да. Детекторът: Да.

Имате ли истински приятели?
Дончева: Да. Детекторът: Да.

А има ли непоправими грешки зад гърба ви?
Дончева: Не. Детекторът: Не.

Уязвима ли сте?
Дончева: Да. Детекторът: Да.

Според Уорън Бийти истинският успех идва, когато не можеш вече да различиш 
дали работиш, или просто си играеш. Вие смесвате ли работата с детската игра?
Дончева: Да. Детекторът: Да. 

  

коментари на детектора* 

Това е втората среща на Татяна Дончева с детектора и е нормално 
недоверчивостта “ да е спаднала. Както и първия път липсват тревога, уплаха и 
презастраховане не само във външното “ поведение, но и в нагласата към 
въпросите от интервюто. Борбеността и спонтанността “ обаче като че ли са се 
повишили. Това все пак може да се отдаде и на актуалния въпрос в момента на 
изследването за вот на недоверие към правителството, а не само на 
свойствените  за нея активност и воля за самоутвърждаване. Изобщо промените 
в нея са малко и обратното би било чудно, като се има предвид постоянството на 
отношението “ към живота. Не се е променила и недисциплинираността “ по 
отношение на инструменталната част на интервюто и това също е разбираемо - 
Татяна Дончева и външна инструкция са две непресичащи се реалности. Поради 
това част от причините за повишената активност на психофизиологичните “ 
реакции могат да се припишат на смеха, мърдането или разширените 
коментарни отговори. Все пак при прилагането на един по-строг критерий тези 
движения могат да се тълкуват като контрамерки, още повече че става въпрос за 
един от нашите опитни и атрактивни политици.

* Коментарите на детектора 
са изготвени от специалистите 
на “Пси Контракт“
  



Детектор на лъжата

   СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЯ     
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38. Константин Тренчев
Катерина Запрянова

Лидерът на "Подкрепа“ твърди, че е жертвал личния си живот в името на
синдиката. Родственикът на Георги Димитров е приемал заповеди само от

Ванга 
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Д-р Тренчев, смятате ли, че влиянието на “Подкрепа“ намалява през последните 
години?
Тренчев: Да. Детекторът: Да.

На вас липсва ли ви ентусиазмът от началото на синдиката?
Тренчев: Да. Детекторът: Не.
Тренчев: Това беше времето на големите надежди. Тогава си мислехме, че много 
по-лесно ще стават нещата. Аз познавам сега реалността, механизмите, по които 
се развиват събитията. Това не го знаех 90-а година. Ставащото днес се 
разминава много с тогавашните ми очаквания. Ако го знаех, може би нямаше да 
се хвана с всичко това.

Според вас сега повече ли се чува думата на работодателите, отколкото на 
синдикатите? 
Тренчев: Да. Детекторът: Да.

Има ли реална конкуренция между КНСБ и КТ “Подкрепа“?
Тренчев: Да. Детекторът: Да. 

За момента изглеждате доста задружни с г-н Желязко Христов. Бихте ли могли да
бъдете един обединен синдикат?
Тренчев: Да. Детекторът: Да.

Може ли “Подкрепа“ в момента да свали едно правителство?
Тренчев: Не. Детекторът: Да. 
Тренчев: Зависи как. Обикновено хората очакват от нас да свалим правителството
с улични шествия, барикади и т. н. Само че има много начини да се свали едно 
правителство. Може така да разместите политическите карти, че да ги сблъскате 
и да се самосвалят. Мисля, че в тази насока имам известни умения. Още повече 
че ние сме изключително информирани не защото имаме някакви специални 
служби, а просто защото при нас идват страшно много хора - миньори, шофьори, 
лекари, учители, какви ли не... те са навсякъде из страната. От тези хора 
постоянно тече поток от информация и се иска прекалено малко интелект, за да 
го обработиш и да направиш съответните изводи. 
В момента няма психологическа ситуация за бутане на правителството. Но има 
ли такава: тогава вече мога да се подложа на какъвто и да е детектор и с много 
голяма вероятност да ви кажа “Да“. А сега хората са уморени, ще изтърпят 
четири месеца. Какво би могло да създаде подходяща психологическа ситуация? 
Някакъв чудовищен гаф на високопоставено лице, корупционна афера, която да 
излезе... Може, ако щете, дори нещо лично да повлияе. Гей скандал ли? Зависи за 
кого точно се отнася... Колкото до корупционните схеми... ние имаме 
информация, но какво от това? Ето това може би най-много ме потиска в 
България - че хората са жадни за някакво поне малко възмездие, ние сме се 
пробвали, но нещата си минават и заминават. Вече дори престанахме да лаем, а 
се опитваме да хапем здраво, защото иначе не става! То нахапването не се чува 
много, но те си го знаят за какво и що. 
Мислите ли, че “Подкрепа“ е в състояние да промени условията, налагани от 
някои чужди инвеститори у нас?
Тренчев: Да. Детекторът: Не.
Тренчев: При едни може, при други - не. При големите западни компании - хора с
традиции и някаква индустриална култура, почти във всички случаи се постига 



съгласие. Но някакви дребни, мижави инвеститори ни се водят, ни се карат. А 
хората са доведени до огромна мизерия. В крайна сметка, за да си свободен, ти 
трябва да искаш да бъдеш такъв и самият ти да се бориш за своята свобода, не 
само някой друг да го прави. Пък хората са притеснени, вземат по сто лева и на 
това са доволни - че поне и него го има. Стават по-пасивни. Ти отстрани, колкото 
и да натискаш, е трудно. Политическият страх се замени с икономически! 
Ситуацията е много жестока и в психологически план. Хем им се сърдя: “Защо не
се борите?“, хем не мога да им се сърдя, защото са притиснати до стената.  

Бюрократизира ли се синдикатът с годините?
Тренчев: Да. Детекторът: Да. 

Използвана ли е “Подкрепа“ като инструмент за разчистване на сметки?
Тренчев: Да. Детекторът: Да. 

Чувствате ли се по някакъв начин персонално виновен за това, че много българи 
са без синдикална защита?
Тренчев: Да. Детекторът: Да. 

Влизането в Евросъюза ще се отрази ли добре на дейността на “Подкрепа“?
Тренчев: Да. Детекторът: Не. 
Тренчев: Ще има един трус при самото приемане. Ще се затворят много 
предприятия, примерно колбасарници, сладкарници, защото няма да отговарят на
стандартите. В крайна сметка по-нататък ще бъде по-добре, но  трусът около 
2007-2008 г. ще е много болезнен. В дългосрочна перспектива влизането ни в 
Евросъюза ще се отрази добре на “Подкрепа“, а в краткосрочна ще ни създаде 
известни проблеми. Ще има много недоволни хора и ние ще трябва да им 
помагаме. Същевременно знаем, че ресурсът да им помогнем е ограничен, 
защото това са правилата. В случая сме безпомощни - ние сме дребна държавица,
трябва да се съобразяваме с Големите, няма как да живеем изолирани.      

Вие ще искате ли да участвате активно в разпределението на парите по различни 
програми?
Тренчев: Да. Детекторът: Да. 

ПОЛИТИЧЕСКИЯТ КОНТЕКСТ 

Д-р Тренчев, в момента вие доволен ли сте от кабинетните промени?
Тренчев: Да. Детекторът: Не. 
Тренчев: Признавам си, че изпитвам известно задоволство - дори защото Шулева 
вече не е министър. Добре е, че тя си тръгна. Друг е въпросът за останалите. Така
че, общо взето, чувствата ми спрямо тези промени са смесени: доволен съм от 
някои неща, безразлични са ми други (тъй като знам, че за 4 месеца нищо 
съществено няма да стане) и съм недоволен от трети, но те са по-скоро 
персонални, на принципа на симпатията и антипатията. Имам известна 
въпросителна дали г-жа Шулева наистина си е подавала три пъти оставката. 

Добре ли според вас отигра Царят кризата?
Тренчев: Да. Детекторът: Да. 



По-корумпирана ли е тази власт от, да речем, правителството на Костов?
Тренчев: Не. Детекторът: Да. 
Тренчев: Далеч съм от мисълта, че няма корупция и сега. Но тези колебания при 
мен се появиха, защото си мислех мога ли степенно да определя нещата. Според 
мен при Иван Костов имаше организирана корупция. Централизирана, да го кажа
още по-точно. Докато сега е някак си хаотична. Всяка коза за свой крак, всеки 
гледа да направи някой лев, каквото може - да завлече. Особено пък сега, 
последните месеци, този процес ще се изостри, защото няма време. Ние ще 
бъдем свидетели на доста смешни ситуации. Но няма организирана, 
централизирана, пирамидална структура. Затова дадох и такъв отговор.

Смятате ли наистина да напуснете Националния съвет за тристранно 
сътрудничество?
Тренчев: Да. Детекторът: Да. 

Само фактът, че профсъюз “Промяна“ е бил допуснат до заседание на 
тристранката ли възпламени вашия гняв и този на шефа на КНСБ г-н Желязко 
Христов?
Тренчев: Да. Детекторът: Да.

Има ли флирт между БСП и КТ “Подкрепа“ в момента?
Тренчев: Да. Детекторът: Да. 

Възнамерявате ли да прокарате ваши хора в следващото управление?
Тренчев: Да. Детекторът: Да. 

Вие сте все пак един от основателите на СДС. Боли ли ви за него, имайки 
предвид отслабената му позиция в последните години?
Тренчев: Да. Детекторът: Да. 

Все още ли ненавиждате Иван Костов?
Тренчев: Да. Детекторът: Да. 

Той един от най-корумпираните политици на прехода ли е?
Тренчев: Да. Детекторът: Не. 
Тренчев: Ще ви кажа защо се замислих тук. Първо - защото знам, че това би ми 
създало юридически проблем. Вие ме поставяте в ситуация, в която трябва да 
дам отговор: да или не. В реалния живот по никакъв начин не може да се 
отговори така просто. Ако ме бяхте попитали най-лошият човек ли е Иван Костов
в българската политика, ви казвам “Да“ и ви го подписвам както си искате! 
Докато тук се замислих най-вече от юридическата страна на въпроса - не мога да 
кажа Иван Костов направи това, това и това, защото трябва да дойда с един пикап
документи примерно. И работата става вече дебела, въпросът се измества. Но че 
тогава имаше една централизирана корупция, за мен е факт, както че денят се 
сменя с нощта и обратното. 

Има ли качествата на силен лидер според вас Надежда Михайлова?
Тренчев: Не. Детекторът: Не. 

Съществуват ли определени обстоятелства, при които бихте се върнал в СДС?
Тренчев: Да. Детекторът: Да. 



Да очакваме ли изненади на изборите?
Тренчев: Не. Детекторът: Да. 
Тренчев: Пак е много трудно да кажа. Остават няколко месеца. Вие ме хващате 
по-рано, в момента върви процес на ферментация. В дясно още не са се 
оформили. В ляво БСП привидно създава впечатление за монолитност, но знам 
какви процеси текат вътрешно. Там също може да се изпокарат и това ще им 
намали резултата. При НДСВ не са тръгнали едни процеси, които няма как да не 
тръгнат, и ви го казвам едно към едно. Вътрешните борби там не са почнали! 
Сега Царят тези неща ги тушира, като не казва просто кой ще е в листите. Но 
идва момент, в който и той повече не може да трае по въпроса и ще каже - този, 
този и този. И тогава гледайте какво ще стане, тогава ще е чудо! А тези вътрешни
борби ще намалят рейтинга. В момента, в който се сложат листите на масата, 
тогава вече мога да се ангажирам с прогноза и да дойда направо с цифрите при 
вас... Аз искам на политиците нещо да им кажа - ако мислят да печелят избори 
само с пари, здраво ще си счупят главата. Българинът не обича прояви на 
показност, категорично ненавижда такива неща и ако някой счита, че пръскайки 
пари, ще направи нещо, такава вреда ще нанесе на своята партия, че няма 
докъде... Добра кампания не се прави с много пари, а с много истина. 

РАВНОСМЕТКАТА 

Д-р Тренчев, положението на работниците, най-грубо казано, по-добро ли е сега, 
отколкото в началото на прехода?
Тренчев: Не. Детекторът: Не.

Трудно ли беше “Подкрепа“ да остане единна?
Тренчев: Да. Детекторът: Не. 
Тренчев: За разлика от други организации “Подкрепа“ нямаше сериозни 
вътрешни проблеми. Не единството на организацията, а търсенето на 
компромиси е трудното. Как да вземем такова решение, че да разрешим сериозни 
конфронтации и да запазим тази колегиалност и братство между хората - това са 
били трудните неща през годините. Както и личната саможертва - не само моята, 
а и на много хора. Всичко друго се попиля, а ние сме единствената организация, 
останала от тоталитарно време. Останахме, първо, защото много хора ни 
повярваха, и, второ, защото се посветиха на тази кауза, работиха упорито за нея. 
Ако видите един наш работен ден, няма да повярвате. Аз станах заложник на 
собственото си творение.

Сега по-разумен ли сте от преди 16 години? 
Тренчев: Да. Детекторът: Да. 

Успяхте ли да забогатеете през това време?
Тренчев: Не. Детекторът: Не. 

А направихте ли много хора богати?
Тренчев: Да. Детекторът: Да. 

Олевяхте ли постепенно през последните години?
Тренчев: Да. Детекторът: Да. 



Постигна ли “Подкрепа“ достатъчно през досегашното си съществуване - по 
вашите собствени критерии и очаквания?
Тренчев: Не. Детекторът: Не. 

Сега един въпрос, който още не е намерил отговор в общественото съзнание - вие
бяхте ли сред инициаторите на подпалването на Партийния дом?
Тренчев: Да. Детекторът: Да. 

Съжалявате ли, че “работихте“ за връщането на Царя?
Тренчев: Не. Детекторът: Не. 

Ваши са думите, че ние имаме прекалено много политици, но нямаме 
държавници. Надявахте ли се г-н Сакскобургготски да бъде именно от онази 
особена категория хора - държавниците?
Тренчев: Да. Детекторът: Да. 

А бил ли сте някога агент на чуждо разузнаване?
Тренчев: Не. Детекторът: Да. 
Тренчев: Казах, че не съм бил, и колкото и да твърдя, че не съм, обратното може 
да се докаже само от някакви специализирани служби. Това, че аз съм 
симпатизирал по време на тоталитаризма на западни държави, не ме прави агент. 
Няма как да бъда агент, защото, първо, те не търсят такива публични личности. 
Ако ме питат нещо, аз ще им отговоря - ако това се счита за изтичане на 
информация, иди-дойди. Човек може да каже информация, която интересува 
някого, и да го каже най-добросърдечно. Но примерно каква информация може да
представлява някакъв особен интерес? Българската армия ли? Че то изобщо няма
такова нещо! Не че не мога да докопам информация за българската армия, но 
какво да им кажа? Че от 20 танка, ако тръгнат, пет няма да могат да ги запалят; че
някой ще се развали на портала и ще заклещи другите, които няма да могат да 
излязат... Това никого не учудва. Какво друго? Че има престъпност в България? 
Те всички са пропищели от нея! Какво има като тайна в тази държава, аз не знам. 
Някаква шпиономания ли имаме, какво е... Вижте, един западняк например какво
го интересува тук кой е крадец или не е. Ако тук кажеш тази информация и я 
докажеш с документи, тогава има някаква стойност. 
Нас ни упрекнаха, че сме агенти на ЦРУ, защото просто американските 
профсъюзи ни бяха дали тридесетина компютъра. Естествено, че ни заболя от 
това обвинение, защото парите са от американските профсъюзи. Сега, дали те са 
свързани с ЦРУ и това е някаква целенасочена политика, нямаме представа. 
Докараха хората, радвахме се като деца - 90-а година да ти донесат компютър 
беше супер! Още има даже някои от тях, още ги ползваме, макар че са за музей. 
Помагали са ни американците - програми, семинари, това-онова. Ако ни питат 
примерно как върви определен бранш, ние им казваме, съвсем спокойно 
споделяме тези неща. Нямаме чувството, че издаваме някаква секретна 
информация. Те може би си правят съответните изводи - дали сме перспективни 
или неперспективни за инвестиции. Но никога не сме стигали до позиция да 
оплюем държавата. 

Д-р Тренчев, вие чел ли сте си досието?
Тренчев: Да. Детекторът: Да.   

В състояние ли сте да простите на хора, които са донасяли срещу вас?
Тренчев: Да. Детекторът: Не. 



Тренчев: Иска се сила да простиш. Трябва да се намери сила, с която на злото да 
се отговори с добро. На мен много зло ми е правено. Когато бяха съвсем бурните 
времена - 90-а година например, честно да ви кажа, аз имах възможността да 
разпоредя физическото ликвидиране на определени гадове. Но никога не съм го 
правил. Тази емоция да отговориш на злото със зло е много силна. Аз я 
преодолях - може би най-вече заради моите занимания с религия, по-здравата ми 
нервна система... А с течение на времето като че ли това желание да върнеш 
злото започва да отзвучава. И сега ми е все едно. Ето сега поддържам с всички 
политически сили контакти - в крайна сметка важното е малко по-добре да му 
стане на тоя народ, а не дали е син или червен на власт. Аз съм приел, че хората 
са различни, и не се дразня от това. Друг е въпросът да простиш, но да не 
забравиш. Нещата трудно се забравят. Те могат да поизбледнеят, но няма как да 
се забравят. Аз съм простил, но не съм забравил.   

ЛИДЕРЪТ 

Уморихте ли се да бъдете лидерът на “Подкрепа“?
Тренчев: Да. Детекторът: Не.   
Тренчев: Аз съм един малко помъдрял и уморен човек. Заемането на една висока 
обществена позиция създава много завишени очаквания у хората. А когато вече 
си на тази позиция, разбираш, че всичко е суета и гонене на вятър. Не мога тук да
дам еднозначен отговор, защото за някои неща се чувствам изчерпан, уморен, за 
други - все още не. Явно това колебание е отчела машинката.   

Има ли ясно разграничение между КТ “Подкрепа“ и д-р Тренчев?
Тренчев: Не. Детекторът: Не. 

Усещате ли се като един вид месия?
Тренчев: Не. Детекторът: Да. 
Тренчев: Думата месия леко ме обърка, явно аз влагам някакво друго 
съдържание. Не искам, разбира се, да тръгвам в етимологията на думата. Аз се 
оказах в точното време на точното място. Историческата вълна ме катапултира и 
аз още не съм слязъл от нея. Това може да те накара да мислиш, че има нещо по-
особено. Аз нямам това чувство. В много неща съм успял, в много не съм 
постигнал това, което съм искал. В началото исках единствено да бъда свободен 
човек, нищо повече. Страшно бях набрал на системата. Но трябваше да се уча в 
движение. Явно имам известни способности, след като успях да мина през 
всичките тези препятствия. Боя се, че на този етап ще бъде много трудно на 
организацията, ако я изоставя. А аз искам “Подкрепа“ да ме надживее! Това е 
абсолютно изконна моя мечта. За съжаление има няколко безумно 
персонифицирани организации в тази държава - като ДПС, което без един Доган 
ще има много сериозен трус, ДСБ на Иван Костов, ССД на Стефан Софиянски, 
НДСВ с Царя, и “Подкрепа“ с мен. А примерно кой ще е шеф на БСП, няма 
такова голямо значение - партията ще си кара и ще си съществува. СДС - същата 
работа. 
Авторитарен ли сте?
Тренчев: Не. Детекторът: Да. 
Тренчев: Винаги е ставало това, което съм замислил аз. Въпросът обаче е в 
начина, по който го поднасяш - да има дискусия, да се вземат общи решения. В 
този смисъл може да се каже, че авторитаризмът е  трансформиран в една 



положителна манипулация. Дали мога аз да приемам заповед? Хм, ако е някаква 
директна заповед, няма да стане. Ако е под формата на предложение, вече е нещо 
друго. Иначе заповеди в известна степен аз съм приемал само от Ванга. Казва ми 
- там ще идеш, това ще донесеш... Може би човек има някаква потребност в 
крайна сметка да се подчини на някакъв авторитет. Но друг авторитет освен 
Ванга аз не съм имал в България - ни цар, ни президент могат да ми заповядат 
нещо.    

Обичате ли хората да се страхуват от вас?
Тренчев: Не. Детекторът: Не.

Чувствате ли се във вихъра си по време на стачка?
Тренчев: Не. Детекторът: Да.    
Тренчев: По време на стачка всичко е страшно интензивно. Емоциите са на 
крайна степен. Има хора, които крещят, искат нещо. Има и хора, които им се 
съпротивяват. Аз дори да познавам човека срещу мен, дори да знам, че някои 
негови аргументи са състоятелни, съм длъжен да се боря за това, което искат 
хората. Макар че в някои отношения знам, че прекаляват... Това са минути на 
крайно напрежение, изостряне на всички сетива. Тогава чувстваш, че си в 
екстремно състояние. На мен не ми е приятно да бъда в това екстремно 
състояние, но ако се наложи, го приемам - няма начин. Не съм във вихъра на 
танците си, но не си бягам от задълженията.

Чувствате ли се леко демоде на фона на новото поколение политици-юпита?
Тренчев: Да. Детекторът: Да. 

Според вас заслужавате ли орден “Стара планина“?
Тренчев: Да. Детекторът: Да. 

Между другото, имате ли някаква роднинска връзка с Георги Димитров?
Тренчев: Да. Детекторът: Да. 

А с Никола Вапцаров?
Тренчев: Да. Детекторът: Да. 
В ЛИЧЕН ПЛАН
Д-р Тренчев, вие самотен човек ли сте? 
Тренчев: Да. Детекторът: Да.   

Тежи ли ви фактът, че съпругата ви е в Щатите?
Тренчев: Не. Детекторът: Да. 
Тренчев: Аз направих жена ми вдовица в момента, в който направих “Подкрепа“. 
Моята дейност ме лиши от един друг живот, който е характерен за много хора - 
по-спокоен... Едно е да се грижа за трима души - за мен, за жена ми и за дъщеря 
ми, друго е да мисля за стотици хиляди. Аз съм в един вътрешен дискомфорт: 
или да оставя едното, или другото. Не съм го направил, защото има четири 
възможни изхода - или зарязвам всичко и отивам в Америка, или тя зарязва 
всичко и се връща в България, или остава сегашното състояние, или се 
развеждаме. Няма друг вариант. Засега сме се спрели на третия и караме така. Аз 
не желая да напускам България, тя не желае да напуска Америка и я разбирам - 
тук какво мога да “ предложа, освен изпитания и нерви? Толкова завързана 
семейна ситуация, че няма накъде... 



Смятате ли, че сте добър баща?
Тренчев: Не. Детекторът: Не. 

Имате слабост към пистолетите.  Агресивен ли сте?
Тренчев: Не. Детекторът: Да. 
Тренчев: Аз обичам много техниката. Обичам да стрелям с пистолети - за шум, за
демонстрация... Почти винаги съм въоръжен, заради всякакви ситуации и 
простотии, които могат да станат в тая държава. Разбира се, това никога не 
трябва да те кара да предизвикваш съдбата, но ти дава една вътрешна сигурност. 

Вие сте рицар на Малтийския орден. Това само бутафорно звание ли е?
Тренчев: Не. Детекторът: Не. 

Има ли сблъсък между аристократизъм и синдикализъм?
Тренчев: Да. Детекторът: Да. 

Само “Подкрепа“ ли ви задържа в България?  
Тренчев: Да. Детекторът: Не. 
Тренчев: “Подкрепа“ е най-голямото ми творение за моя личен живот - за другите
прераждания ще мислим какво ще правим. С течение на времето, когато видях 
кой ли не и какво ли не по този свят, се убедих, че всъщност никога не съм искал 
да напускам тази страна: въпреки всичките “ проблеми и идиотщини, въпреки 
цялата ми динамика тук - да не знам как ще ми почне денят и как ще свърши или 
дали утре няма да възникне проблем... Въпреки всичко това със сърцето си давам
отговор, че не искам да живея другаде, освен тук. Това е един комплексен фактор 
- “Подкрепа“ е част от него и е може би най-важният компонент, но не е само 
това. Дори утре да не съм лидер на “Подкрепа“, мисля, че ще остана в България. 
Но ще се отдам на наука, казвам го категорично. Знам, че много хора ще се 
учудят - там обаче ми е основната сила.  

  

коментари на детектора* 

Синдикалният лидер Константин Тренчев видимо е притеснен от срещата си с 
детектора, въпреки че обяснява причините за възникналото напрежение с 
неразположеност. Явно не е свикнал да няма противник насреща си, а сега в 
такъв се превръща самият той. Това е една от малкото ситуации, когато 
познанията по медицина му изиграват шега - на доктора му е известно защо 
автономната нервна система се нарича така и е наясно, че нейните функции са 
главна цел на датчиците на детектора.
Това обаче е само в началото. Развитото му чувство за самоутвърждаване и 
съперничество, както и много добрият самоконтрол водят до малък брой 
разминавания с машината. За този “резултат“ помага и фактът, че д-р Тренчев е 
чужд на сантименти, анализира рационално ситуацията и хората в нея, което е  
предпоставка за успешността на намеренията и действията му.
Коментарите му също са овладени и премерени, но зад деловата аргументация и 
предпазливото поведение се крият повишени и безкомпромисни изисквания не 
само към другите, но и към самия него, собствения шанс и съдба.

* Коментарите на детектора 
са изготвени от специалистите 



на “Пси Контракт“
  

Детектор на лъжата
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Гергана, притесняваш ли се от това интервю?
- Малко. Все пак никога не съм се подлагала на подобна процедура.
Смяташ ли да бъдеш максимално искрена в отговорите си?
 - Да. В случая просто не бих могла да реагирам другояче, освен да казвам 
истината. 
Сега доста ще си говорим за лъжи и истини. Коя е лъжата, от която най-
много те е заболяло в последно време?
 - Много се дразня, когато научавам как се говори, че съм била глупава, тъпа. 
Наистина ме боли, защото за мен много по-важно от това да ми казват, че 
съм красива, е да признават, че съм интелигентна млада жена.
  

  

ДА БЪДЕШ МИС 
БЪЛГАРИЯ 

Гергана, ти смяташ ли се за 
много красива?
Гергана: Да. Детекторът: Да. 

Ти ли беше най-достойна сред 
момичетата на конкурса 
миналата година?
Гергана: Да. Детекторът: Не. 
Гергана: Когато казах, че може 

би съм била най-достойната, имах предвид това, че доста добре се справям като 
миска. Като сценично поведение, държание с хората. Голяма част от момичетата, 
дори да са много красиви, не ги умеят тези неща. Но всъщност, честно казано, 
това не го вярвам истински и не го мисля... Така че детекторът си върши 
работата! Колкото до мненията, че не са избрали най-хубавото момиче за Мис 
България... Чела съм доста такива неща. Не мога да кажа, че не се ядосвам от 
подобни писания, защото все пак това се отнася лично до мен. Може и да не съм 
била най-красивата от всички - аз не го твърдя! Но се справих най-добре със 
задачите, които ни бяха поставили. Аз все пак имам някакъв опит и от доста 
време се занимавам с мода. Много е важно да можеш да комуникираш с хората, а 
останалите момичета бяха съвсем нови, идваха от провинцията и бяха доста 
затворени. Притесняваха се от това, че се срещат с някакви известни хора, които 
за тях са били изключителни звезди. Пък аз, дори да не съм ги познавала лично 
тези хора, съм ги виждала и на други събития.   

Само с хубост ли спечели короната?
Гергана: Не. Детекторът: Не. 

Ти самата харесваш ли се на снимки от церемонията?
Гергана: Не. Детекторът: Не. 

Доста различни възгледи бушуваха по онова време в интернет. Ти лично 
приемаш ли мнението, лансирано тогава, че си символ на ориенталската хубост? 
Гергана: Да. Детекторът: Да. 



За една година, откакто си Мис България, ти успя ли да се разочароваш от 
светския живот у нас?
Гергана: Да. Детекторът: Не. 
Гергана: Всъщност аз казах “Да“, защото като цяло светският живот ме 
разочарова. Разбрах, че тези звезди, които по-рано не съм познавала лично, не са 
чак толкова големи и уникални. Те са хора - и те дишат, ядат и живеят като 
всички останали. Може би някъде дълбоко в подсъзнанието ми нещо детско в 
мен се обърна. Затова се разочаровах в някаква степен. Иначе лично спрямо мен 
светският живот е бил нормален. Не съм имала проблеми. Аз съм си такъв човек 
- не обичам да се забърквам в скандали, не съм конфликтна. Жълтата преса ме 
пощади в голяма степен. Но и аз не съм давала поводи пресата да ме тормози.  

Наду ли се заради титлата?
Гергана: Не. Детекторът: Не. 

Лесно ли е да бъдеш Мис България?
Гергана: Не. Детекторът: Да. 
Гергана: За мен не е лесно. Самото ходене по тези домове за сираци, което е 
основно задължение на една Мис България, е най-трудната част. Срещаш се с 
хора, които имат големи проблеми. Общуваш с деца, които се чувстват самотни и 
изоставени от целия свят. Тежко е, когато ги видиш в такова състояние. Те в 
някаква степен ти се радват и си мислят, че си с тях завинаги, но в крайна сметка 
и ние си отиваме и те пак остават сами. Последния ден, в който бях в такъв дом, 
децата ме гушкаха, целуваха ме, разпитваха ме. Толкова се вкопчиха в мен... все 
едно ще остана с тях. А аз нямаше как да го направя. Когато си тръгвах, на тях им
беше много мъчно и дълго ми махаха. Почти съм се разплаквала в такива домове,
но пред децата това не е никак удачно. Ако се разплачеш пред тях, те осъзнават, 
че са в много тежко положение. Те са твърде малки и разбират, че не им е лесно, 
но не осъзнават напълно колко тежко им е всъщност... Няма начин да не ти стане 
мъчно. Когато казах, че е трудно да си Мис България, имах предвид именно това. 
От друга страна обаче, да носиш тази корона е приятно.   

Най-близките ти хора промениха ли се спрямо теб след спечелването на титлата?
Гергана: Не. Детекторът: Да. 
Гергана: Когато ме попита това, аз помислих, че става дума само за роднините 
ми. Те не са се променили в никакъв случай. За родителите ми аз съм си тяхното 
дете. Иначе - да, промени се в голяма степен отношението на част от моите 
приятели. Като че ли ме приемат повече като миска. Аз не мога да разбера това - 
та те ме познават много добре, знаят, че съм съвсем обикновено момиче... 
Хубавото е, че най-най-близките ми приятелки си останаха същите и аз съм 
много щастлива от това. 

Харесваше ли ти фокусираното върху теб медийно внимание през последната 
година?
Гергана: Да. Детекторът: Да. 

Трудно ли ще предадеш короната след броени дни?
Гергана: Не. Детекторът: Да. 
Гергана: От една страна, естествено, ще ми бъде трудно, защото да си Мис 
България, има своите хубави страни. А казах нахакано “Не“, защото, първо, 
вярвам, че всяко момиче има шанса и правото да изживее такова нещо. И, второ, 
защото малко или много ще се освободя от някои задължения. Програмата ми 



няма да е чак толкова натоварена и ще имам повече време да обърна внимание на 
себе си, на приятелите ми и на моето семейство. Ще ми е по-лесно.  

Ти успя ли да използваш максимално добре тази титла през последната година?
Гергана: Не. Детекторът: Не. 

Участваше като Мис България и в конкурса “Мис Свят“, който се проведе в 
Китай. Имаше ли някакви надежди да бъдеш класирана на едно от предните 
места?
Гергана: Да. Детекторът: Да. 

Как мислиш: по-хубава ли беше перуанката Мария 
Хулия Гарсия от теб?
Гергана: Не. Детекторът: Не. 

Ти лично участвала ли си в нагласени конкурси за 
красота?
Гергана: Да. Детекторът: Не. 
Гергана: Зависи дали въпросът е по принцип за 
нагласените конкурси, или в частност за конкурса, 
на който аз спечелих короната. Мога да кажа твърдо,
че моят конкурс не беше нагласен. Короната ми не 
беше купена - няма от кого да бъде купена! А казах, 
че съм участвала в нагласени конкурси, защото 
примерно когато бях на “Мис Свят“, наблюдавах 
определени неща... “Нагласен“ е може би твърде 
тежка дума за този конкурс, но се виждаше ясно 
предпочитанието на журито към определени 

момичета. И когато забелязваш, че се толерират дадени страни и момичета, 
мозъкът ти свиква с мисълта: ето, ясно е какъв ще бъде краят. Вярно, всеки отива 
с надежди на конкурса, но в един момент си казваш, че това е бил твоят шанс. 
Може би си нямала достатъчно късмет журито да хареса и теб. Приемаш нещата 
спокойно. За мен самото пътуване беше едно голямо приключение, което никога 
няма да се повтори. През цялото време в Китай гледах да си изкарвам 
максимално добре, да се сприятелявам с всички. Колкото до перуанката, която 
стана Мис Свят... тя имаше силиконов бюст. 
В България не съм участвала в нагласени конкурси или поне не съм знаела. 
Момичетата, които са печелили, са били достатъчно красиви и най-доброто, 
което може да се избере. Не съм се замисляла, че може би е възможно тези 
конкурси да бъдат нагласени.   
МОДЕЛИРАНЕ
Гергана, ти си започнала да дефилираш на различни ревюта едва 15-годишна, а 
вече по подиумите се разхождат и по-малки момичета. Нормално ли е според теб 
да се влиза в този бизнес на такава крехка възраст?
Гергана: Да. Детекторът: Да. 

Наистина ли съвсем случайно стана модел?
Гергана: Да. Детекторът: Да. 

Ти считаш ли се за човек с ограбено детство?
Гергана: Не. Детекторът: Да. 



Гергана: Не е лесно да си дете и също така модел. По-голямата част от времето, в 
което е трябвало да излизам, да ходя по купони, аз съм прекарвала по ревюта, 
снимки и мероприятия. Но мисля, че това е по-добрият вариант, отколкото да се 
шляеш и да не знаеш какво да правиш по цял ден. Защото понякога децата 
посягат към разни неща, които не водят до добър край. Аз не се чувствам с 
ограбено детство, то е било плодотворно. Но може би някъде дълбоко в 
подсъзнанието ми това ми е липсвало - да ходя по купони, да се забавлявам, да 
излизам с приятели.  

Може ли в България да се живее добре само от моделски хонорари?
Гергана: Не. Детекторът: Да. 
Гергана: Трудно се живее само от моделски хонорари, тъй като те не са особено 
високи. Няма постоянно работа, при нас тя е на определени сезони. Аз живея 
още с родителите си. Ако трябва да се издържам абсолютно сама, да плащам 
квартира и всички сметки, ще ми е трудно. Но мога да кажа, че българските 
модели, които работят в чужбина и после се прибират тук, живеят наистина 
много добре с парите, които са изкарали навън. Конкретни суми не мога да 
цитирам, защото всеки ангажимент е различен, но моделите ни изкарват 
достатъчно добри пари извън България, така че тук да могат да си купят 
апартамент, хубава кола, да се издържат нормално. Вярно е, че у нас модните 
ангажименти не са особено добре платени, но като си се захванал с нещо, ти 
нямаш право да роптаеш! Ние сами сме си го избрали, никой не ни е карал 
насила. А и парите не са чак толкова малко, когато се съберат няколко ревюта. 
Понякога в активен сезон имаме ревюта почти всеки ден в продължение на 
месец.     

Трудно ли поддържаш фигурата си?
Гергана: Не. Детекторът: Не. 

Подлагаш ли се на изтощителни диети?
Гергана: Не. Детекторът: Не. 

Успяваш ли винаги да изглеждаш на ниво?
Гергана: Да. Детекторът: Не. 
Гергана: Нормално е машината да отчете съмнение тук. Надявам се, че винаги 
успявам да изглеждам на ниво, когато имам ангажимент. Но, честно казано, 
когато ходя на училище и в ежедневието си, аз съм доста неглиже. Старая се да 
ми е удобно. Затова си мисля, че не съм чак толкова на ниво, когато нося 
маратонки и дънки. В такива случаи по-скоро ми се иска хората да не ме 
разпознават.  

Ти вече създаде ли своите врагове в моделските среди?
Гергана: Да. Детекторът: Не. 
Гергана: Всъщност аз се надявам да нямам чак врагове. Думата е много силна. Но
има момичета, които не ме харесват по един или друг начин, завиждат ми... Това 
е нормално. Но аз не си губя времето да се замислям за какво те имат лошо 
отношение към мен, защо точно ми завиждат. Така е във всяка професия, сигурна
съм, че и при теб има такива проблеми... Може да има злоба в моделските среди, 
но има и приятелство. Аз имам доста приятелки сред моделите и си прекарваме 
много добре. 

Получавала ли си удари под кръста от колежки?



Гергана: Да. Детекторът: Да. 

Щастлива ли се чувстваш във Visages?
Гергана: Да. Детекторът: Не.
Гергана: Е, липсва ми свободното време, възможността да се шляя. Може би 
именно затова машината е отчела, че не съм достатъчно щастлива. Понякога 
наистина се уморявам. Иначе във Visages се държат добре с мен, ние сме 
приятели. Естествено, чувала съм всякакви неща - че момичетата са 
принуждавани да правят какво ли не. Но това е абсолютно невъзможно. Може ли 
изобщо някой да бъде принуден да прави нещо? Ако някое момиче реши да 
върши нещо такова, то това не е по принуда. Това е по собствено желание. Няма 
как нещата да се случват по принуда.

Отправяни ли са непристойни предложения към теб?
Гергана: Да. Детекторът: Да. 

Има ли нещо вярно в това, че сред най-успешните манекенки в България в 
момента има и компаньонки?
Гергана: Не. Детекторът: Не. 

Родителите ти притесняват ли се за теб?
Гергана: Да. Детекторът: Да. 

Ти лично би ли направила всичко в името на твоята кариера?
Гергана: Не. Детекторът: Не. 

Има ли пренебрежително отношение към моделите в България?
Гергана: Да. Детекторът: Не. 
Гергана: Има доста хора, които се страхуват по някакъв начин от нас. Може би 
защото сме по-красиви и по-освободени. Това ги притеснява, съответно те почват
да се държат пренебрежително с нас, като защитна реакция. А всъщност дълбоко 
в себе си по някакъв начин те ни харесват. По принцип една красива жена 
комплексира мъжете. А когато един мъж се страхува, той става нападателен, 
арогантен, остър. Даже понякога става неприлично вулгарен и е много грозно и 
невъзпитано. Аз по принцип си тръгвам в такива ситуации, не обичам да влизам 
в конфликти. Спирам да говоря. Нали знаеш: убий глупака с мълчание! Това е 
една моя любима мисъл, защото действа много добре. Какъв е смисълът да се 
карам с някой, който не заслужава дори и дума да му кажеш?   

СЛЕД УТРЕШНИЯ ДЕН 

Гергана, ти виждаш ли се като модел след десет години?
Гергана: Не. Детекторът: Не.

Мислиш ли, че някога ще имаш по-голям триумф от миналогодишния?
Гергана: Не. Детекторът: Не. 

Моделската професия изхабява ли?
Гергана: Да. Детекторът: Да. 



Започваш ли да се чувстваш амортизирана?
Гергана: Не. Детекторът: Да.
Гергана: Истината е, че професията ми е доста натоварваща. Изисква много 
време, не можеш винаги да си доспиваш. Това изтощава по някакъв начин, 
особено като се повтаря ежедневно. В същото време обаче, като се справям 
добре, на мен ми идва енергия. И си мисля, че докато ми идва тази енергия, аз 
все още мога да върша това, с което съм се захванала. Има някакво похабяване, 
разбира се. Има моменти, в които не искам да виждам абсолютно никого. 
Обикновено след всяко пътуване в чужбина, където сме били голяма група, аз 
казвам на всички: “Близката една седмица да не съм ви видяла!“ И не го казвам 
от лоши чувства, просто сме прекарали толкова много време заедно, вършели сме
една работа... Искам да си почина и да не ги виждам известно време. Да се наспя,
да гледам телевизия. Да си хапна - това е едно от малкото удоволствия в живота. 

Усещаш ли се по-възрастна от връстниците си?
Гергана: Да. Детекторът: Да. 
А страх ли те е един ден никой да не те разпознава на улицата?
Гергана: Не. Детекторът: Да.
Гергана: Вярно е, че ще ми бъде чоглаво... Може би наистина ще е неприятно и 
не искам да идва такъв момент. Детекторът е прав. Надявам се вниманието към 
мен да продължи и в бъдеще, когато ще се занимавам с нещо друго, свързано с 
медиите. Интересът пак ще го има, макар и да не е като към Мис България. Човек
свиква да е известен.

Ще те притесни ли безумно първата бръчка?
Гергана: Да. Детекторът: Да. 

А няколкото килограма в повече?
Гергана: Да. Детекторът: Да.

Ако имаш дъщеря един ден, би ли я посъветвала да мине по твоите стъпки?
Гергана: Да. Детекторът: Не.
Гергана: Всъщност аз бих препоръчала на дъщеря ми, ако имам такава един ден, 
да стане модел - защото моделството учи младите момичета на доста 
отговорности, на голяма дисциплина. Това са неща, които помагат и в бъдеще. 
Вярно е, че в моделството има много изкушения, но затова аз ще бъда до нея, да я
напътствам. Стресът е голям, но е добра школа. 

Мислиш ли, че ще пробиеш на световния подиум?
Гергана: Не. Детекторът: Не. 

Би ли се снимала след време гола, за да възобновиш интереса към себе си?
Гергана: Не. Детекторът: Не. 

В интервю с детектора на лъжата твоята колежка Маги Вълчанова каза, че 
стресът в моделските среди е толкова голям, че някои момичета се обръщат към 
дрогата, пият... Страх ли те е нещо такова да не ти се случи?
Гергана: Да. Детекторът: Да.

Крайната цел на всяка манекенка брак със заможен господин ли е?
Гергана: Не. Детекторът: Не. 



Още ли искаш да станеш телевизионна журналистка?
Гергана: Да. Детекторът: Да. 

Мислиш ли, че в бъдеще хората ще те приемат сериозно в професионална 
светлина?
Гергана: Да. Детекторът: Да. 

ЛИЧНО 

Гергана, ти щастливо 18-годишно момиче ли си?
Гергана: Да. Детекторът: Да. 

Уверена ли си в себе си?
Гергана: Не. Детекторът: Не. 

Потискаш ли се при вида на други хубави жени?
Гергана: Не. Детекторът: Да. 
Гергана: Честно да ти кажа, никога не съм се чувствала потисната при вида на 
хубава жена, защото иначе ще трябва да се чувствам така през цялото време. 
Около мен има много красиви жени. Аз им се възхищавам, правя комплименти и 
мисля, че това е хубаво, защото то се връща. Но може би тук е заработило нещо 
дълбоко, подсъзнателно у мен. Е, сигурно след 20 години, когато виждам хубави 
момичета, леко ще ми е мъчно, защото младостта ми ще е минала. Но нека 
всичко си мине по реда, и те ще станат възрастни. Да сме живи и здрави всички 
да остареем.    

Ако можеше да си направиш тутакси някаква безболезнена пластична корекция, 
щеше ли да се възползваш?
Гергана: Да. Детекторът: Да. 

Харесва ли ти да бъдеш ухажвана?
Гергана: Да. Детекторът: Да. 

Влюбена ли си в момента?
Гергана: Да. Детекторът: Да. 

Вярваш ли в любовта за цял живот?
Гергана: Не. Детекторът: Не. 

Можеш ли да толерираш мъж, който ти изневерява?
Гергана: Да. Детекторът: Не. 
Гергана: Всъщност аз съм толерирала такова поведение преди. Имала съм връзка,
в която мъжът редовно изневеряваше, а аз се правех, че не знам. Естествено, 
никога не съм се съгласявала с това, било ми е много неприятно. Но просто съм 
била прекалено влюбена и съм се правила на сляпа. Вече съм си казала, че това е 
абсолютно безсмислено. В крайна сметка нещата не доведоха до никъде, нищо не
стана така, както аз очаквах - че един ден този човек ще се промени. Така че не 
смятам вече да толерирам такова нещо, надявам се да не ми се налага.   

В едно интервю казваш, че не е важно приятелят ти да е финансово стабилен, но 



не е зле. Би ли могла да прекараш живота си с един беден човек?
Гергана: Да. Детекторът: Не. 
Гергана: В интерес на истината е важно човек да има възможности. Трябва да 
знаеш, че даден мъж може да бъде баща на децата ти, да им осигури някаква 
основа. Но все си мисля, може би още по детски, че ако се влюбя в някой мъж, 
който на момента няма възможности, но има потенциал да постигне много неща 
в живота си, аз бих била с него. Заедно ще постигнем много. Не бих се влюбила в
човек без потенциал. Харесвам мъжете с бъдеще, които имат амбиция.   

Ще се притесниш ли, ако даден мъж те гледа като парче месо?
Гергана: Да. Детекторът: Да. 

А повечето мъже така ли те гледат?
Гергана: Да. Детекторът: Да. 

Би ли отишла с приятели в чалга дискотека?
Гергана: Да. Детекторът: Не. 
Гергана: Аз харесвам хубавата част от тази музика. Не ми понася вулгарната 
чалга, с противния текст. В голяма степен ми харесват неща, които са близки до 
поп музиката. Много е важно, че чалгата се пее на български и така достига 
бързо до хората.  

И двамата ти родители са бивши спортисти: баща ти е волейболен треньор, а 
майка ти - международна съдийка по художествена гимнастика. Сега съжаляваш 
ли, че не продължи със спорта?
Гергана: Не. Детекторът: Не. 

Има ли случки в живота ти, от които се срамуваш?
Гергана: Да. Детекторът: Да. 

  

  

 коментари на детектора* 

В началото Гергана се интересува само от това как изглежда в кадър и цялото
“ внимание е насочено към прецизиране на отделни детайли на и без друго 
безупречния “ външен вид. Притесненията и напрежението идват по-късно, 
когато датчиците на апаратурата са вече прикачени към тялото “. 
Изпълнява толкова стриктно и точно инструкциите до такава степен, че в нея
периодично възниква чувство за физически дискомфорт. Следите на реакциите 
са накъсани и неравномерни и ако се съди само по тях, физиологичните “ 
функции понякога се потискат силно, а дишането почти изчезва. Като цяло 
най-информативни са показателите на сърдечната “ дейност.
Въпреки изпитваното напрежение съумява да контролира външните му прояви,
а поведението и речта “ остават спокойни и овладени. Разсъжденията “ са 
логични и  разумни, лишени от показност и предвзетост и отразяват 
непосредствеността и живостта на възприемането и оценките на 
житейските факти, характерни за болшинството млади хора.

* Коментарите на детектора 
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МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 

Г-н Свинаров, трябва ли според вас българският контингент да бъде изтеглен до 
края на 2005-а?
Свинаров: Не. Детекторът: Не. 

Напразно ли дадохме тези свидни жертви в Ирак?
Свинаров: Не. Детекторът: Не. 

Вие чувствате ли се по някакъв начин персонално отговорен за смъртта на 
редник Гърди Гърдев?
Свинаров: Не. Детекторът: Не. 

Смятате ли, че тази смърт ще повлияе на дебатите в НС относно контингента ни 
в Ирак?
Свинаров: Не. Детекторът: Не. 

На фона на събитията в Ирак популистка ли е заявката на Сергей Станишев да 
изтегли незабавно контингента ни, ако БСП вземе властта?
Свинаров: Да. Детекторът: Да. 

Сега да поговорим по една доста нашумяла тема - модернизацията на армията. 
Сделките, за чието осъществяване работите, необходими и целесъобразни за 
армията ли са?
Свинаров: Да. Детекторът: Да. 

Очаквахте ли Консултативният съвет по национална сигурност да върне за 
преработка предложения от правителството проект за Стратегия за сигурност?
Свинаров: Да. Детекторът: Да. 

Редно ли е правителството да сключва договори за модернизация на 
Въоръжените сили без одобрени и приети Стратегия за сигурност, Военна 
стратегия и План за модернизацията на въоръжените сили?
Свинаров: Да. Детекторът: Да. 

Тече луксозна подмяна на автопарка. Знаем, че поддръжката на един джип 
“Мерцедес“ струва два пъти по-скъпо, отколкото на един “Нисан“, да речем. 
Нямаше ли да е по-разумно да купите по-евтини джипове, но да отделите повече 
средства за ремонт на казарми?
Свинаров: Не. Детекторът: Да. 
Свинаров: Вероятно детекторът не е разбрал, че в този момент в главата ми нахлу
старата английска поговорка: не сме толкова богати, че да купуваме евтино. Ако 
детекторът беше разбрал това, щеше да проумее и опита ми да бъда максимално 
откровен. Да - можеше да купим друг вид техника, но безспорно най-добрата в 
сухопътни войски е на “Даймлер Крайслер“. Много трудно някой би могъл да 
каже, че това не е подходяща фирма. От една страна, няма никакъв спор, че е 
добре да имаме по-евтина техника и да отделим част от парите за нещо друго. 
Но, от друга страна, е по-далновидно да вложим средствата в нещо трайно. 

Ако борбата с тероризма е наш приоритет, вие смятате ли, че системите за 
наблюдение на морските ни и сухопътни граници функционират добре и че 



противовъздушната ни отбрана е на ниво в момента?
Свинаров: Да. Детекторът: Не. 
Свинаров: В този момент през главата ми мина следното: разбира се, че ние 
нямаме необходимото ниво на системи за наблюдение. Едновременно с това 
съвсем скоро имахме пример, в който - за разлика от много други натовски 
държави - българските военновъздушни сили се справиха с една тежка проверка 
по прихващане на самолет ренегат. Това не е информация, която трябва да се 
съобщава, и аз сега го правя постфактум. Тоест, независимо от това, че ние не 
сме достатъчно добре оборудвани, имаме примери за това как с наличното 
оборудване качествено изпълняваме своите задължения. При модернизирането на
системите ще бъдем още по-добри. 

Според вас руснаците искат ли да провалят модернизацията на българската армия
с претенциите си около правата за използване на Ми-17 и Ми-24 след ремонта?
Свинаров: Не. Детекторът: Да.  
Свинаров: Тази теза е твърде груба, за да може да бъде вярна. Идеята на 
руснаците не е да провалят проекта за модернизация, а те да бъдат 
реализаторите. Което пък е невъзможно с оглед нашата процедура и желанието 
ни тази модернизация да се извършва от натовски държави. Изглежда, руснаците 
не можаха да разберат това, а действията, които предприеха, и занапред ще ни 
лишат окончателно от възможността да използваме руска оръжейна техника в 
българската армия.     

Съществува ли практиката посредниците по доставяне на оборудването да 
предлагат комисиони на чиновници от военното ведомство? 
Свинаров: Да. Детекторът: Да. 

Има ли данни за корупция в МО?
Свинаров: Да. Детекторът: Да. 

А вярно ли е, че комисионата по сделката с 18 вертолета от “Еврокоптер“ е била 
12%?
Свинаров: Не. Детекторът: Не. 

Знаете ли за нарушения, свързани с разпродаването на държавна собственост от 
агенция “Държавна собственост на Министерството на отбраната“?
Свинаров: Да. Детекторът: Да. 
ВЪТРЕШНОПАРТИЙНО
Г-н Свинаров, успя ли да ви притесни разразилата се наскоро политическа криза?
Свинаров: Да. Детекторът: Да. 

Почтено ли се държа според вас “Новото време“?
Свинаров: Не. Детекторът: Не. 

Може ли НДСВ да разчита на “таралежите“ като на лоялен партньор?
Свинаров: Да. Детекторът: Не.
Свинаров: Според мен поведението на “Новото време“ по време на кризата, която
беше изкуствено създадена в българския парламент, беше, меко казано, 
противоречиво. Те се опитаха да участват в схемата на опозицията, но 
едновременно с това при подписване на споразумението между трите формации в
Либералния алианс възприеха политическа линия, от която вече нямаше начин да
отстъпват, ако държат на трайното си присъствие в българския политически 



живот. Така че формирането на Либералния алианс предначерта възможността да
им се има доверие. Оттук нататък в рамките на периода до парламентарните 
избори аз съм абсолютно убеден в тяхната коректност и лоялност към това 
управление. Нещо повече: те имат свой представител в изпълнителната власт. 
Така че аз мисля, че до края на този мандат няма да има никакви проблеми от 
страна на “Новото време“. Макар че терминът лоялност е много всеобхватен и не
бих го употребил... “Новото време“ няма къде да ходят и добре го знаят. 

Необходима ли е конституционна промяна, която да регламентира, че всеки, 
който излезе от политическата сила, с която е избран за депутат, трябва 
автоматично да напусне и парламента?
Свинаров: Да. Детекторът: Да. 

В изкупителна жертва на чужди амбиции ли се превърна проф. Герджиков?
Свинаров: Да. Детекторът: Да.

Добре ли отигра кризата премиерът?
Свинаров: Да. Детекторът: Не. 
Свинаров: Знаете ли - ние понякога не си даваме сметка, говорейки за този 
премиер, че той е аристократ и е свикнал по друг начин да се отнасят към него. 
Ние в България му объркахме всичките представи. Например сега аз си помислих
как той би реагирал на термина “отигра“. Премиерът не е играч! Той е политик. 
Така че мен терминът “отигра“ ме подразни безкрайно много. Едва ли не 
премиерът е представен като играч, който трябва да направи своите ходове и да 
излезе от дадена ситуация. Според мен по време на кризата премиерът не 
допусна политически грешки и успя по най-добрия начин да съхрани 
мнозинството, така че да има адекватно управление до края на мандата. Но аз 
това не го приемам като отиграване. Вероятно и затова се е породило това мое 
вътрешно съпротивление на този въпрос. 

Как мислите - вие един от любимците на Симеон Сакскобургготски ли сте?
Свинаров: Да. Детекторът: Да. 

Одобрявате ли извършените кабинетни промени?
Свинаров: Да. Детекторът: Не. 
Свинаров: Невинаги при такива промени човек може да направи максимума, 
който желае. В подобни моменти ще има хора, които ще откажат включването си 
в изпълнителната власт заради краткия срок, заради свои лични проблеми... Така 
че това не е ситуация, в която някой се разпорежда: ти ще станеш такъв, ти - 
такъв... Става въпрос за доста сериозни консултации, които в края на краищата 
доведоха до един задоволителен вариант. Аз мисля, че промените са достатъчно 
добри, така че да има адекватно управление до края на мандата.  
Ваши са думите, че в политиката се правят ходове, които на пръв поглед не 
изглеждат особено реални. Конкретните кабинетни промени такъв ход ли бяха?
Свинаров: Да. Детекторът: Да. 

Според вас г-ца Чилова най-адекватният избор ли беше на момента за министър 
на културата и туризма?
Свинаров: Не. Детекторът: Не. 

Вашата министерска позиция някога била ли е застрашена?
Свинаров: Да. Детекторът: Да. 



Има ли цензура на мнението в НДСВ?
Свинаров: Да. Детекторът: Да. 

Казвал сте, че България по-подходящ президент от Симеон Сакскобургготски не 
би имала. Вие лично бихте ли посъветвал премиера в тази насока?
Свинаров: Да. Детекторът: Да. 

Между другото, възможно ли е според вас доброто функциониране на НДСВ без 
начело на движението да бъде г-н Сакскобургготски?
Свинаров: Не. Детекторът: Не. 

Очаквате ли скандали около реденето на предизборни листи на НДСВ?
Свинаров: Не. Детекторът: Не. 

По-внимателно подбрани ли ще бъдат кандидат-депутатите на движението сега?
Свинаров: Да. Детекторът: Не. 
Свинаров: Не само детекторът се съмнява на този въпрос - аз също го правя. И 
съмнението ми е съвсем основателно, защото аз не съм участвал във 
формирането на листите през 2001-а. Иначе винаги има стари и нови рискове - 
изборът на познатото зло пред непознатото зло. Достатъчно добре се знае 
работата на сегашните депутати и много ясно може да се каже кои от тях могат 
да продължат своето участие в следващия парламент. Но никой не може да каже 
дали тези депутати, които ние ще изолираме от участие в следващото Народно 
събрание, са по-лоши от новите, непроверени хора, които биха влезли в листите. 
Така че въпросът е много сериозен. Няма никакви гаранции дали си заложил на 
правилните хора.      

ПОЛИТИЧЕСКАТА СРЕДА 

Г-н министър, основно политически мотиви ли стоят зад атаката на опозицията 
срещу начина, по който се извършва модернизацията на армията в момента?
Свинаров: Да. Детекторът: Не. 
Свинаров: Аз едва ли мога да бъда в главите на хората, които правят тази акция, 
но тя има политически характер. Особено когато става дума за няколко месеца 
преди изборите. Не изключвам възможността опозицията също да е загрижена за 
просперитета на държавата и за модернизацията на българската армия. Но 
опозицията много иска хубавите неща в тази страна да се случват тогава, когато 
тя е на власт. Има ревност. Тази ревност може да е лесно обяснима, но не бива да 
я оправдаваме, защото понякога тя накърнява интересите на държавата. 

Вие коментирахте, че атаката от страна на Костов към вас идвала, защото той се 
чувствал неудовлетворен от това, което сам не е успял да свърши като министър-
председател. Наистина ли вярвате в това?
Свинаров: Да. Детекторът: Да. 

Според вас основно на негативна кампания ли ще заложи ДСБ за идващите 
избори?
Свинаров: Да. Детекторът: Да. 



По време на вашия мандат БСП не ви критикуваше крайно. Смятате ли, че това 
се дължи на техния страх да не ги обвинят в анти-НАТО настроение?
Свинаров: Да. Детекторът: Да. 

Изплашена ли е като цяло опозицията преди изборите?
Свинаров: Да. Детекторът: Не. 
Свинаров: Опозицията най-напред трудно си обяснява факта, че в края на своя 
мандат управляващите повишават доверието към себе си. Освен това опозицията 
и отляво, и отдясно е много притеснена да не загуби част от досегашните си 
политически възможности след парламентарните избори. 

А вас притесняват ли ви различните опити за обединения вдясно?
Свинаров: Не. Детекторът: Не. 

Смятате ли, че СДС има шансове да качи чувствително рейтинг преди изборите?
Свинаров: Не. Детекторът: Не. 

Много ли случайни хора има в политиката в момента?
Свинаров: Да. Детекторът: Да. 

Между другото, вярно ли е, че вие самият сте бил попитан дали искате да сте 
депутат, докато сте се излежавал на един шезлонг в Испания?
Свинаров: Да. Детекторът: Да. 

Въобще има ли логика в партийното и общественото израстване в България?
Свинаров: Не. Детекторът: Не. 
Да очакваме ли изненади около изборите?
Свинаров: Да. Детекторът: Да. 

Вие лично спокоен ли сте за представянето на НДСВ?
Свинаров: Не. Детекторът: Не. 

БЪДЕЩЕТО 

Г-н Свинаров, вас страх ли ви е от бъдещето?
Свинаров: Не. Детекторът: Да. 
Свинаров: Отговорих с “Не“, защото, първо, е безсмислено човек да се страхува 
от бъдещето. Второ, имам самочувствието, че какъвто и проблем да възникне, ще
съумея да го реша. А всякакви проблеми могат да се появят. Аз например нямам 
за себе си решение дали да се върна към моята професия, или да остана трайно в 
политиката. По-точно мисля да се връщам към професията си, но нямам 
конкретни планове за това. Толкова ми е обременено ежедневието в момента, че 
ще мисля за бъдещето, когато свърши мандатът. Вижте - ако знам какво е 
бъдещето, ще знам от какво точно да се страхувам. Но понеже за щастие не го 
знам, няма и основания за страхове.   

Изнервя ли ви скорошният край на вашия мандат като министър?
Свинаров: Не. Детекторът: Не. 

Достатъчно добре обезпечен ли сте, че да не се притеснявате за пари?



Свинаров: Не. Детекторът: Да. 
Свинаров: Вероятно тук аз си направих преценката, че нямам пари, с които да 
живея до края на живота си, без да работя. Но детекторът е разбрал, че аз имам 
какво да работя, независимо дали в политиката или извън нея, за да имам 
достатъчно пари занапред. Така че предполагам, че в този случай детекторът се е 
оказал по-умен от мен. Не ме мислете - имам достатъчно добра професия да 
прехранвам семейството си.  

Казал сте, че това правителство трябва не само да изкара пълния си мандат, но и 
в една подходяща форма да се възпроизведе за нов 4-годишен мандат. Смятате 
ли, че отново ще ви бъде предложен министерски пост?
Свинаров: Да. Детекторът: Да. 

Вие бихте ли искал отново да сте министър?
Свинаров: Не. Детекторът: Не. 

Как мислите - ще останете ли на поста си на зам.-председател на НДСВ и след 
парламентарните избори?
Свинаров: Да. Детекторът: Не. 
Свинаров: Вероятно аз вярвам в изборния успех на НДСВ повече, отколкото 
детекторът. И скоро ще разберем кой е прав! Мисля, че оставането на цялото 
ръководство, не само моето в качеството ми на зам.-председател, зависи от 
изборните резултати. Нормално е, ако те са добри, това ръководство да продължи
своята работа. И още по-нормално е при лоши резултати то да бъде сменено. 

Според вас България ще може ли да си позволи въпросните 5.6 млрд. лева разход 
за модернизацията на армията?
Свинаров: Да. Детекторът: Не. 
Свинаров: Говори се навсякъде за 
5-6 милиарда, които да се похарчат до 2015 година. Това не е вярно. Става дума за
пълния обем на модернизация на българската армия спрямо натовските 
изисквания, като една значителна част от тази модернизация ще бъде и след 
2015-а. Тоест говорим за една приблизително вярна сума, защото  като няма 
сключени договори, не може да се каже точно каква е тя. Аз лично очаквам 
значително по-ниски стойности на някои от договорите и следователно сериозни 
икономии.  

Мислите ли, че ако БСП вземе властта, по-малко ще се говори за корупция в 
армията?
Свинаров: Не. Детекторът: Не. 

Вие замислял ли сте се за евентуална работа в структурите на НАТО извън 
България?
Свинаров: Не. Детекторът: Не. 
ЛИЧНО
Г-н Свинаров, вие сте един от министрите, които определено имат изграден стил 
на поведение. Обикновено отговаряте по-скоро условно, отколкото конкретно. 
Това от царя ли сте го научил? 
Свинаров: Не. Детекторът: Да. 
Свинаров: Аз мисля, че тази условна форма е част от професионалната 
деформация, която съм получил като адвокат. Това е професия, в която 
конкретиката невинаги е плюс - макар че при решаващата фаза във всяко едно 



съдебно дело има нужда и от нея. Така че аз съм се учил и от царя, но не само от 
него. За мен е изключително важно нещата да се тълкуват не в този план - 
господар на мълчанието или роб на думите, а човек да говори тогава, когато 
трябва. Винаги има неща, които не могат да бъдат изговорени - така е във всяка 
една ситуация, а особено в моята длъжност. В същото време аз не съм изричал 
велики думи като: “По съображения за национална сигурност това не мога да ви 
го кажа“. Смятам, че това не е подходящо отношение към българския гражданин 
и медиите. Така че съм се опитвал да казвам това, което може, но пък винаги е 
имало неща, които не съм могъл да кажа. Премълчаването е по-добро от опита ти
да бъдеш откровен, когато си принуден да мълчиш. 

Смятате ли се за високоинтелигентен?
Свинаров: Да. Детекторът: Да. 

Отмъстителен ли сте?
Свинаров: Не. Детекторът: Не. 

Фактът, че влязохте в голямата политика, създава ли напрежения между вас и 
съпругата ви?
Свинаров: Да. Детекторът: Не. 
Свинаров: Решението да вляза в политиката го взехме заедно, което не значи, че 
знаехме какво ни чака. Промяната е много същностна. Аз през целия си живот 
съм бил един домошар. Много добър баща съм - от тези татковци, които са 
къпели своите деца и не са позволявали никой друг да ги къпе. Мога веднага да 
стана и таксиметров шофьор, защото познавам всякакви адреси от ходене по 
уроци и от съпровождане на децата ми до лични срещи. Така че съм им дал 
много възможности и те достатъчно добре го оценяват. В момента учат в 
чужбина, но продължават да изпитват силни чувства към мен и аз съм щастлив от
този факт. Но промяната в живота ни наистина е същностна, защото сега много 
повече време трябва да бъда извън къщи. Жена ми претърпя изключително 
големи мъки и в професионален, и в личен план. Първо, защото аз в голяма 
степен я лиших от присъствието си и, второ, защото прецених, че тя не трябва да 
работи, докато аз съм министър. Всички опити тя да бъде на работа бяха 
съпроводени с натиски и ходатайства от всякакъв вид - нещо, което аз не можех 
да позволя. За съжаление в момента жена ми основно чака да свърши мандатът. 
Грижи се за семейството, което доста се стесни, защото покрай заминаването на 
двете деца да учат в чужбина ни почина едно от кучетата. Така че функциите на 
съпругата ми доста се намалиха... Аз ще я питам дали трябва да остана в 
политиката, защото тя оценява нещата по моя критерий - знае, че го мога, но не 
знае дали трябва да го правя. И няма да бъде лесен този разговор. Ако съпругата 
ми каже “не“, аз ще се откажа от участие в политическия живот.

Бихте ли посъветвал децата си да се занимават с политика един ден?
Свинаров: Не. Детекторът: Не. 

Едно от хобитата ви в последно време е фитнесът. Мислите ли, че сте в добра 
форма?
Свинаров: Да. Детекторът: Не. 
Свинаров: Явно детекторът е по-критичен от мен. Аз съм във форма, защото се 
чувствам добре, и фитнесът наистина ми дава възможност да отпочивам в кратък 
срок. Разбира се, бих предпочел продължителни разходки в планината, но няма 
как да го реализирам. Знам, че трябва да сваля няколко килограма: започвам да 



ставам по-тежък, отколкото бих искал. И понеже си признавам, че съм суетен, 
това не ми харесва. Стигнах до извода, че човек няма как да отслабне, ако не 
гладува. Става въпрос за абсолютен глад, който обаче мога да си позволя само по 
време на отпуска. И понеже продължавам да имам много неизползвани дни от 
отпуската си, затова изглеждам по този начин.

Приятно ли ви е да ви разпознават на улицата?
Свинаров: Не. Детекторът: Да.
Свинаров: За мое голямо щастие повечето хора, които ме разпознават на улицата,
го правят с добро, а не с някаква омраза. Вероятно детекторът е отчел това, 
докато аз отчитам другото: липсва всякакво ниво на анонимност, а това много 
сериозно навлиза в личния живот. На всяко обществено място, където и да се 
намирам, аз съм разпознаваем. Свикнах с това до една степен, но все пак 
посегателството върху личния живот има своята цена. 

Апропо имате ли си любовница?
Свинаров: Не. Детекторът: Не. 

А определяте ли се като щастлив човек?  
Свинаров: Да. Детекторът: Да.  

  

 Коментари на детектора 

Отговорите на министър Свинаров са бързи, навременни, изговаряни без 
запъване и с характерния му тембър. Прави и паузи, но те се дължат на избора
на по-точната алтернатива, а не са резултат от неувереност и объркване. От
реакциите най-трудни за разчитане са следите на дишането, като причина е 
специфичната мимична гримаса на министъра. Графиките, в своята 
съвкупност, показват овладяност на вътрешните състояния. Това се отразява 
и на малкия брой разминавания с детектора, които по същество са с логически,
а не с емоционален произход.
Поведението му, като се започне от встъпителната част, премине се през 
инструменталния тест, разясненията на различията с машината и финала, 
показва, че Николай Свинаров е умерен и балансиран човек както в емоции, 
така и в мисли, желания и стремежи. Самооценката му е висока, но 
реалистична и за това си поставя изпълними цели. Бързо преодолява 
неизбежните неуспехи, за което помага и нестандартното му чувство за 
хумор.
Знае какво иска и как да го постигне. Това качество като че ли най-много 
дразни неговите опоненти. Парадоксалното е, че ги предизвиква главно заради 
умението си да налага успешен стил, но същевременно ги привлича емоционално
с широкото си разбиране за живота и липсата на дребнава злонамереност в 
междуличностните и делови отношения.  И точно това може да се превърне в 
причина за неуспех при държавника Свинаров, тъй като невинаги чувството му
за самосъхранение може да надделее над стремежа му за самодоказване и 
нежеланието да се накърни вече изграденото впечатление за него.

* Коментарите на детектора 
са изготвени от специалистите 
на “Пси Контракт“
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41. Сашка Васева: Необходима е военна диктатура!
Катерина Запрянова

МУЗИКАЛНА СТЪЛБИЦА 

Сашка, ти смяташ ли се за добра 
певица?
Сашка: Не. Детекторът: Не. 

Поп фолкът стойностна музика ли е?
Сашка: Да. Детекторът: Не. 
Сашка: Истината е, че в моето 
съзнание са нахлули и двете мнения. 

Има доста хора, разбира се, не сред феновете на поп фолка, които твърдят, че 
тази музика не е стойностна. Така че това малко или много се набива в мозъка и 
явно затова подсъзнанието ми реагира по този начин. Лично аз смятам обаче, че 
фолкът си е стойностна музика. Е, вярно е, че исках да стана оперна певица, но 
не успях, защото диапазонът на гласа ми не позволява. Това си остана една мечта,
която никога няма да се сбъдне. Но ако трябва да се върна назад в кариерата си, 
отново ще наблегна на този вид комерсиална музика, на поп фолка. Просто в 
България няма изградена класа, която да слуша нещо друго, освен 
комерсиалното. У нас трудно може да се говори за друг тип изкуство.  

Ти лично харесваш ли повечето фолк текстове?
Сашка: Да. Детекторът: Да. 
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Може ли да се каже, че фолк изпълнителите са основно ориентирани към 
необразованите прослойки на обществото?
Сашка: Да. Детекторът: Да. 

А твоите слушатели главно нискоинтелигентни хора ли са?
Сашка: Не. Детекторът: Да. 
Сашка: Моите фенове не се изчерпват с почитателите на музиката ми. Казвали са 
ми, че харесват моята личност, а не толкова песните ми. Така че моята аудитория 
има доста широкоспектърен поглед върху света. Не може да се съди за тяхната 
интелигентност по този начин и да се обобщава. Аз съм сигурна, че ме харесват и
доста умни хора. 

Налага ли фолкът вулгарното държание при жените и арогантното - при мъжете?
Сашка: Да. Детекторът: Да. 

Фолкът вид спасение ли е за момичета от провинцията с добри физически и 
съмнителни певчески данни?
Сашка: Да. Детекторът: Да.

Между другото, пикът на твоята слава мина ли?  
Сашка: Да. Детекторът: Да. 

Завиждаш ли на влиянието на други фолк звезди?
Сашка: Не. Детекторът: Да.
Сашка: В интерес на истината в тези среди никой с никого не контактува, освен 
когато има по-масирани концерти, на които все пак може да се появи някаква 
спортна злоба. Но всеки реализира своите способности отделно, както намери за 
добре. Аз се радвам за хилядите попълнения в поп фолка, защото все по-голяма 
става армията на жанра, който  защитавам. Не им завиждам. Дали ми липсва 
времето, в което са целували сцената, на която пея? Виж, тези въпроси не са ми 
приятни. Не мисля, че са и толкова важни. Не бих коментирала новите лица в 
тази музика. В края на краищата всеки има право на изява. В днешно време 
техниката е отишла толкова напред, че дори да нямаш глас, дори да не 
притежаваш някакъв специален талант, компютрите могат да те превърнат в 
звезда. Така е навсякъде по света. Аз съм чувала, че Бритни Спиърс не може да 
пее, но тя е много известна, нали? Така че няма нищо лошо в това красиви 
момичета да стават певици, дори да нямат необходимите данни.  

Стана ли фолкът пристан на някои посредствени музиканти?
Сашка: Да. Детекторът: Да.

Има ли пряка връзка между поп фолка и кебапчетата?
Сашка: Да. Детекторът: Да. 

ЗА ЧАЛГАТА И КАУЗИТЕ 

  

  

Сашка, твои са думите, че само военна диктатура 



начело с Георги Първанов може да оправи нещата у нас. Наистина ли вярваш в 
това? 
Сашка: Да. Детекторът: Да.

Имаш ли политически аспирации?
Сашка: Не. Детекторът: Да.
Сашка: Мисля, че политиката би омърсила това, което искам да направя за 
хората. Аз не желая да ставам политик, но държа да помагам на сънародниците 
си. Знам как, имам достатъчно възможности, чува ми се думата. Така че мога да 
работя в тази насока, без да се налага да ставам депутат или да участвам в разни 
предизборни кампании, с които да рекламирам себе си. Мога да свърша това, 
което трябва, и извън парламента. Даже моите схващания са по-крайни. Аз 
смятам, че ние наистина нямаме друг шанс да излезем от кризата освен с военна 
диктатура, със силна ръка. Няма нищо страшно в това - не става дума за война 
или убийства. Просто ще има ред! Защото тези хора, които крадат в момента 
държавата, трябва да влязат в затвора. Правосъдието ни е независима институция
- може да се облегнем на това. А народът е достигнал точката на топене, защото 
те го унищожават. Кои са “те“ ли? Ами те са страшните, онези, които са на 
гребена на вълната и се чувстват прекрасно, защото са закупили дори брега ни и 
се плискат ухайно на Черно море. И всичко това е с парите на българския народ! 
Защо трябва да им позволяваме повече да се обогатяват чрез нас? Стига толкова -
трябва да прекратим това, и то чрез радикални мерки.   

Всъщност в твои интервюта ти казваш, че всяка власт е ограбвала България, но 
ситуацията с това правителство е станала нетърпима. Заставаш ли зад тези си 
думи?
Сашка: Да. Детекторът: Да.

Имаш ли реални доказателства за подобни твърдения?
Сашка: Да. Детекторът: Не.
Сашка: Разбира се, че имам такива доказателства. Дори си мисля, че може да 
направим нещо като публичен съд - съвсем сериозно говоря. Може да се стигне и
до линч, защото виновни със сигурност има и ние сме наясно кои са... Знам, че 
говоря смело и крайно, но аз съм си такава. Именно затова правителството е 
предприело негативна кампания спрямо мен и политическата върхушка ме 
преследва. Това не са неща, казани като сън-сънуван, а съвсем реални факти. В 
момента се водят дела, в които са намесени различни сериозни институции, 
които са срещу мен. Измислят се и се фалшифицират документи от самата 
държава, за да може да се получи някакъв реванш преди изборите, но това просто
няма да стане. Защо съм им толкова черна ли? Защото имам остър език и казвам 
нещата такива, каквито са. Не обичам да се изтъквам, но е вярно, че 
управляващите се страхуват от мен като личност.  

Между другото, чувстваш ли се длъжна да демонстрираш политически позиции, 
само защото очевидно това е модерно в момента - поп фолк средите да се 
политизират?
Сашка: Не. Детекторът: Не.

По твои наблюдения - притежават ли необходимите качества фолк звездите, 
които в момента напират към парламента?
Сашка: Не. Детекторът: Не.



Очакваш ли някакво предложение от БСП за включване в политиката?
Сашка: Не. Детекторът: Не.

Патриот ли си?
Сашка: Да. Детекторът: Да.

Редно ли беше да занимаваш цялата страна с проблемите, които мъжът ти имаше 
с митниците?
Сашка: Да. Детекторът: Да.

Ще се извиниш ли на премиера, че му отправи призива да си ходи от България? 
Сашка: Да. Детекторът: Да.

Основно показност и мелодрама ли търсиш в акциите ти, свързани с 
подпомагането на сираци?
Сашка: Не. Детекторът: Не. 

Казвала си, че си много набожна. Вярваш ли наистина в Бог?
Сашка: Да. Детекторът: Да.

Има ли противоречие между често разголения ти вид и твоите подчертано 
моралистични изказвания?
Сашка: Да. Детекторът: Да. 

ИМИДЖЪТ 

Според теб прякорът Дупнишката Мадона приляга ли ти?
Сашка: Не. Детекторът: Не.
Той основно заради изрусената коса и големия бюст ли се появи?
Сашка: Да. Детекторът: Да.

Смяташ ли се за хубава жена?
Сашка: Не. Детекторът: Да.
Сашка: Най-хубавото е невидимо за очите, както казва Екзюпери. Така че си 
мисля, че красивото е вътре в мен, а не точно отвън. Материята не е важна - 
хората не се различаваме толкова по разни външни белези. Аз имам своите 
комплекси, но ми е трудно да говоря за тях. Все пак комплексите карат човек да 
се чувства уязвим. Нямам самочувствие на жена. Знам обаче, че когато ме 
опознаят, мъжете намират в какво да се влюбят. Аз в кого съм влюбена ли? На 
първо място в природата, затова издигам в култ човешкото същество. А 
конкретно като лична емоция бих могла да бъда влюбена и в жена! Не е 
задължително да бъда влюбена в мъж точно. Шегувам се, разбира се... 

Мислиш ли, че изглеждаш адекватно и достатъчно модерно?
Сашка: Не. Детекторът: Не.

Трудно ли ти беше да се бориш с килограмите в последните години?
Сашка: Не. Детекторът: Да.
Сашка: От началото на кариерата ми досега аз поддържам едни и същи  
килограми. Винаги съм била в своя си стил, който не мога да категоризирам, тъй 



като е трудно човек да се погледне отстрани. Може би хората няма да ми 
повярват, но аз наистина поддържам едно и също тегло. Просто понякога са ме 
снимали ужасяващо, а друг път са ме снимали добре. Оттам идват и разликите в 
начина, по който изглеждам. Така че тази борба с килограмите, за която говориш, 
не е свързана с мен самата. Тя е по-скоро борба с камерите.   

Мислила ли си да си махаш ребра? 
Сашка: Не. Детекторът: Не.

Притеснява ли те ходът на годините?
Сашка: Не. Детекторът: Не.

Необходим ли е скандалът, за да продължат хората да ти обръщат внимание?
Сашка: Не. Детекторът: Не. 

Завършила си педагогика. Според теб възпитателни ли са някои твои снимки, 
които са били тиражирани в пресата?
Сашка: Не. Детекторът: Не.

Задължително ли е една жена да показва бюста си, за да бъде възприемана като 
привлекателна?
Сашка: Да. Детекторът: Да.

Харесваш ли се, като се гледаш в клипове?
Сашка: Не. Детекторът: Не.

За теб се знае, че предпочиташ ярките и блестящи материи. Смяташ ли за 
кичозен стила ти на обличане?
Сашка: Да. Детекторът: Не.
Сашка: Казах, че самата аз смятам стила си на обличане за кичозен, защото по 
принцип ми харесват силните цветове. С тях се чувствам добре. Не ми харесват 
бозавите окраски. Освен това наистина обичам да комбинирам такива цветове, 
които по принцип не вървят заедно. Мисля, че така човек гради интересна 
външност... Но явно думата “кичозен“ на някакво подсъзнателно ниво ме е 
подразнила - все пак всеки харесва начина си на обличане.

Между другото, ти стремиш ли се да изглеждаш по-глупава, отколкото си 
всъщност?
Сашка: Не. Детекторът: Не. 

Става ли ти неудобно понякога от имиджа, който си създала?
Сашка: Да. Детекторът: Да. 

ПОДЧЕРТАНО ЛИЧНО 

Съжаляваш ли, че навремето се съгласи да водиш предаването “Ерогенна зона“?
Сашка: Не. Детекторът: Не.

Ти харесваше ли си това предаване?
Сашка: Да. Детекторът: Не.



Сашка: Истината е, че това предаване ми харесваше, защото чрез него аз 
стимулирах хората да правят секс и така спомагах за увеличаване на 
раждаемостта на страната. Не съм твърдяла, че съм особено веща на подобни 
теми, но си мисля, че се справях добре. Проблемът дойде именно от това, че 
някои хора приеха предаването прекалено лично - тоест, те звъняха в ефир и 
обажданията им съдържаха толкова интимни и сексуални мисли, че на мен ми 
ставаше неудобно... Но не се притеснявам от факта, че съм водила такова 
предаване. То беше в доста късен час, така че децата не са го гледали. Нито пък 
си мисля, че съм нарушила някакви Божи заповеди. По принцип аз не съм 
пристрастена към православието, не живея по Библията - по-скоро вярвам в Бог 
като нещо универсално, без да се концентрирам само върху една религия. Не съм 
нарушила принципите си, водейки еротично предаване. А дори и да изглежда 
така на пръв поглед - защо не? На мен ми харесва да съм двойствена: да бъда 
една отвътре и да съм друга отвън. Струва ми се, че така съм по-интересна. Но 
тази двойственост, разбира се, си има граници. Аз не смятам, че съм минала 
линията, след която вече си в графата шизофреници. Просто ми допада имиджът 
ми да е противоречив. Това не ме прави лош човек. 

Имаш ли богат интимен опит?
Сашка: Не. Детекторът: Не.

Между другото, правила ли си някога компромиси със себе си в сексуално 
отношение?
Сашка: Да. Детекторът: Да.

В момента си разделена с мъжа ти. Според теб има ли друга жена в неговия 
живот?
Сашка: Да. Детекторът: Да.

А ти лично склонна ли си към изневери?
Сашка: Не. Детекторът: Не.

Истинската причина за раздялата ти с Христо Бакърджиев неговото нежелание да
живее в България ли е?
Сашка: Не. Детекторът: Не.

Мислиш ли, че тепърва ще срещнеш голямата любов?
Сашка: Не. Детекторът: Да.
Сашка: Аз не вярвам, че тепърва ще срещна голямата любов. Но надеждата е в 
подсъзнанието ми и именно това е отчел детекторът. Само че разумът ми говори 
“не“. Колкото до мъжа ми... Когато ме попита дали има друга жена в живота му, 
може би по-правилно беше да отговоря “не знам“. Но се замислих, че когато 
нещо не е наред, винаги има трети човек: затова казах “да“. Като се замислиш, в 
какво друго да ги заподозреш мъжете... Изневярата е основното, тя е главното. 
Вярно е, че съм ревнива - просто искам всичко за себе си. Като че ли това е 
неправилно становище, защото не можеш да окупираш дадена личност, но какво 
да се прави - такава съм. Ако моят мъж ми е изневерил, вече никога няма да се 
съберем. Аз имам една такава песен: “Заминеш ли, не се завръщай никога“. 
Защото заминеш ли, можеш да си отидеш пак. Не мога да простя изневярата. 

Комплексиран ли е според теб българският мъж?
Сашка: Не. Детекторът: Не.



А жените у нас със занижени очаквания ли са към своите партньори?
Сашка: Да. Детекторът: Да.

Редовна гледка в чалга средите е прелестно, нагласено момиче и до него някакъв 
субект, който очевидно не обръща внимание на неща като поддържане на тялото 
или елегантност. Това нормална ситуация ли е според теб?
Сашка: Не. Детекторът: Не.

Има ли значение как изглежда и какво мисли един мъж, ако той е с  финансови 
възможности?
Сашка: Да. Детекторът: Да.

Смяташ ли се за добра майка?
Сашка: Да. Детекторът: Не.
Сашка: Аз наистина мисля, че съм добра майка. Успявам да отделям време за 
сина ми. Ето и сега съм го взела на снимки, макар че той е много палав. Вярно - в
него има някаква агресия, но това е характерно за някои деца в тази възраст. 
Синът ми е само на 5 години. Аз съм педагог и знам, че той ще израсте това 
състояние. 

  

Фолкпевицата Сашка Васева е спокойна при срещата си с детектора, може би
защото я интересуват повече въпросите на интервюто и това как ще 
изглежда на монитора. Дори и лудориите на сина  не могат да я притеснят �
и разконцентрират от уточняването на тези  важни задачи.
Прикачените датчици я настройват делово, но  е много трудно да запазва �
външна неподвижност, което се отразява в мимиката, живия поглед, 
движенията на главата и мърдането на крака. В паузите между отделните 
полиграми се прозява и това е най-значимият признак, че изпитва притеснение,
колкото  и този факт да противоречи на нейната същност. При задаването на
въпросите се усмихва, но отговаря сериозно, като се стреми да е честна, 
според своите критерии и виждания. Записите на  реакциите са спокойни, 
което е характерно за хора, намиращи се в съзвучие със самите себе си. Сашка 
тълкува малкото разминавания с детектора страстно и влага на този етап 
от интервюто цялата си емоционалност, както когато посреща всяко 
предизвикателство към нея. Колкото и крайна да е в някои изводи, в основата 
им лежат чисто човешки намерения. Това придава на разсъжденията  по-�
скоро пожелателен характер, а не издава мрачната и безкомпромисна 
решителност за действие, свойствена за болшинството привърженици на 
строгия ред. В крайна сметка  се иска да бъде харесвана, но защитава това �
свое желание повече с фрапантна външност, отколкото с някаква стройна, 
последователна житейска позиция и философия.

* Коментарите на детектора 
са изготвени от специалистите 
на Пси Контракт“�



Детектор на лъжата
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42. Любен Дилов-син: Искам да ми вярват тези, които най-трудно вярват -
хората като мен

Катерина Запрянова

Лидерът на "Гергьовден“ изследва с машината за истина възгледите си за
политиката, бунта, загубите, приятелството и суетата  
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ПРЕДИЗБОРНО-АГИТАЦИОННО 

Г-н Дилов, смятате ли, че лично вие ще влезете в следващия парламент?
Дилов: Да. Детекторът: Да.

Много ли държите да станете депутат?
Дилов: Не. Детекторът: Да.
Дилов: Това, което винаги ме е смазвало в политиката, е много ниският 
коефициент на полезно действие. Едва ли не за да преместиш една тухла от едно 
място на друго, се изисква съветване, съобразяване... И когато чух този въпрос, аз
се замислих дали като депутат ще бъда толкова полезен, колкото съм в реалния 
сектор. Истината е, че много пъти съм могъл да бъда депутат, получавал съм 
доста предложения, които съм отхвърлял категорично. От тази гледна точка 
наистина не мога да кажа в момента... Сила ми дават коалицията и идеята, че ако 
се представим добре, ще може да съставим кабинет и наистина да бъдем полезни.
А ако няма реален смисъл от това да бъда депутат, тогава не искам да съм такъв. 
Просто би било загуба на време. Аз си мисля, че и като опозиционен депутат бих 
бил полезен, но не ми се става такъв - казвам ви го откровено. В България има 
прекалено много проблеми, които трябва да се решат със силата на едно мъдро 
мнозинство. 
Може би създавам впечатлението, че държа непременно да бъда депутат, защото 
много искам да победим на тези избори. Човек не може да убеди другите, че е 
добрата, побеждаващата страна, ако сам не се сугестира да победи. Между 
другото - в шоубизнеса ми се е случвало да изляза и да говоря пред 60 000 души 
публика, това в политиката няма да ми се случи. Така че моите 15 минути слава 
вече са минали.   

А бихте ли участвал в широка дясна коалиция, включително със ССД на Стефан 
Софиянски?
Дилов: Не. Детекторът: Да.
Дилов: Знам, че ще трябва да го направим. И по принцип ще го направим. Това, 
че на мен не ми се иска, е друг въпрос. Решимостта на ОДС е да сключим ако не 
предизборно (както Стефан Софиянски желае), то следизборно споразумение, 
така че да може да се състави дясноцентристки кабинет. Аз харесвам Софиянски 
като човек и дори в персонален план мисля, че сме приятели. В професионален 
план обаче при него се получи едно голямо изкривяване. Всъщност то е един от 
големите проблеми на последните 15 години - остана от представата за правене 
на политика, която беше насадена в главата на политиците по време на прехода от
БКП. Става дума за идеята, че да управляваш, значи да изземеш абсолютно 
всички функции. Тоест да слееш партиен и държавен апарат и да наредиш 
навсякъде твои безрезервно лоялни хора. А философията на “Гергьовден“ за 
политиката е, че тя е не концентриране, а раздаване на власт. Защото раздаването 
на власт е раздаване на отговорност. Стефан Софиянски концентрира огромна 
власт, централизира я и сега му се връща... 

Страх ли ви беше да се явите на предстоящите избори самостоятелно?
Дилов: Не. Детекторът: Не.

Харесвате ли стила на правене на политика на вашия коалиционен партньор Яне 
Янев?
Дилов: Не. Детекторът: Не.



А вярно ли е, че имате подчертано негативно отношение към организацията на 
рома Илия Илиев?
Дилов: Не. Детекторът: Не.

Според вас г-жа Михайлова силен и далновиден лидер ли е?
Дилов: Да. Детекторът: Не.
Дилов: Аз вярвам искрено в това. При всичко, което се случи на СДС през 
последните години, не познавам друг човек, който би се справил по-добре. Тя 
преведе организацията през всичките тези удари - имайте предвид, че аз знам 
какво е да ти е противник Иван Костов. 

Може ли да се вярва на проучванията на агенция “Еврика“, според които 
коалицията на СДС ще бъде втора политическа сила след “Коалиция за 
България“? 
Дилов: Да. Детекторът: Не.
Дилов: Аз имам скепсис по отношение на всички проучвания в момента по една 
проста причина - че още не е изборна ситуация. Когато е правено това измерване,
нашата коалиция е била факт на 4-5 дни. Не казвам, че социолозите лъжат - в 
никакъв случай! Но мисля, че май мерят някакви други неща. Иначе аз вярвам на 
“Еврика“. Трябва да ви кажа, че точно тази агенция три пъти поред уцели много 
точно какво ще се случи.  

Реалистично ли е да се мисли, че вие сте петият по популярност човек в 
държавата, както сочи проучване на “Еврика“?
Дилов: Не. Детекторът: Не.

Очаквате ли напрежение и извиване на ръце около реденето на листи във вашата 
коалиция?
Дилов: Не. Детекторът: Не.

Вие имате ли твърда договорка с г-жа Михайлова колко избираеми места да 
дойдат при вас?
Дилов: Да. Детекторът: Да.

Адекватни ли са според вас реакциите на лидера на ДСБ Иван Костов в последно
време? 
Дилов: Не. Детекторът: Не.

Компрометира ли се управлението на НДСВ?
Дилов: Да. Детекторът: Не.
Дилов: Може би тук се притесних заради думата “компрометира“. Това е 
прекалено силна дума. Аз по-скоро бих казал “изчерпа“. Управлението на НДСВ 
се изчерпа някъде преди две години. Просто спря да генерира идеи. Зацикли, а 
това убива всяка политика. Ти създаваш апарат, който да реализира идеите ти, 
почваш да работиш, а година и половина по-късно установяваш, че работиш само
за да обслужваш апарата. В такова положение е българското правителство в 
момента. Няма никакъв смисъл Миро Севлиевски да става шеф на енергетиката и
Нина Чилова шеф на културата - това нищо не променя, не генерира нова 
политика. 

Логично ли е БСП да има силни позиции в момента?



Дилов:  Не. Детекторът: Не.

Вие поемал ли сте ангажимент да защитавате нечии бизнес интереси като 
евентуален бъдещ депутат?
Дилов: Не. Детекторът: Да.
Дилов: Бизнес интереси в парламента много трудно може да се защитят. Това е 
просто нереално. Дори някой да каже: “Да, поел съм такъв ангажимент“, би 
трябвало да обясни. Примерно всички знаят, че аз съм огромен фен на ядрената 
енергетика. Тоест аз ще направя всичко възможно да се случи Белене - колкото се
може по-бързо, и не го крия. Мога да споря до утре - със зелени, с жълти, с 
всякакви... Не можеш да защитиш бизнес интереси, но можеш да защитиш 
позицията си. 
Аз не съм момчето на някого и никога не съм бил. Но този въпрос между другото 
е много интересен. Откакто съществуват “Ку-ку“, “Каналето“, “Хъшове“, “Шоуто
на Слави“, “Гергьовден“, винаги някой се е изправял и е казвал: “Вие обслужвате 
нечии други интереси“. Това в началото много ме обиждаше, след което почна да 
ме разсмива. Защото си дадох сметка, че човекът, който го казва, явно изхожда от 
собствените си позиции. Голяма част от българския политически елит е съставен 
от хора, които и до тоалетната не биха отишли, ако някой не им плати за това. 
Знам го, виждал съм го. 

  

“ГЕРГЬОВДЕН“ 

Г-н Дилов, характерна за изявите на движение “Гергьовден“ е тяхната ефектност. 
Тя ли е основният ви коз в привличането на млади хора?
Дилов: Не. Детекторът: Не.

Идеята за различен лайфстайл, различно светоусещане повече ли впечатлява 
вашите симпатизанти, отколкото някакви политически идеи?
Дилов: Да. Детекторът: Да.

Според вас формулата “млади и готини“ започва ли да се изтърква?
Дилов: Да. Детекторът: Да.

Възможно ли е съществуването на “Гергьовден“ без елементите на шоу?
Дилов: Да. Детекторът: Да.

А без вас?
Дилов: Да. Детекторът: Не.
Дилов: Нямам обяснение за това разминаване. “Гергьовден“ се справяше чудесно 
и без мен две години, че и повече. Но, да, безспорно организацията се 
персонифицира. Човекът, който тича най-отпред, става някаква марка, но ако 
познавате “Гергьовден“ в страната, ще видите, че почти във всеки клуб има нещо 
подобно. Личност, която е страшно популярна на местна почва. Моята дума тежи 
в движението, разбира се, но при нас и без това няма лидерски битки. 

Могат ли според вас членовете на движението да изброят принципите му? 
Дилов: Да. Детекторът: Не.
Дилов: Всъщност има един основен принцип, така че не биха могли да го изброят



- тенденцията на “малката жертва“. Но, да, със сигурност младите хора основно 
се влияят от лайфстайла. От друга страна обаче, какво значи лайфстайл? 90% от 
езика в политиката е невербален - как изглеждат хората, какво правят, как се 
държат. Виждаш това и казваш: “Да, тия са моите! Аз искам да приличам на тях.“
Това е естествено припознаване. И тук стигаме до нещо адски важно - всеки ден 
правим избор. Какво да ядем, какво да облечем, в коя кръчма да отидем, какъв 
филм да гледаме. Всъщност нашите собствени лица са лицата, които ние 
избираме. Това е нашата личност. Съвсем нормално е и в политиката това да го 
има. Когато правиш избора, ти избираш себе си. Затова е толкова голям 
процентът на хората, които не искат да гласуват. Те просто не са открили хората, 
които са като тях.   

Успя ли “Гергьовден“ да ограничи вредите, които нанасят “отвратителните в 
политиката“, както едно време се закани?
Дилов: Не. Детекторът: Не.

Между другото - вие участвате ли в правенето на черен пиар?
Дилов: Не. Детекторът: Да.
Дилов: Не, няма такова нещо. Не правя черен пиар, пък и не ми трябва. Не мисля,
че нещо ме изкушава толкова силно, че да искам да го постигна на всяка цена. 

Използвате ли връзките си в шоусредите за политически рекет?
Дилов: Не. Детекторът: Да.
Дилов: За да се занимава човек с политически рекет, трябва да има позицията да 
го прави. От позицията, която в момента имам, едва ли мога да правя 
политически рекет. Моят живот е доста простичко устроен: аз правя каквото 
трябва. Оттам насетне всеки да си мисли каквото иска, включително и 
детекторът на лъжата. 

Вестник “Новинар“ на услугите на “Гергьовден“ ли е?
Дилов: Не. Детекторът: Не.

Апропо, помогна ли ви на местните избори през 2003 г. г-н Антоан Николов?
Дилов: Да. Детекторът: Да.

А той сред вашите близки приятели ли е?
Дилов: Не. Детекторът: Да.
Дилов: Имал съм тежки и остри конфликти с Антоан Николов преди години, но 
направих един ход, който според мен беше много успешен - отидох и проведох 
откровен разговор с него. Опитах се да си изясня какво трябва да знам за 
общината, да видя неговата гледна точка. И установих много неща, които може 
би са предмет на съвсем друг и дълъг разговор. Неговата помощ като общинар ми
беше безценна. Антоан Николов беше един изключително успешен общинар - 
казвам го абсолютно отговорно, макар да знам, че това ще предизвика колизии. 
Той успяваше да държи над 50 съветници в общината в съгласие. Да ги държи в 
съгласие, не да ги купи! Опитайте се да държите над 50 души в съгласие - от 
различни партии, с различни виждания. Който смята, че могат да бъдат купени 
толкова много хора, дълбоко се заблуждава. Антоан Николов е човек с огромен 
опит и в това отношение аз съм му благодарен. Но няма как да е сред близките 
ми приятели, защото те са много тесен кръг хора. “Приятел“ е тежка дума и тя не
бива да се употребява леко.   



Смятате ли, че непосредственото ви обкръжение в “Гергьовден“ е лоялно към 
вас?
Дилов: Да. Детекторът: Да.

Беше ли Слави медийното оръжие на “Гергьовден“?
Дилов: Не. Детекторът: Да.
Дилов: Съвсем обяснимо е това разминаване. Ние просто бяхме два образа, които
се свързваха много заедно. Но Слави никога не е участвал пряко, никога не е 
вземал страната на “Гергьовден“ в някакъв политически спор. Не ни е давал по-
голям толеранс в предаването си. И това не е, защото аз съм някакъв страшно 
принципен мъжкар, а защото самият той е такъв. Много ясно разделя 
професионалните си ангажименти към шоуто и към аудиторията си от всякакви 
други приятелства, политически пристрастия и т. н. Не случайно това е една от 
причините толкова дълго време да му вярват. Хората вярват на Слави толкова 
дълго именно заради това разделение - те разбират, че той е на тяхна страна, а не 
на страната на този или онзи политик.  

Държите ли под контрол членовете на “Гергьовден“?
Дилов: Не. Детекторът: Не. 

РАВНОСМЕТКАТА 

Г-н Дилов, липсва ли ви ентусиазмът от времето на ранното “Ку-Ку“?
Дилов: Не. Детекторът: Не.

Все още ли изповядвате идеалите, които имахте тогава?
Дилов: Да. Детекторът: Не.
Дилов: Който трупа мъдрост, събира и печал. Това е ясно. Човек, който не се 
променя, вероятно е нещо болен ментално. Но си мисля, че това, с което 
стартирахме - идеята, че демокрацията е свобода на другояче мислещия, че човек
трябва да се научи да казва “аз“, колкото и да са го учили да казва “ние“, се е 
запазило и до днес. Винаги съм бил последователен в тази посока. Иначе - да. 
Променил съм се, сто на сто. Оплешивял съм, надебелял съм, станал съм по-
сговорчив.   
Вразумиха ли се сърдитите млади хора от началото на прехода?
Дилов: Да. Детекторът: Да.

Стана ли вашият бунт фиктивен, в услуга на Системата?
Дилов: Не. Детекторът: Да.
Дилов: Надявам се бунтовете ми да са били полезни... Но какво значи бунт? Да 
опитваме да променим правилата. В крайна сметка обаче аз се подчинявам на 
правила, така че детекторът е отсъдил както трябва. Самият факт, че съм се 
съгласил да участвам в тези правила, които са изборите, значи, че не съм 
абсолютен бунтар.  

Много ли компромиси със себе си направихте през последните години?
Дилов: Не. Детекторът: Не.

Вие превърнахте ли собствената си креативност в начин за печелене на бързи 
пари? 



Дилов: Не. Детекторът: Да.
Дилов: Колебанието ми вероятно идва заради термина “бързи пари“. Аз не знам 
какво значи “бързи пари“. Не съм бил посредник по сделки никога, не съм вземал
комисиони. Не съм правил някакви удари. Всичко, с което съм се занимавал, е 
сякаш бавно. Дали имам комерсиален талант? Хм, участвал съм в медийни 
начинания, които бяха може би най-гледаните и най-комерсиалните в България 
през последните 15 години. Ако това е критерият - да.  

В требниците на “Гергьовден“ сте записали: “Има хора, които няма да се 
поколебаят да ни напсуват, когато бъркаме в действията си или предаваме 
приятелите си. Тези са нашите хора!“ Заставате ли и днес зад тези думи? 
Дилов: Да. Детекторът: Да.

Ако в момента ви напсувам, ще ви стане ли неприятно?
Дилов: Не. Детекторът: Не.

Успяхте ли да запазите отношенията си със Слави?
Дилов: Да. Детекторът: Да.

А съжалявате ли, че започнахте да се занимавате с политика?
Дилов: Не. Детекторът: Не.

Като теглите чертата сега, 2001 година ли беше най-драматичната за вас в 
политически план?
Дилов: Не. Детекторът: Да.
Дилов: През 2001 година в политически план нищо не се промени. Даже смятам, 
че съюзът ни тогава с ВМРО спечели с това, че без малко не влезе. На фона на 
последвалите събития смея да кажа, че щеше да ни бъде много трудно в този 
парламент. Иначе в личен план - да, безспорно беше тежко. В нощта на изборите 
почина майка ми, имах и други проблеми, но това е животът: има добри и лоши 
мигове. Виж, за президентските избори се ядосах, защото ние работихме много 
сърцато за Петър Стоянов и имахме възможност да се откажем, когато го 
подкрепи и НДСВ. Останахме, общо взето, заради думата, която сме дали, макар 
че знаехме, че грешим. Просто беше сбъркана кампанията. Нашата идея беше 
всяка формация, която го подкрепя, да му прави отделна кампания, а той самият 
да не прави нищо. Не стана така. Аз не приех загубата лично, но мисля, че бяхме 
първите и всъщност единствените, които казаха, че се чувстват отговорни. И е 
редно това да се каже. Не бива да се криеш. Като човек с говорен дефект знам, че 
като не те разберат, най-вероятно вината е в теб. Е, това е положението: тогава 
загубихме. Можеше и по-достойно да загубим. Но няма лош опит.  

Има ли неща от вашето минало, от които се срамувате? 
Дилов: Не. Детекторът: Да.
Дилов: Мисля, че няма. Формално погледнато, човек се е срамувал много пъти от
неща, които е правил. Но няма нещо, за което много да съжалявам, като се 
обърна назад. Непоправими грешки нямам, поне на този етап. Но предстоят 
сигурно.  

Вие направихте ли своята “малка жертва“, занимавайки се с политика?
Дилов: Да. Детекторът: Да.

Заради пари ли се разделихте след президентските избори с Петър Курумбашев?



Дилов: Не. Детекторът: Не.

Самозабравихте ли се?
Дилов: Не. Детекторът: Не.

Смятате ли, че сега постъпихте далновидно, влизайки в коалицията на СДС?  
Дилов: Да. Детекторът: Не.
Дилов: Умният човек по принцип се колебае. Но аз съм убеден, че само така, 
само в такъв тип група “Гергьовден“ може ефикасно и ефективно да се опита да 
осъществи идеите си.  

  

САМООЦЕНКАТА 

Г-н Дилов, вие смятате ли се за по-умен от повечето хора?
Дилов: Не. Детекторът: Да.
Дилов: Да си умен и адаптивен не значи непременно да си начетен и 
интелигентен. През последните 15 години това доста ясно пролича. Повечето 
интелигентни хора катастрофираха, включително и житейски. Оцеляха умните. В
този смисъл аз наистина не смятам, че съм по-умен от повечето българи. Но 
винаги съм казвал, че трябва да успяват тези, които четат, които ходят на 
училище и имат висше образование. Иначе какъв смисъл има въобще 
познанието? И много се дразня, когато точно такива хора хленчат и казват, че в 
този живот всичко става, ако си хубава жена и спиш с еди-кой си, ако се 
продаваш непрекъснато, докато интелигентният човек не може да си намери 
работа и т. н. Това е лузърско поведение на човек, който предварително е загубил 
битката.     

Парадирате ли с вашата начетеност и обща култура?
Дилов: Не. Детекторът: Да.
Дилов: Надявам се да не парадирам. Със сигурност твърдя, че трябва да се чете. 
Но не обичам много цитатите, макар че са полезни. С цитати можеш да се 
измъкваш от всякакви ситуации, но аз не харесвам това. По-скоро обичам да 
разказвам вицове. 

А богат човек ли сте по ваши критерии?
Дилов: Не. Детекторът: Не.

Суетен ли сте?
Дилов: Да. Детекторът: Да.

Имате ли нужда от ръкопляскания?
Дилов: Не. Детекторът: Да.
Дилов: Наистина нямам такава нужда. Даже се притеснявам и затова във 
всичките ми шоубизнес начинания съм се стремял да бъда зад кадър. Слави 
много пъти е настоявал да се появявам, а аз съм се дърпал. И това не е от 
скромност - просто мисля, че съм по-силен там, където съм. В политиката 
именно това леко ме притеснява: който язди коня, той не ходи по земята. Губи 
реална представа.  



Изживявате ли се като вид гуру?
Дилов: Не. Детекторът: Не.

Добър манипулатор ли сте?
Дилов: Не. Детекторът: Да.
Дилов: Не знам дали мога да влияя на хората, но се опитвам да ги накарам да 
мислят това, което аз мисля. Давам си сметка, че това е много трудно, може би 
най-трудното нещо на света. И не можем да го наречем точно манипулация. 
Самата дума манипулация идва от нещо, което се прави с ръце, а аз не съм много 
сръчен с ръцете.  

Имате ли усещането, че започвате да се повтаряте?
Дилов: Не. Детекторът: Не.

Според вас хората вярват ли ви?
Дилов: Да. Детекторът: Не.
Дилов: Аз искам да ми вярват тези хора, които най-трудно вярват - хората като 
мен. По-лесно вярват тези, които искат да вярват. Аз нямам някакви трикове за 
убеждаване - само се страхувам, че като почна много да се обяснявам, хората си 
казват: “Абе, на тоя не му е чиста работата.“ 
Лоялен ли сте спрямо съидейниците си?
Дилов: Да. Детекторът: Да.

Добър политически стратег ли сте?
Дилов: Да. Детекторът: Да.

А добър приятел?
Дилов: Да. Детекторът: Не.
Дилов: Човек е огромен длъжник на приятелите си. Веднага си представих 
образите на двама-трима души и на моето семейство. Давам си сметка, че винаги 
можеш да дадеш повече. Сърцето те кара да даваш повече и всеки един момент, 
когато правиш нещо, което смяташ за по-важно от това да си с тях, можеш да го 
отчетеш като предателство. Но все пак мисля, че съм добър приятел. Че не съм 
оставил никого в беда. И много пъти съм предпочитал интересите на приятелите 
си в ущърб на моите. Има жизнени ситуации, в които знаеш, че трябва с някого 
да се разделиш или да му кажеш неща, които ще са му крайно неприятни. 
Конформността, желанието да не възникнат проблеми те карат да не го правиш, 
но пък разумът те кара да го направиш.   

Умеете ли да губите?
Дилов: Да. Детекторът: Да.

Мислите ли, че фъфленето ви се превърна в запазена марка, която “продава“?
Дилов: Не. Детекторът: Не.  

  

коментари на детектора* 

Поставените датчици, а не въпросите усмиряват бунтаря Любен Дилов-син, 
което се проявява в необичайната за него готовност да спазва, макар и външно, 
наложените от друг инструкции. Интонацията на гласа му се променя често и е 



учудващо, че при ясно изразеното му гръдно дишане отговорите са едва чути. 
Напълно е възможно така да се стреми да успокои и синхронизира вътрешния си
тонус. Демонстрира и познаване на тактика за  противодействие, основаваща се 
на “теорията на вероятностите“.
Въпреки това детекторът фиксира емоционално натоварени реакции. Този факт 
се подкрепя и от нарушаването на поведенческия модел, съпровождащ 
отговорите. Дори острата и бърза мисъл изпитва трудности при едновременния 
контрол върху емоции и разум. Интерпретацията на разминаванията с детектора 
е логично построена и дори в резките обрати на разсъжденията му има 
планомерност, колкото и на пръв поглед те да изглеждат интуитивни. Ако 
съществува определение като “логична, планомерна нестандартност“, най-
подходящо би било чрез него да се характеризира индивидуалният му стил. 
Общителността и доброто настроение са допълнителни фактори, които 
привличат хората към Любен Дилов-син. Най-успешно може да се прояви, 
когато трябва да се предложи нещо смело и нестандартно и след това да го 
защити така, че трудно може да се противостои на аргументациите, били те 
смислови или като поведение. Подобно съчетание от качества прави човек на 
млада възраст кардинален опозиционер на всичко, а с натрупването на житейски 
опит го ориентира към използването на по-адаптивни тактики. Така 
трансформацията  на политическото кредо на Любен Дилов-син не е изненада, 
още повече че е закодирана семантично и в името му.

* Коментарите на детектора 
са изготвени от специалистите 
на “Пси Контракт“
  

Детектор на лъжата
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43. Красимир Каракачанов: Да си авторитарен не е лошо!
Катерина Запрянова

 

  

ПРЕДИЗБОРНО 

Г-н Каракачанов, далновидно ли беше решението ви да влезете в коалиция със 
ССД и БЗНС-НС?
Каракачанов: Да. Детекторът: Да.

Чувствате ли се комфортно в тази политическа компания?
Каракачанов: Да. Детекторът: Да.

Вие имахте ли отчаяна нужда от това да влезете в подобна формация?
Каракачанов: Не. 
Детекторът: Да.
Каракачанов: Въпросът е в думата “отчаяна“. Имахме нужда - да. Но отчаяна - не.
Политическото пространство в България е много надробено, особено в дясно. 
Избирателите, които в момента са в дясно от центъра, към момента са около 25%.
Когато те са концентрирани като внимание само върху няколко субекта, 
кампанията на тези 2-3 коалиции не е проблемна. Но когато вниманието на тези 
двадесет и нещо процента хора бъде разфокусирано между много формации, 
възможността да се получат грешки е много по-голяма. Факт е, че голяма част от 
тези избиратели могат да бъдат демотивирани да гласуват. Най-вече заради 
въпроса защо десните партии останаха разединени, защо не намериха това, което
ги обединява. А когато избирателите се демотивират, те си остават вкъщи в деня 
на изборите. Истината е, че нашата коалиция е естествена - тя е съставена от три 
политически формации, които имат еднаква тежест в обществото, не са имали 
проблеми помежду си последните 15 години и нямат конфликти между лидерите.

Безпринципна ли е тази коалиция?
Каракачанов: Не. Детекторът: Не.



Страх ли ви беше ВМРО да се яви на изборите сама?
Каракачанов: Да. Детекторът: Да.

Притесняват ли ви подозренията в корупция, които се свързват със Стефан 
Софиянски? 
Каракачанов: Да. Детекторът: Да.

Има ли конфликт между факта, че сте в коалиция с БЗНС-НС, от една страна, и 
историческата вражда между ВМРО и БЗНС, от друга?
Каракачанов: Не. Детекторът: Не.

Вие знаете ли как точно да обясните на членовете на ВМРО и БЗНС-НС 
съюзяването между две исторически непримирими организации?  
Каракачанов: Да. 
Детекторът: Не.
Каракачанов: Вярно е, че има историческа вражда в началото на двадесетте 
години на миналия век между управляващата тогава партия БЗНС и ВМРО, която
минава за формация в опозиция. За съжаление тази вражда стига до сблъсъци и 
проливане на българска кръв. Между другото - в онзи период това е характерно 
за много партии. Тогава политическите проблеми не са се решавали в 
парламента, а по-скоро по улиците на София. Има убити депутати от левица, 
десница, ВМРО, БЗНС... За мен е лесно като историк да приема, че осемдесет и 
няколко години след като този конфликт е бил факт, тази тема не е актуална. 
Убеден съм как възприемат ситуацията и хората от ВМРО. Но тук може би моите 
съмнения идват от факта, че все пак аз не съм вътре в съзнанието на хората, 
които гласуват за или са членове на БЗНС. Макар че, честно казано, в тази една 
година, в която ние подготвяхме и реализирахме нашата коалиция, колегите от 
БЗНС бяха изключително толерантни и нито един от тях не повдигна въпроса за 
тези исторически вражди във времето. Но има и едно обяснение за това - след 
1944-а и членовете на БЗНС, и тези на ВМРО бяха по един и същ начин 
репресирани от комунистическата власт, пращани в лагери и затвори, избивани... 
Може би това общо нещастие примири този конфликт, който през 20-те години е 
бил много остър. 

ВМРО основно на патриотичен вот ли разчита?
Каракачанов: Да. Детекторът: Да.

Има ли защо всъщност хората да гласуват за вас?
Каракачанов: Да. Детекторът: Да.

Според вас логично ли е това, че бившият кмет на Неделино Стоян Беширов, 
който е възнамерявал да прави помашка партия, става водач на листата ви в 
Смолян?
Каракачанов: Да. Детекторът: Да.

Вие готов ли сте на всякакви компромиси, за да влезете в следващия парламент?
Каракачанов: Не. 
Детекторът: Да.
Каракачанов: Ако става дума за политически компромиси - да. Ето, допреди 
малко говорехме за един исторически компромис. Човек може да си затвори 
очите пред личния недостатък на този или онзи член от ръководството на дадена 
партия или коалиция. Но има компромиси, които не могат да бъдат направени - 



например с българската кауза. На такива компромиси аз никога не съм бил готов. 
Колкото до лични недостатъци... все пак и трите партии в тази коалиция имат 
голяма членска маса. Аз не мога да кажа, че всички са съвършени. Дали си 
затварям очите пред обвиненията в корупция срещу Стефан Софиянски? Не, не 
мисля, че си затварям очите. Софиянски го познавам от 94-а година. Ценя го  като
открит и директен човек, който, като поеме ангажимент и даде обещание за 
нещо, го изпълнява докрай. Така че аз му имам доверие, но, разбира се, 
обвиненията в корупция към всеки един човек будят притеснение. Но както 
виждаме, вече близо година, откакто тези обвинения са отправени, те не са 
потвърдени. Вижте, няма човек, който да каже, че в живота си е правил само 
добри неща. Мисля, че това, което Софиянски е направил тези години като кмет, 
е многократно повече от това, което е сгрешил като такъв. Естествено, неприятно
е, че срещу моя приятел и коалиционен партньор има атаки. Притеснявам се от 
гледна точка на това, че може би част от хората в България ще реагират 
първосигнално и ще се настроят лично срещу Софиянски не по това, което той е 
направил за десет години, а по това, в което в момента го обвиняват. 

Необходимо ли е според вас да се обединят предизборно вашата коалиция и тази 
на ОДС? 
Каракачанов: Да. Детекторът: Да.

В случая вашата коалиция ли има по-голяма нужда от подобно обединение?
Каракачанов: Не. 
Детекторът: Да.
Каракачанов: Като нужда за обществото е ясно, че има необходимост от дясно 
обединение. Като възможности обаче виждаме, че това не може да се случи. 
Оттук идва разминаването. Аз се позамислих върху този въпрос. Да кажеш “Да“ 
на нещо, което знаеш, че няма да се случи, просто няма смисъл. Вие виждате - 
преди повече от 20 дни, като съставихме нашата коалиция, веднага отправихме 
приятелска ръка към ОДС, изпратихме едно писмо. След като толкова дни няма 
отговор, за мен е ясно, че там като че ли не желаят да има такава коалиция. 

Логично ли е според вас БСП да има такава преднина в предварителните 
прогнози?
Каракачанов: Да. Детекторът: Да.

Вие бихте ли участвал в купуване на гласове?
Каракачанов: Не. 
Детекторът: Да.
Каракачанов: Мога да кажа със сигурност, че до момента аз не знам за нито един 
случай, при който ВМРО да е купувала цигански гласове. Защото знаете, че в 
България основно се купуват тези гласове. Това ние не сме го правили никога, а 
и, слава Богу, в щаба на коалицията ни такова нещо не е коментирано.    

ОРГАНИЗАЦИЯТА, 
КАУЗИТЕ И ПРОБЛЕМИТЕ 

Г-н Каракачанов, има ли реална полза от съществуването на ВМРО в днешни 
дни?
Каракачанов: Да. Детекторът: Да.



Главно на носталгична основа ли е построена тази организация? 
Каракачанов: Не. Детекторът: Не.

Представата на хората за ВМРО е в известна степен свързана с ваши бурни 
прояви, веене на байраци, доза театралност. Вие “играете“ ли си на войводи?  
Каракачанов: Не. Детекторът: Не.

Авторитарен лидер ли сте?
Каракачанов: Да. 
Детекторът: Не.
Каракачанов: Аз в думата “авторитарен“ не влагам лошо съдържание. ВМРО е 
една дисциплинирана организация. Когато се вземе дадено решение, то 
задължително се изпълнява. Няма както в много други партии “ама аз не съм 
съгласен“, правене на фракции, разцепление и т.н. Много често, когато ние като 
ръководство вземаме дадено решение, 2-3 души са на друго мнение. Понякога с 
часове водим дебат за нещо, но когато то се подложи на гласуване накрая и 
мнозинството определи какво ще се прави, всички останали го изпълняват. От 
тази гледна точка на един лидер на ВМРО му е лесно да бъде авторитарен, тъй 
като зад себе си има подкрепата на мнозинството. Като се реши нещо, то се 
изпълнява и дори недоволните от това премълчават.  

Приемате ли като някаква заплаха г-н Иван Татарчев?
Каракачанов: Не. 
Детекторът: Да.
Каракачанов: Той не може да бъде заплаха, защото е лидер на някаква друга 
партия. Всъщност проблемът е в периодичните нападки, които се появяват от 
негова страна. Аз, ако бях на негово място, не бих правил подобни неща. Ще ви 
кажа защо не ми е заплаха. На конгреса през 97-а Татарчев също беше предложен
за председател и събра тридесетина гласа. Тогава аз станах председател на 
ВМРО. От негова страна пък започнаха да се сипят постоянно клевети, 
квалификации. Това определено ме притеснява. Все пак аз имам възпитание и не 
ми е удобно да отговоря по същия начин на човек, който е на 70 години. При това
става дума за човек, който никога не е имал нищо общо със структурата на 
ВМРО и който парадира за връзките си с организацията само и единствено на 
базата на това, че първият председател на ВМРО е бил братовчед на неговия 
дядо.  

Фиксирани ли сте в търсенето на врагове?
Каракачанов: Не. Детекторът: Не.

Във ваше интервю преди време сте заявили: “При нас предатели и разколници 
няма . Още ли твърдите това?
Каракачанов: Да. 
Детекторът: Не.
Каракачанов: Не виждам предатели и разколници. Но темата е много болезнена. 
Това се е случвало и в по-старата история на ВМРО, и в съвременната. Хора, на 
които ти си залагал, които си издигал и на които си давал път, в един важен за теб
момент те предават. Аз поне много остро реагирам на хора, които излъжат моето 
доверие. Мисля, че нормалното е, ако човек има някакви амбиции, да ги заявява в
прав текст.  



Трябва ли Македония и България да бъдат една държава?
Каракачанов: Да. Детекторът: Да.

Има ли македонски език?
Каракачанов: Не. Детекторът: Не.

По-скоро негативно ли е отношението на ВМРО спрямо циганското малцинство у
нас?
Каракачанов: Да. Детекторът: Да.

А спрямо турското?
Каракачанов: Не. 
Детекторът: Да.
Каракачанов: Мога да кажа ясно и категорично, че към турското малцинство ние 
нямаме отрицателно отношение. Но може би тук се получи асоциация на 
турското малцинство с ДПС. Ние винаги сме имали своето критично отношение 
към ДПС като една етническа партия. Факт е, че турците в България (за разлика 
от циганите) са хора работливи, скромни, спазващи закона. Но просто когато 
човек каже турчин, си представя ДПС. 

Доста легенди се носят за имотите на ВМРО, предвид наследството от 
македонските бежанци. Богата организация ли сте?
Каракачанов: Да. Детекторът: Да.

Редно ли беше според вас да регистрирате и оглавявате Фондация ВМРО, в която 
са вкарани имоти за над 3 млн. лева?
Каракачанов: Да. 
Детекторът: Не.
Каракачанов: Фондация ВМРО е направена по следния принцип: ръководството 
на ВМРО е ръководство и на фондацията. Когато ръководството на партията се 
сменя, тогава се променя и това на фондацията - за да няма разминавания на 
хора. 

Съзирате ли конфликт на интереси в това, че сте едновременно председател на 
ВМРО и участник в ръководството на Фондация ВМРО?
Каракачанов: Не. 
Детекторът: Да.
Каракачанов: Гаранция, че няма да злоупотребя, е, че държавата има  данъчни и 
всякакви други власти, които могат да контролират нещата. Гаранция е и това, че 
имотите на ВМРО, откакто аз съм председател, са се увеличили, а не са 
намалели. 

Регистрирахте фондацията в Пазарджик. Криехте ли се, като стартирахте тази 
фондация?
Каракачанов: Да. Детекторът: Да.

Г-н Каракачанов, вие пробвате ли се да заграбите богатствата на ВМРО?
Каракачанов: Не. 
Детекторът: Да.
Каракачанов: Когато отговаря на такъв въпрос, човек си спомня всички неща, 
които се приказват по негов адрес. Но всичко може да се провери - както 
споменах, имотите на организацията са се увеличили, не са намалели.  



Казах, че съм се крил, стартирайки тази фондация, защото имаше много атаки от 
хора, които смятат, че са призвани да бъдат начело на ВМРО. Хора, които 
постоянно се опитват да плюят, злословят, злепоставят. Ако бяхме регистрирали 
фондацията в София, това означаваше да дадем повод веднага да започнат атаки.
  

ИГРАЧИТЕ И ПРОЦЕСИТЕ 

До 2001 година вие бяхте доста процарски настроен, след което променихте 
курса. Имахте ли основателни причини за това?
Каракачанов: Да. Детекторът: Да.

Бяхте ли разочарован, че Царят не заложи на вас през 2001-а?
Каракачанов: Да. Детекторът: Да.

Предаден ли беше премиерът от обкръжението си?
Каракачанов: Да. Детекторът: Да.

Възможна ли е ситуация в бъдеще, при която вие отново да демонстрирате 
процарски пристрастия?
Каракачанов: Да. 
Детекторът: Не.
Каракачанов: В този момент през главата ми мина мисълта, че в името на 
България в края на краищата трябва да се правят всякакви компромиси. И ако се 
наложи да се вземат общи решения, включително и със Симеон, те ще се вземат. 
Просто има неща в политиката, които касаят цялата нация, те не са партийно 
оцветени. Но иначе процарски пристрастия е логично да нямам, защото аз съм 
републиканец по убеждение.   

Трябва ли според вас г-н Сакскобургготски да стане президент на България?
Каракачанов: Не. Детекторът: Не.

Навремето ВМРО имаше доста антикомунистическа насоченост. Това все още 
така ли е?
Каракачанов: Да. Детекторът: Да.

Реформирана партия ли е БСП според вас?
Каракачанов: Да. Детекторът: Да.

Вие изключвате ли възможността да си сътрудничите - в чисто политически план,
с БСП?
Каракачанов: Не. 
Детекторът: Да.
Каракачанов: Имало е случаи, в които с БСП сме си сътрудничили - например 
при конвенцията за малцинствата в миналото Народно събрание, декларацията, 
която внесе ВМРО, и тази на БСП се различаваха минимално. Тоест ние 
пледирахме за една и съща позиция. С всяка една партия можеш да бъдеш 
партньор, стига това да е в името на България. АЕЦ “Козлодуй“ е друга тема, по 
която с БСП имахме подобни виждания. Но ако в контекста на въпроса може да 
се разбира и това дали бихме направили коалиция, естествено, че това не би 



могло да стане и детекторът е отчел правилно.

България е вече член на НАТО. Може ли да приемете турския народ (или 
“поробителите“ по ваши думи) за братя по оръжие?
Каракачанов: Да. 
Детекторът: Не.
Каракачанов: Всъщност ние вече сме братя по оръжие, бидейки в НАТО. Просто 
България трябваше да направи своя избор - НАТО или не. Всички бяхме “за“. Но 
на този въпрос явно е натежала обремеността ми като историк. Защото аз не съм 
съгласен с това, което през последните 15 години се лансира от някои политици 
или пък историци - че в България не е имало турско робство, а турско 
присъствие. Аз тогава ги бях попитал: а как да наречем баташкото клане? Може 
би разходка на Ахмед Барутанлията до Батак? Или уикенд в Батак? Така че има 
неща, които са били в историята ни и от които не бива да се отричаме. Фактът, че 
в момента ние сме съюзници с Турция в НАТО, не означава, че трябва да 
фалшифицираме историята. 

Добра тенденция като цяло ли е според вас глобализацията?
Каракачанов: Не. Детекторът: Не.

Опазването на “българщината“ звучи ли ретро в един свят, в който все повече 
говорим за колективна идентичност?
Каракачанов: Не. Детекторът: Не.

Трябва ли българската и македонската ВМРО да се обединят?
Каракачанов: Не. Детекторът: Не.

Вие бяхте срещу продажбата на земя на чужденци. Смятате ли, че подобни ваши 
позиции са в крак с времето?
Каракачанов: Да. Детекторът: Да. 

АВТОПОРТРЕТ 

Г-н Каракачанов, вашият пик като политическо влияние в 90-те години ли 
остана?
Каракачанов: Не. 
Детекторът: Да.
Каракачанов: Никой не знае в чия раница е маршалският жезъл, така е и с 
петнайсетте минути слава. Истината е, че 97-а - по време на януарските събития, 
изгря звездата на ВМРО като популярност. Това бяха времената, когато и ВМРО, 
и аз бяхме по-популярни. Но един човек, който си е поставил сериозната амбиция
да изгради уважавана политическа формация, каквато е ВМРО, би трябвало да 
има и амбицията да не се задоволява само с отминалите петнайсет минути слава. 
Всъщност без значение в какво поприще е човек, надали има някой, който 
работи, за да не получи признание или резултат. И всеки се страхува дали пикът 
му не е отминал. Вероятно и аз. 

Страдате ли от факта, че думата ви не се чува толкова, колкото би ви се искало?
Каракачанов: Да. Детекторът: Да.



Вие болезнено амбициозен ли сте?
Каракачанов: Не. 
Детекторът: Да.
Каракачанов: Амбициозен съм, но не и болезнено амбициозен. Поставям си 
реални цели и искам да ги постигна. А бих бил болезнено амбициозен, ако 
например си поставя целта след тези избори да стана министър-председател. Но 
е ясно, че моята цел не е такава. Дали мразя да губя? Да, мразя да губя. Мисля, че
умея да го правя, но това всъщност трябва да го кажат хората около теб. В 
политически план най-голямата загуба, която съм претърпявал, е тази на 
парламентарните избори 2001. В личен план най-голямата загуба, която отчитам 
за себе си, е, че за последните 14 години, в които се занимавам активно с 
политика, дъщеря ми израсна почти встрани от мен. Обществените ангажименти 
те принуждават сутрин рано да излизаш и вечер късно да се връщаш. А в живота 
няма генерални репетиции и съжалявам, че дъщеря ми израсна във времето, в 
което аз правех неща. Дали съм “ го казвал? Ето, сега “ го казвам. 

Старомоден ли сте?
Каракачанов: Да. 
Детекторът: Не.
Каракачанов: Старомоден съм по отношение на много неща. Например по 
отношение на облеклото. Никой не ме е виждал в шарени дрехи. Винаги ходя или
в черно, или в синьо. Никога не тичам по модата. Старомоден съм и в някои 
разбирания за политиката от гледна точка на историята. Но това е 
предопределено, първо, като възпитание и, второ, като тип организация. Просто 
не мога да приема, че трябва да се правят компромиси с неща, които са 
отстоявани столетия и хилядолетия като български интереси. 

Вярвате ли в нещата, които говорите?
Каракачанов: Да. Детекторът: Да.

Вие се активизирате, общо взето, на теми, засягащи националното самочувствие. 
Това би ли могло да е израз на национален комплекс?
Каракачанов: Не. Детекторът: Не.

Между другото - вие мислите ли за себе си като за несменяемия лидер на ВМРО?
Каракачанов: Не. 
Детекторът: Да.
Каракачанов: Ами факт е, че до тези избори аз съм тотално несменяемият лидер 
на ВМРО. Но си мисля, че несменяеми хора няма. Всичко е до някакъв момент. 
Има два начина да се развият нещата. Единият е, когато сам узрееш за това, че си 
стигнал своя таван на компетентност, и направиш крачка встрани. А другият 
начин е, когато ти не го разбираш и другите ти го кажат в прав текст. Аз се 
надявам, тъй като все пак съм достатъчно млад и имам трезва преценка за себе 
си, в момента, в който усетя, че съм стигнал своето ниво на компетентност, да 
направя сам крачката встрани, а не някой друг да ми подскаже. 

Смятате ли, че хората ви харесват?
Каракачанов: Да. Детекторът: Да.
Ще се определите ли като обаятелен човек?
Каракачанов: Не. Детекторът: Не.

Бихте ли могъл да сте лидер на модерна партия, която няма подобни исторически



корени?
Каракачанов: Да. Детекторът: Да. 

Г-н Каракачанов, вие богат човек ли сте?
Каракачанов: Да. 
Детекторът: Не.
Каракачанов: Богат съм. Но никога не съм се стремял към парично богатство. 
Сигурен съм, че няма да се намери човек, който с конкретни примери да покаже, 
че съм използвал служебното си положение, за да спечеля пари за себе си. Не съм
участвал в приватизации и далавери. В същото време, по чисто семейни причини,
аз никога не съм живял бедно. Не съм имал нещастието да мисля дали няма да ме
изгонят от квартирата примерно. Според моите критерии за нормално състояние 
аз съм един богат човек. 

Преди броени дни станахте на 40 години - това е доста сериозен повод за 
равносметка. Вие доволен ли сте от постигнатото за тези 40 години?
Каракачанов: Да. Детекторът: Да.

Като се обърнете назад - има ли много неща, от които се срамувате?
Каракачанов: Не. Детекторът: Не.

В едно окултно списание сте казал, че вярвате в прераждането. Ако е така, 
смятате ли, че заслужавате да се преродите в по-съвършен вид?
Каракачанов: Да. Детекторът: Да. 

  

коментари на детектора* 

Притеснението в началото на срещата е предизвикано от непознатата технология
на интервюто. Все пак по историческа традиция и житейски опит ВМРО и 
нейният председател разчитат предимно на непосредствения контакт с хората за 
реализиране на идеите си, а не на посредничеството на бездушна апаратура.
Красимир Каракачанов обаче се владее като поведение много добре и създава 
непосредствена атмосфера около себе си. Безспорно притежава вътрешен чар и 
го използва с широка ръка, като все пак се стреми чрез него да получи 
допълнителна информация за реакциите си. По принцип такава не му е нужна, 
тъй като много добре се ориентира в собствените си оценки и позиция, но 
“комитската“ му натура не оставя на случайността дори страничните факти.
Детекторът безпристрастно изписва динамичните промени в емоционалните му 
реакции. Коментарите на Каракачанов обаче са настъпателни, многословни и без
сантименти. Дори невинаги са в негова полза. Наред със стремежа му за 
доминиране такъв подход представлява вече утвърден стил на личността и 
политика Красимир Каракачанов, за когото някои от междинните етапи могат да 
бъдат пожертвани в името на крайната цел.

* Коментарите на детектора 
са изготвени от специалистите 
на “Пси Контракт“
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44. Александър Томов: Хората гласуват за своята младост
Катерина Запрянова

Проблемът не е в масовия пенсионерски вот, а в това, че активното
население не го е еня, смята лидерът на Българска социалдемокрация“�  

  

УСЕЩАНЕ ЗА ЮНИ 

Г-н Томов, в началото на месеца вашата партия “Българска социалдемокрация“ 
влезе в коалиция с ОБТ на проф. Кръстьо Петков и НДПС на Гюнер Тахир. Това 
ли бяха най-подходящите ви партньори за тези избори?
Томов: Не. Детекторът: Не.

Тази коалиция с идеята за чисто механично добавяне на гласове ли беше 
създадена?
Томов: Не. Детекторът: Не. 

Има ли “Българска социалдемокрация“ реални допирни точки с ОБТ и НДПС?
Томов: Да. Детекторът: Не.
Томов: ОБТ се създаде като лейбъристка партия, което е модерният вариант на 
социалдемокрация. Така че там имаме пълно сходство на идеи. Що се отнася до 
Гюнер Тахир обаче, може би оттук идва колебанието. Той записа в устава си, че е 
партия със социалдемократическа ориентация. А да кажеш за партия, която е 
изградена първоначално изцяло на етнически принцип, че е 
социалдемократическа, наистина е много смело. Именно заради това тук аз се 
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замислих, но все пак отговорих това, което според мен е обективната истина: че 
тези три партии имат социалдемократически облик и аз високо оценявам това 
специално при Тахир. По принцип етнически партии не трябва да има в 
България. Всички трябва да бъдат такива, каквито са и в Eвропейския парламент 
- социалистически, социалдемократически, либерални, 
християндемократически... Това е нормалното. 
Дали тримата лидери се чувстваме комфортно в чисто личностен план? Трябва да
кажа, че тук имаме още какво да извървим... Но нека да го обясня така: 
човешкото е важно, но в случая не е определящото. 

Проф. Кръстьо Петков каза, че очаква за вашата коалиция да гласуват хора отляво
и отдясно, които на миналите избори са подкрепили НДСВ, както и недоволните 
от БСП и ДПС. Вие основно на вота на разочарованите ли разчитате? 
Томов: Да. Детекторът: Да. 

А смятате ли, че наистина е възможно вашата коалиция да “откъсне“ около една 
трета от гласовете на ДПС?
Томов: Не. Детекторът: Да.
Томов: Тук си помислих “по-скоро не“, но всъщност това е теоретично възможно 
по една причина - хората в тези райони у нас са изключително бедни. ДПС 
няколко години беше на власт, а не успя да промени живота в тези зони. Няма по-
бедни хора в момента от българските турци в селата на Кърджалийско, 
Разградско или Шуменско. Никъде няма по-голяма безработица, отколкото има 
там. Знаете ли, хората в България не вярват, че изведнъж всичко ще се реши. Но 
когато ти променяш самата тенденция, хората са щастливи, защото разбират, че 
нещо по-добро се случва... Вижте, аз не мисля, че може наистина да откъснем 
една трета от тези гласове, това е прекалено оптимистично, затова се и колебаех. 
Но според мен ще има такива гласове, и то немалко. А и не ми харесва терминът 
“откъсване“, защото така едва ли не поставяме българските граждани в 
положение на крепостничество. Никой от никого не къса, това е съревнование на 
личности и на програми.     

През 2001 г. в коалиция с Георги Пинчев вие взехте едва около една четвърт от 
гласовете, необходими за влизане в парламента. Смятате ли, че сегашната ви 
коалиция е по-добър ход?
Томов: Да. Детекторът: Да. 

Вие вече отправихте няколко покани към синдикални лидери за участие във 
вашите листи. “Българска социалдемокрация“ не е единствената партия, която 
протяга ръка към профсъюзите. Има ли според вас наддаване за въвличане на 
синдикални експерти в предизборната игра?
Томов: Да. Детекторът: Да. 

Неприятно ли ви стана от факта, че лидерът на КТ “Подкрепа“ д-р Константин 
Тренчев беше на провелия се в Пловдив конгрес на БСП?
Томов: Не. Детекторът: Не.

Казахте, че централен елемент в кампанията ви ще бъде единението на 
синдикализъм и социалдемокрация. Реално ли е да очаквате такова единение? 
Томов: Да. Детекторът: Да. 

Г-н Томов, според данните и сметките, с които вие разполагате, ще прескочите ли



четирипроцентната бариера на тези избори? 
Томов: Да. Детекторът: Не.
Томов: Тук веднага се замислих какво е нужно да свършим като работа. Нека ви 
кажа, че само механичният сбор от гласовете на коалицията, който имаме от 
местните избори, ни дава много над 4%. Но в същия момент си помислих: а 
българският народ ще отчете ли, че има нужда от социалдемокрация в България? 
Ще се вгледа ли в идеите, които имаме? Ще прочете ли програмите? И да ви кажа
честно, аз не съм убеден, защото в България не се гласува нито за програми, нито
за личности. У нас все още хората гласуват за етнически партии и тук нямам 
предвид ДПС, а ДСБ примерно. Там хората гласуват по стария принцип, изведен 
от един поет - Христо Радевски. Той имаше едно “велико“ стихотворение за 
партията: “Ти си права и когато съгрешиш дори.“ Ето това е политически етнос! 
Тоест може всичко да се срине, но човекът казва: аз ще гласувам именно за тази 
партия. Ако това не се промени, в България винаги ще имаме ненормална 
политическа система.   

Прибързано ли е заявлението ви, че бихте участвали в бъдещо коалиционно 
правителство с няколко министри? 
Томов: Не. Детекторът: Не. 

Проф. Кръстьо Петков заяви, че с подкрепата на различни ромски организации 
искате да гоните 4-о - 5-о място в следващия парламент. Имате ли конкретни 
договорки с ромски организации?
Томов: Не. Детекторът: Да.
Томов: Не знам защо тук така съм се разминал с детектора. Може би защото 
проф. Петков го е казал... Но ние нямаме до момента договорки с ромски 
организации и ще ви кажа защо. Причината е, че имахме недобър опит с една 
ромска организация в миналото Народно събрание. Нова ромска партия би 
означавало грешка. И не мисля, че тук има драма само защото проф. Кръстьо 
Петков е заявил това, а аз сега изказвам по-различно мнение. Това, че ОБТ има 
някакви договорки с неправителствени ромски организации или съюзи, не 
противоречи на това, което аз сега казвам.   

И от вас, и откъм “Новото време“ се подават индикации, че водите консултации 
за съвместно участие на изборите. Това сериозно разглеждан сценарий ли е?
Томов: Не. Детекторът: Не. 

Споделихте виждането си, че БСП се държи високомерно и популистки. Все пак 
притеснявате ли се, че с подобни изказвания предварително минирате всякакви 
опити за предизборна и следизборна коалиция с БСП?
Томов: Не. Детекторът: Не. 
Ваши са думите, че следващото управление може да бъде центристко-ляво. 
Възможно ли е управление между НДСВ и “Българска социалдемокрация“, ако 
вие, разбира се, се представите задоволително на изборите?
Томов: Да. Детекторът: Да. 

Обявихте, че ще залагате на личности, а не на партийци. Съответно Христо 
Бонев-Зума например е ухажван от вашите хора в Пловдив. Смятате ли, че Зума 
има качествата за народен представител? 
Томов: Да. Детекторът: Да. 

Бихте ли използвали чалга звезди за предизборна агитация?



Томов: Не. Детекторът: Не. 

Според вас по-сериозни шансове за успех на изборите ли щеше да има вашата 
коалиция, ако беше разрешен електронният вот?
Томов: Да. Детекторът: Да. 

QUE PASA ВЛЯВО 

Г-н Томов, според вас хората могат ли да направят реално разлика между 
партиите вляво от центъра? 
Томов: Не. Детекторът: Не. 

Персоналните конфликти и борбата за надмощие ли са основната причина за 
раздробеното ляво пространство? 
Томов: Не. Детекторът: Да.
Томов: Основната причина е друга. Исторически социалистическата партия 
никога не е приемала равностоен коалиционен партньор. С едно изключение - 
1942-1944 г., но то е било по други причини и за кратко. Социалистическата 
партия иска да приложи член първи от старата конституция по отношение на 
лявото пространство. Това е историческа тенденция при тях. Забележете, че те 
нямат дори един акт на публично признаване на нашата партия, макар че сме 
четвърти по кметове и пети по съветници на последните местни избори. Дори 
едно изказване няма да намерите на Сергей Станишев, в което да се споменава, 
че има социалдемокрация. Следователно тук не става въпрос за някакви 
конфликти. Никога не сме обсъждали въпроси за приоритети, никога не е имало 
лични дрязги между мен и който и да било член от ръководството на БСП. Те 
просто не искат да има социалдемокрация! 
Вижте, БСП е имала през последните 15 години около 30 партии съюзници. 
Всички те са изчезнали, нито една не е оцеляла! Всички се превръщат 
постепенно в маргиналните съдружни партии, които се стопяват. И това 
продължава и днес. Ето, Нова левица например беше временна мимикрия, 
защото лидерите на БСП тогава смятаха, че по този начин решават 
външнополитическия въпрос със Социнтерна. Това не беше вярно, те нямаха 
нужда от това, за да станат членове, там логиката беше друга. Дали аз 
мимикрирам? Хм, всеки има право да мисли това, което желае, но не виждам 
защо. Никога не съм изменял на социалдемократическата идея. Да - принудени 
сме били да сменяме имена, но никога не съм предавал позициите си. Факт е, че 
четири пъти се явяваме като социалдемократи на изборите. Смяната на името 
играе лоша шега, но е неизбежна, защото срещу социалдемокрацията винаги се е 
водила една зле прикривана война.    

Използването на еднакви символи - като розата например, в различни 
разновидности и конфигурации действа ли объркващо върху избирателя?  
Томов: Да. Детекторът: Да. 

Има ли битка в момента за присвояване на правата върху 
социалдемократическата идея у нас?
Томов: Да. Детекторът: Да. 

Вие ли сте най-автентичните социалдемократи според вас?



Томов: Да. Детекторът: Не.
Томов: Аз не мога да се съмнявам в това, защото иначе нямаше да се занимавам 
със социалдемокрация. Но тук съм се замислил, защото има една група 
социалдемократи, които са по-автентични от мен например. Това са хората, които
стояха по затворите и които наистина пренесоха социалдемокрацията в 50-те, 60-
те години. Замислих се именно за тях и, да, ако ме питате кой е по-автентичен: те 
или аз, отговорът е “те“. Аз много им се възхищавам, особено на един от тях, 
чиито книги излязоха неотдавна. Д-р Атанас Москов има една невероятна мисъл. 
Той казва - давахме ли си сметка тогава, че можем да победим? Не. Тогава защо 
го правехме? Може би с единствената надежда, че някога това ще бъде 
забелязано. И причината не е в героизма, който искаме да демонстрираме, а във 
верността на идеите.    

“Българска социалдемокрация“ успя ли да се наложи като политически бренд, да 
стане разпознаваема?
Томов: Не. Детекторът: Не. 

В предизборната ви програма се предвиждат данъчни преференции за 
инвеститорите, вложили у нас над 15 млн. евро, както и намаляване с една пета 
на държавните чиновници. Това според вас ще скандализира ли типичните леви 
избиратели?
Томов: Не. Детекторът: Не. 

Преди броени дни лидерът на БСП Сергей Станишев заяви, че ако БСП вземе 
властта, той ще стане министър-председател. Доколкото вие знаете, притежава ли
необходимите качества за това г-н Станишев?
Томов: Не. Детекторът: Да.
Томов: Не ми се иска да давам оценка на един млад политик. Не желая да влизам 
в ненужни конфликти в този момент. Но пак ще ви кажа, че отговорих правилно. 
Според мен Сергей прави грешка, която навремето направи и Жан Виденов. И 
двамата са хора с несъмнени качества, но искат да изпреварят времето си и 
поемат неща, за които им трябват години може би. Знаете ли кое е най-опасното в
управлението? Това, че когато поемеш властта, пред теб се появява една огромна 
стена, на която едновременно светват по 2-3 хиляди пожарни лампички. И ако 
тръгнеш хаотично да ги загасваш тези лампички в държавата, непременно тази 
маса от информация и пожари те залива и те изгаря. Номерът е да знаеш какво да
пипнеш първо, а това не става без опит. Аз мисля, че България в момента няма 
нужда от рискове, а от много улегнало, стабилно управление, със знания и опит. 
А заявлението априори “аз съм готов да поема тези функции“ на Сергей не му 
помага. Нито на него, нито на БСП. А дали се е налагало на Станишев да направи
подобно изявление... не мисля. Освен ако не е било заради някакви техни 
вътрешнопартийни отношения.   

Вие стремите ли се да привлечете перспективни млади кадри от БСП?
Томов: Да. Детекторът: Да.

Видяхме доста ваши билбордове. Прозрачно ли е финансирането на 
предизборната кампания на “Българска социалдемокрация“?
Томов: Да. Детекторът: Да. 



МИНАЛО НЕЗАБРАВИМО 

Г-н Томов, съжалявате ли, че напуснахте БСП през 1993-а?
Томов: Не. Детекторът: Не.

По-комфортно ли се чувствахте с една огромна организация зад гърба си?
Томов: Да. Детекторът: Да. 

Според едно изследване политиците, напуснали партиите, с които са станали 
известни, често не успяват да променят представата на хората за своята 
принадлежност. Вие например за някои хора продължавате да си бъдете от БСП. 
Това смущава ли ви? 
Томов: Не. Детекторът: Да.
Томов: Е, не ми се иска повече да смятат, че съм това, което не съм. Но подобно 
мнение не ме смущава в друг един смисъл: защото не съжалявам за своето 
минало. Не ме притеснява това, че съм бил в социалистическата партия, че съм 
бил неин вицепремиер. Просто тогава такава беше обстановката. Също така не се
смущавам от факта, че напуснах БСП. Защото, ако тогава се бях снишил, може би
сега щях да бъда на политическото бунище. 

Прозира ли във вашите хапливи забележки спрямо БСП комплексът на детето, 
което се стреми да се еманципира от родителя?
Томов: Не. Детекторът: Не. 

В крайна сметка объркващи ли се оказаха за хората превратностите във вашата 
политическа кариера? 
Томов: Да.. Детекторът: Да. 
Вие не успяхте да влезете в парламента през 2001 г. Изпаднахте ли тогава в нещо 
като политическа абстиненция?
Томов: Не. Детекторът: Да.
Томов: Знаете ли по какво се познават истинските приятели? Когато човек е на 
власт, за Нова година получава 20 хил. картички. А когато е паднал, сринат, 
получава, да речем, 50. Тях ги пращат истинските приятели. И сега трябва да 
призная, че на този въпрос детекторът може би е бил по-прав от мен. Зависи, 
естествено, какво разбираме под политическа абстиненция. Аз твърдо мога да 
кажа, че тогава си подадох оставката, защото направих за първи път в моята 
политическа кариера сериозна грешка. Недооцених харизмата на Симеон 
Сакскобургготски. Заблудих по този начин моите колеги. Смятах, че той няма 
реално да вземе повече от 25%, а до 30% ние влизахме в парламента. А той взе 
реално 49%. Никакъв шанс! Всички гласове бяха пометени, за нас гласуваха само
членовете ни и близките роднини. Така че аз си подадох оставката от 
ръководството на партията и ако тогава няколко души, които аз смятах за 
сериозни, бяха поели отговорността, аз нямаше да се кандидатирам. 
Какво беше първото усещане, когато разбрах, че не сме влезли в парламента? 
Празнота. Ужасно е. Не можеш да разбереш защо се е случило това, при 
положение че имаш добра програма. Затова ви казвам, че в България в момента 
може да си много подготвен, много да знаеш, но това не е гаранция за успех. 
Включително и вие, журналистите, оценявате основно кой как изглежда, колко е 
симпатичен, какво шоу прави. Да не говорим, че от 3 милиона и половина 
гласуващи над 2 милиона са пенсионери и каквото и да правиш, те си гласуват за 
1982 г., да речем. Веднъж попитах един възрастен човек: “Добре де, не виждате 



ли, че животът се промени, че старото няма да се върне. Защо ви харесва това 
минало?“ Знаете ли какво ми отговори той? “Защото жените тогава бяха по-
млади.“ Това е страшен отговор! На пръв поглед изглежда майтап, а в 
действителност хората гласуват за своята младост. И проблемът не е, че 
пенсионерите са толкова активни по изборите, а че младите не гласуват. Че 
активното население не го е еня.    

Тежеше ли ви през последните 4 години фактът, че не сте парламентарно 
представена сила?
Томов: Да. Детекторът: Да. 

Има ли моменти във вашата политическа кариера, от които се срамувате?
Томов: Не. Детекторът: Да.
Томов: Нямаше как да не се замисля тук, защото правя преглед на 15 години. Е, 
винаги има моменти, в които човек е могъл да постъпи по-добре, но нямам 
грешки, от които се срамувам. Не съм ощетил държавата, не съм откраднал. Аз 
влагам в политиката, не взимам от нея.  

Извлякохте ли си поуки от миналите грешки? 
Томов: Да. Детекторът: Да. 

В ЕДЪР ПЛАН 

Г-н Томов, вие много пъти сте били обвинявани във “вождизъм“. Възможно ли е 
да бъдете активен член на дадена партия, без да сте неин шеф?
Томов: Да. Детекторът: Да.

Вие лидер от диктаторски тип ли сте?
Томов: Не. Детекторът: Не. 

Суетен човек ли сте?
Томов: Да. Детекторът: Да. 

Харесва ли ви вниманието на медиите?
Томов: Да. Детекторът: Да. 

А можете ли да носите отговорност?
Томов: Да. Детекторът: Да. 

Бихте ли се кандидатирали пак за президент, както веднъж направихте?
Томов: Не. Детекторът: Да.
Томов: В момента смятам, че такава перспектива не съществува, аз лично не се 
виждам в тази роля. Когато навремето се кандидатирах за президент, просто 
трябваше да наложа една нова политическа формация. Сигурно си спомняте, че 
се кандидатирах след тежка катастрофа, след операция и тогава бях почти в 
невъзможност да правя кампания. Така че този ход беше изцяло политически, не 
съм си правил някакви илюзии. Освен това аз съм много действена личност, а 
президентството в България е представителна институция. 

Оценявате ли се като харизматичен лидер?



Томов: Не. Детекторът: Не. 

За вас се говори, че имате здрави връзки в европейския елит. Това така ли е?
Томов: Да. Детекторът: Не.
Томов: Аз наистина се познавам с немалко личности от европейския политически
и бизнес елит. Участваме заедно на форуми, с някои от тях съм на “ти“. Почти 
няма европейски лидер в момента, бил той Жак Ширак или Тони Блеър 
примерно, с който да не съм говорил по някакъв повод. Има и няколко човека, за 
които смело мога да кажа, че са ми приятели, с които си споделям много неща - 
като Георгиос Папандреу или Михаил Горбачов.  

В състояние ли сте да организирате добре своя живот извън политиката?
Томов: Да. Детекторът: Да. 

Имате ли психика на предател?
Томов: Не. Детекторът: Да.
Томов: Не помня човек, когото да съм предал. Даже когато ми се е налагало да 
сменям приятелства, винаги съм се старал да компенсирам по някакъв начин 
миналото. Не обичам да горя мостове, старая се да запазя човешкото. А самият аз
съм бил много грубо предаван. Ще пропусна конкретните имена, но става дума за
хора от Евролевицата, на които повярвах и дадох много. Но един хубав ден се 
оказа, че те тайно преговарят на “Позитано“. Тогава аз изумях. Това предателство
ми е струвало страшно много. А сред тези хора имаше един човек, когото съм 
смятал за приятел на кръвта, приятел в дълбоко семейния смисъл. Подавал съм 
му ръка в най-тежките моменти от живота му. Но нека да оставим това настрана, 
все пак християнско е да се прощава.  

Смятате ли се за високоинтелигентен?
Томов: Да. Детекторът: Да. 

А усещате ли се някак недооценен в момента в обществения живот на страната?
Томов: Да. Детекторът: Да. 

  

коментари на детектора* 

Лидерът на Евролевицата може някога или някъде да се е притеснявал, но при 
срещата си с детектора поведението му е спокойно и премерено. Дори 
дистанцираността, която при другите може да се тълкува като защита, при него е
сигурен белег за чувството му, че владее ситуацията. Дипломатично се опитва да
доминира в определяне насоката на разговора, но не противоречи директно на 
“апаратните“ констатации за наличие на емоционални разминавания с 
въпросите. Това е така, защото те са може би малко на брой и защото г-н Томов 
бързо осъзнава, че съществуването им придава на излаганите тези, а и на самия 
него по-земен и недекларативен вид.
Впечатлява с ерудиция и много добра памет, които формират налагащ се стил в 
междуличностното общуване. Трудно е да попадне в логически “капан“, тъй като
мисловната му реакция е бърза. Съумял е да потисне първичния емоционален 
импулс за отговор, което осигурява на прогнозите му точност за сметка обаче на 
така необходимата им заразяваща непосредственост. Може би това липсва и на 
българската социалдемокрация, която е прецизирана теоретично, но не налага 



рискуващ и атрактивен стил, какъвто изисква динамиката на обществените 
нагласи у нас. 

* Коментарите на детектора 
са изготвени от специалистите 
на “Пси Контракт“
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45. ЯНЕ ЯНЕВ: Приемайте ме като революционер!
Катерина Запрянова

 Лидерът на Национално сдружение БЗНС категорично не е съгласен с
показанията на детектора, но това не му пречи да коментира с охота родната

политическа сцена и своето място в нея 

  

  

  

  

  

ПРЕДИЗБОРНО-КОАЛИЦИОННО 

Г-н Янев, вие влязохте заедно с БЗНС на Георги Пинчев в коалиция ОДС. Този 
ваш ход далновиден ли беше?
Янев: Да. Детекторът: Да.

Надежда Михайлова отнесе доста критики в медиите заради вашето включване. 
Мислите ли, че това по някакъв начин ще рефлектира върху вашето предизборно 
партньорство?
Янев: Не. Детекторът: Да. 
Янев: Не знам защо детекторът така е отчел, но знам, че критиките, които бяха 
отправени към нас, са доста несериозни. Дори бих ги нарекъл повърхностни, 
защото нямаше нищо по същество. Никой не каза, че НС БЗНС е политическа 
организация без достатъчно електорално влияние, без структури, без селски 
кметове, общински съветници... Вместо това се говореше за истории, които са 
твърде иронични и са създадени благодарение на неверни интерпретации, най-



вече от анализатори, коити не спечелиха доверието на г-жа Михайлова и се 
опитаха чрез нас да направят контраатака. Но не смятам, че нашето предизборно 
партньорство ще пострада, защото редовите седесари и симпатизанти приемат 
много добре моето присъствие, както и това на Георги Пинчев, Атанас Железчев 
и т.н. Приемат ни така, сякаш сме били повече от 15 години заедно. 

Доста гласоподаватели на СДС свързват вашето име с крайни изяви и нападки 
именно срещу сините - всъщност името на Надежда Михайлова беше в списъка 
на “лошите“ от онези оранжеви позиви, които пуснахте от делтапланери на 
червения събор на Бузлуджа през 2003 г.; навремето обещавахте раирани 
костюми и европейски килии за дамите и господата от СДС... Автогол ли си 
вкара Надежда Михайлова чрез съюзяването си с вас? 
Янев: Не. Детекторът: Да. 
Янев: Дали Надежда Михайлова си е вкарала автогол или голям електорален 
кредит, ще се види на 25 юни. Аз смятам, че потенциалът на земеделското 
движение ще бъде мобилизиран в огромна степен да подкрепи ОДС. Ще водим 
кампания, която ще даде възможност хората правилно да се ориентират в 
управленските програми и алтернативи. Ще стигнем до обикновения човек. 
Другата седмица с г-жа Надежда Михайлова ще изпратим официални писма до 
всички селски кметове и кметски наместници - повече от 4500 в страната, като 
ще поемем конкретни ангажименти и ще им предложим конкретна форма на 
взаимодействие. Селските кметове са най-ощетени като представители на 
местната изпълнителна власт. А аз смятам, че е абсолютно възможно и 
реалистично хората да имат мотив да останат в българското село. 
Вие лично държите ли да бъдете депутат?
Янев: Да. Детекторът: Да. 

А вярвате ли на Надежда Михайлова?
Янев: Да. Детекторът: Не. 
Янев: Всъщност не знам дали детекторът е бил достатъчно откровен. На този 
стол тук са попадали политици, които аз определям като лъжци. И не знам дали 
те не са повлияли на детектора с много негативни флуиди. Може той нещо да се е
объркал или да има нужда от някакъв софтуер... Но аз, ако не вярвах на Надежда 
Михайлова, нямаше да бъда с нея. Вярвам “, защото тя иска да промени СДС, да 
му даде нов образ. Това вече не е корумпираният, капсулиран СДС. И ако в 
България има политик, който като харизма, като начин на комуникация с 
избирателите да се доближава до европейските политици, това е Надежда 
Михайлова.  

Щяхте ли според вас да бъдете поканени и да влезете в ОДС, ако не 
съществуваше определено неразбирателство между Надежда Михайлова и 
Анастасия Мозер?
Янев: Да. Детекторът: Не. 
Янев: Големината на дамите в българската политика се изчислява само по броя на
подадените за тях бюлетини. За Надежда Михайлова всеки е виждал колко са 
подадените бюлетини - както във Варна, така и в София. Докато за Анастасия 
Мозер досега самостоятелно бюлетини не са подавани. Тя винаги се е возила на 
чужда платформа. Тогава, когато г-жа Мозер излезе самостоятелно на 
политическата сцена и се докаже по този начин като политик, аз ще “ целуна ръка
и ще “ кажа: “Госпожо, вие сте велика!“ До момента тя не е доказала подобно 
нещо. Аз смятам, че ако между тези две дами има напрежение, то е само у Мозер 
- уверявам ви, че на Надежда Михайлова и през ум не “ минава нещо такова. Така



че няма напрежение и следователно аз не мога да печеля от него.  

През последните дни и особено при срещата с представители на ЕНП 
г-жа Михайлова даде индикации, че управление с НДСВ не е изключено. Вие 
като един заклет републиканец съгласен ли сте с това?
Янев: Не. Детекторът: Да. 
Янев: НДСВ е много сложно понятие. Това е една амалгама между личности с 
различни биологии, мислене, минало... Самото НДСВ се появи като политическа 
мистификация, наложи се като конюнктурна партия и в крайна сметка никой не 
може да прогнозира дали ще се утвърди трайно в живота на страната. Аз не 
изключвам да имаме съвместно управление, но с части от НДСВ. С център-дясно
ориентираните хора бихме могли да работим за бъдещето на България. Говоря 
предимно за хора експерти, които са достатъчно ерудирани - например като 
Антония Първанова и други специалисти в конкретни области. 

А притеснявате ли се, че вашето влизане в предизборната коалиция на ОДС може
да обърка гласоподавателите ви?
Янев: Не. Детекторът: Да. 
Янев: Не ги обърква. Аз обичам математиката, печелил съм окръжни олимпиади. 
И съм направил една интересна формула, която ще даде възможност да се 
установи коя политическа сила какъв принос има на изборите дори в 
коалиционен формат. Ние ще направим всичко възможно на тези избори в ОДС 
да няма колективна, а персонална отговорност. 

До неотдавна вие бяхте част от Българския републикански блок заедно с проф. 
Кръстьо Петков и Гюнер Тахир, след което рязко завихте към 
християндемокрацията. Това ваше поведение последователно ли е в чисто 
идеологически план?
Янев: Да. Детекторът: Да. 

Своеобразен триумф във вашата политическа кариера ли беше това да седнете до
Надежда Михайлова като неин равноправен коалиционен партньор?
Янев: Не. Детекторът: Да.
Янев: Аз бих могъл да седна с Надежда Михайлова, без да съм в коалиция с нея. 
Бих могъл да я поканя на кафе, на вечеря. Но това, че сме в една коалиция, е 
нещо много отговорно. И трябва ясно да дефинираме преди изборите какво ни 
събра, каква е нашата цел и защо е необходимо да направим всичко възможно 
България да влезе в Европа през централния вход. Аз смятам, че другите 
политически сили и най-вече БСП биха вкарали нашата държава в Европа през 
мазето. Никой не може да защити интересите на България така, както Надежда 
Михайлова и екипът на ОДС. Не е триумф това, че седнах до нея като 
коалиционен партньор. Това само показва, че всички заедно сме по-силни, 
отколкото всеки сам. Триумф ще бъде, когато седна до Надежда Михайлова в 
предизборната нощ и ОДС имат достатъчно солиден брой гласове, които да им 
гарантират парламентарно представителство, без което никой не може да състави
правителство. 

Как мислите - присъствието ви в ОДС един основен препъникамък ли се оказа 
пред съюзяването на вашата коалиция с БНС?  
Янев: Не. Детекторът: Да.
Янев: Считайте ме за препъникамък дотолкова, доколкото аз не съм съгласен 
ОДС да се свързват с каквито и да било корупционни практики. Също така 



продължавам да настоявам от БНС да определят кои са техните политически 
опоненти. Ние имаме ясни политически опоненти - БСП и НДСВ. А кои са 
техните? Не може да продължават да шикалкавят.  

Сериозно ли беше заявлението ви, че БЗНС-Обединен ще се опита да отнеме 50%
от гласовете на БСП в селата?
Янев: Да. Детекторът: Да.

Между другото разочарован ли сте, че БЗНС не се оказа като лепилото 
“Поксипол“ (по ваши думи) за десните партии и не обедини разпокъсаното дясно
пространство?
Янев: Да. Детекторът: Да. 

ЗЕМЕДЕЛСКИ МИСТЕРИИ 

Г-н Янев, реална възможност ли е повечето БЗНС-та в края на краищата да се 
обединят?
Янев: Да. Детекторът: Не. 
Янев: Досега нямаше как да се обединим, защото нямаше законови 
предпоставки. Сега вече има нов закон за политическите партии и ще се убедите, 
че до края на годината ще има един-единствен БЗНС. Знам, че това притеснява 
много политици, но до края на 2005-а ще сме намерили общ език с всички, които 
се определят като членове на БЗНС. Всеки сам може да направи политическия си
избор. Ако някой иска да си сложи друго име, да има други символи - не 
четирилистната детелина и оранжевото знаме, прав му път. А госпожа Мозер 
трябва тепърва да докаже, че искрено иска да работи за земеделската кауза. Че 
може да се извиси на висотата на историческия момент и поне частично да 
повтори това, което баща “ е направил за земеделското движение и за България. В
противен случай тя рискува да понесе двойна отговорност. 

Държите ли именно вие да изиграете ролята на обединител на земеделците?
Янев: Да. Детекторът: Не. 
Янев: Аз ще приема всеки, който искрено работи за БЗНС и има качествата за 
това. Може би това е породило колебанията ми.

Смятате ли, че г-жа Мозер ви приема като сериозна конкуренция?
Янев: Да. Детекторът: Не. 
Янев: Тук не може да има никакви съмнения, може би има проблеми в детектора!
Защото г-жа Мозер под път и над път повтаря колко сме виновни с Георги 
Пинчев, а вътре в нейната организация има такова напрежение, че и сега мога да 
ви покажа на мобилния си телефон колко от нейните хора през последните дни са
ме търсили. Правят го, защото искат сепаративни преговори. Искат какви ли не 
неща... От договорки в тези избирателни райони, в които ще бъдат те, да няма 
земеделци кандидати за депутати, до това да намерят ръководни длъжности в 
БЗНС-Обединен... Всякакви случаи има.  

Според вас знаят ли хората каква е разликата между повечето от 20-те 
регистрирани БЗНС-та?
Янев: Не. Детекторът: Не. 

Основно заради лични амбиции ли се нароиха толкова БЗНС-та след промените?



Янев: Да. Детекторът: Не. 
Янев: Има и идеологически причини, разбира се, но те надали вълнуват хората. 

Коректно ли беше според вас да наричате вашата организация Национално 
сдружение БЗНС (НС БЗНС), при положение че вече съществуваше БЗНС 
Народен Съюз (БЗНС НС) на Мозер и така двете абревиатури са огледален образ?
Янев: Да. Детекторът: Да. 

Притеснява ли ви фактът, че г-жа Мозер обяви създаването на конфедерация 
“Ние, земеделците“?
Янев: Не. Детекторът: Да. 
Янев: Прекомерно самочувствие има госпожа Мозер, за да може да говори от 
името на нас, земеделците. Тя е неприемливо суетен и дистанциран от редовите 
земеделци човек.  

Съжалявате ли за коментара си по този повод, че тя се опитва “да съживи 
политически нули“?
Янев: Не. Детекторът: Не. 
Има ли наистина натиск за голямо земеделско обединение отдолу, от местните 
структури?
Янев: Да. Детекторът: Да. 

Между другото във вашата управленска програма (на Национално сдружение 
БЗНС) има обещания за обратна национализация и повторна приватизация на 
обекти, които са приватизирани с нарушения; предвижда се безплатна 
медицинска помощ за бедните, увеличение на детските надбавки, удвояване на 
земеделските пенсии... Щяхте ли да обещавате подобни неща, ако знаехте, че 
може реално да ви се наложи да ги изпълнявате? 
Янев: Да. Детекторът: Да. 

През 2002 г. вие направихте опит за сприятеляване с Хърватската селска партия. 
Имате ли амбициите да надскочите българското земеделско движение и да 
станете един европейски селски обединител?
Янев: Не. Детекторът: Да. 
Янев: Амбицията е хубаво нещо и смятам, че всеки млад човек трябва да има 
такава. Аз искам и ще положа максимални усилия българското село да се 
доближи до европейското. А моята голяма мечта е да влезем в ЕНП. Не мога да 
скрия, че гледам и извън България. 

Бихте ли желали да ви обръщат повече внимание извън страната? 
Янев: Да. Детекторът: Да. 

ПУСКАЩИЯТ ДИМКИ 

Г-н Янев, през последните няколко години вие наложихте един доста специфичен
стил в политиката - резки изказвания, атрактивни мероприятия... Основният 
стремеж зад този сценарий да ви забележат ли беше?
Янев: Не. Детекторът: Да. 
Янев: Не съм искал да забележат Яне Янев, а земеделците, които живеят в 
невероятна икономическа стагнация. Положих усилия и това се случи. Успях да 
накарам обществото да чуе гласа на фермерите.  



Развеждахте напред-назад кравата Вера, раздавахте храна на площад “Ал. 
Невски“, блокирахте пътища с животни, разливахте мляко, замеряхте портрети с 
яйца... В състояние ли сте да се занимавате с политика без подобни зрелищни 
акции?
Янев: Да. Детекторът: Да. 

Между другото вие стремите ли се да създадете една изкуствена революционна 
ситуация сред селското население?
Янев: Не. Детекторът: Не. 

Смятате ли, че вашата реторика е в крак с времето?
Янев: Да. Детекторът: Да. 

Първата ви реакция след пуснатата димка на Националния съвет на СДС в 
Пловдив в навечерието на местните избори беше да поемете отговорност за 
инцидента, след това бяхте казали, че сте невинен... Тъй като истината е над 
всичко: вие ли стоите зад случая с въпросната димка? 
Янев: Не. Детекторът: Да. 
Янев: Лично аз не съм свързан с въпросната димка. Но бюлетините, които тогава 
се разпространиха на форума, бяха съгласувани с мен и това не мога да го отрека.
А конкретната димка е свързана с хора, които тогава бяха в СДС, имаха интерес 
да решат някои лични проблеми и форумът да потъне в политическа мъгла. Вие 
анализирате процесите, знаете по-късно кой и защо се отцепи, кой преди това се 
кълнеше, че никога няма да предаде СДС и т.н.... Така че можете да си направите 
необходимите изводи. Имам чувството, че след поредицата бомби, които пуснаха,
те искаха да покрият в дим и мъгла тези руини, които оставиха след себе си. Това 
също така беше и един опит аз да бъда дискредитиран в медийното 
пространство.   

Всъщност пускането на димки може да се разбере и в преносен смисъл. От време
на време вие доста бурно заявявате нещо скандално, което определено действа 
като обществена димка... Смущавате ли се, когато прогнозите ви не излязат 
верни?
Янев: Да. Детекторът: Да. 

Апропо, вие смятате ли, че в прокуратурата ви вземат насериозно?
Янев: Да. Детекторът: Да. 

Вие изпълнявате ли нечии поръчки с вашите обвинителни инициативи?
Янев: Не. Детекторът: Не.

Вярно ли е, че ви симпатизират голям кръг бивши служители на службите, с 
които обсъждате ходовете си?
Янев: Не. Детекторът: Да. 
Янев: Не ги познавам! Ако ги познавах, щях да ви отговоря дали ми 
симпатизират или не. А детекторът е по-близо до хората от спецслужбите, 
отколкото до мен и може би затова така е отговорил.  

Една от последните ви инициативи е да алармирате за мащабна незаконна сеч в 
страната и за връзките “ с представители на политическия ни елит. Имате ли 
реални доказателства за твърденията си, свързани с т.нар. дървена мафия у нас?



Янев: Да. Детекторът: Да. 

Сред вашите обвинения към премиера ни беше това, че той бил според вас масон 
и рицар на Малтийския орден. Всъщност дори това да е така, смятате ли, че 
членство в такива организации може да бъде сериозно обвинение към някого?
Янев: Не. Детекторът: Не. 

ЧОВЕКЪТ В ОГЛЕДАЛОТО 

Г-н Янев, вие смятате ли се за обаятелен и харизматичен лидер?
Янев: Не. Детекторът: Не. 

А за сериозен политик?
Янев: Да. Детекторът: Да. 
Агресивен човек ли сте?
Янев: Не. Детекторът: Да. 
Янев: Като човек съм спокоен и това го знаят всички мои приятели. Но винаги 
ще бъда агресивен, когато става въпрос за защита интересите на хора, които са 
ми повярвали и са ме натоварили с отговорност. Аз трябва да кажа това, което 
хората трябва да знаят. В противен случай политиката става много лицемерна, 
мазна и дори досадна. 

Някои ви определиха като “комичната фигура“ Яне Янев. Това ядоса ли ви?
Янев: Не. Детекторът: Не. 

Преди време депутатът от ОДС и областен лидер на БЗНС-Народен съюз доц. 
Борислав Китов заяви, че като лекар смята, че трябва да бъдете освидетелстван. 
Вие добре ли се чувствате психически?
Янев: Да. Детекторът: Не. 
Янев: Ако тук е имало някакво разминаване, то е по отношение на Борислав 
Китов. Вчера следобед той ми звънна и коментирахме по принцип възможността 
цялостната консолидация на земеделското движение да не бъде провалена заради
личностни взаимоотношения. А неговите лекарски констатации, ако изобщо е 
имало такива, оставям той да ги защити. Това, което съм аз, го знаят всички хора,
с които общувам. А Китов е един от уморените политици - може би е достатъчно 
натоварен, тъй като е няколко мандата депутат, а в парламента са малко 
положителните емоции. Та сигурно човекът е бил пренапрегнат, когато се е 
опитал да дава подобни квалификации.  

Има ли според вас нездрав патос в изказванията ви?
Янев: Не. Детекторът: Не. 

Вие стремите ли се да подражавате като поведение на Александър 
Стамболийски?
Янев: Не. Детекторът: Да. 
Янев: Когато чуя името на Александър Стамболийски, изпитвам огромно 
уважение. Но дори и да искам, много е трудно да му подражавам. Той е величина,
която днешните политици не биха могли да постигнат на каквато и да било цена. 

Държите ли да се съобразяват с вас?
Янев: Не. Детекторът: Да.



Янев: Много държа да се съобразяват с мен дотолкова, доколкото е необходимо 
да чуят мнението на хората, които представлявам, на нашите експерти. Не съм 
допускал и няма да допусна някой да не чуе мнението ни! Не държа то да бъде 
прието - демокрацията изисква компромиси. Но да се чуе е задължително.  

За 33-ия ви рожден ден проф. Кръстьо Петков ви провъзгласи за войвода, 
получихте пищов, библия и икона. Отива ли ви според вас етикетът войвода? 

 Янев: Не. Детекторът: Да. 
Янев: Ако в днешно време, в тези условия в българската политика може да има 
революционери, приемайте ме като революционер. В този смисъл на мен ми 
отива етикетът войвода. 

  

  

коментари на детектора* 

Етапът на предварителното опознаване Яне Янев запълва с педантично 
преглеждане на въпросите от интервюто. Демонстрира готовност да отговаря 
дори и по най-дискредитиращи го теми. Нервността му се проявява в даваните 
отсечени и с повишен тон отговори. Дисциплиниран е при изпълнение на 
инструкциите, но позата му е до такава степен неподвижна, че напрежението 
самo намира отдушник в гласа, дълбокото дишане и в преглъщането.
Реакциите върху дисплея са отчетливи и изразителни. Въпреки това той 
всячески се  стреми да обори констатираните емоционални разминавания и 
коментарите му  несъзнателно се насочват към неговия нов опонент - детектора. 
Но Яне Янев е ярка и нестандартна индивидуалност, а този тип личности, макар 
и да не го показват външно, преживяват емоционално събитията, свързани с тях. 
Вярно е също, че такива хора са прекалено целеустремени и  не могат да търпят 
неуспех, дори и той да е само илюзорен.
Характерният за него индивидуален стил също го държи в плен на ситуацията на
интервюто. Когато реши нещо, той го преследва безапелационно, като  встрани 
от вниманието му за момент остават другите неща. В случая спечелиха 
политическите му опоненти, защото активността бе концентрирана към 
овладяване на самия него и поради това не “ достигна жизненост за 
провокативно конкуриране с тях.

* Коментарите на детектора 
са изготвени от специалистите 
на “Пси Контракт“
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46. Екатерина Михайлова:
Катерина Запрянова

Зам.-председателят на ДСБ
мери сили с детектора на

лъжата по теми като
изборите, партийния живот,

близкото политическо
минало и... прякорите  

  

  

ОКОЛО-ИЗБОРНО 

Г-жо Михайлова, вие вярвате ли, че ДСБ ще прескочи 4-процентовата бариера на 
парламентарните избори през юни?
Михайлова: Да. Детекторът: Да.   

Има ли според вас някаква символика в това, че (засега поне) отивате на изборите
сами?
Михайлова: Да. Детекторът: Не. 
Михайлова: Ние сме нова формация, за пръв път ще ходим на парламентарни 
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избори. Най-нормалното нещо е да излезем и да поискаме доверието на 
българските граждани, а не да се скриваме под други формули. Освен това 
коалициите, които се сключиха, бяха доста странни... Свидетели сме например на
това как в ОДС на едно място са СДС, формацията на Яне Янев, Любен Дилов-
син - доста странна комбинация, при положение че Яне Янев и Любен Дилов-син
атакуваха изцяло и СДС, и управлението му. Аз бях удивена от тези коалиции.   

Самостоятелното явяване плаши ли ви?
Михайлова: Не. Детекторът: Не. 

Фактът, че БЗНС-НС и Демократическата партия влязоха в коалиции с други 
десни партии разочарова ли ви?
Михайлова: Да. Детекторът: Да. 

Приехте ли избора на лидерите на тези партии като вид предателство?
Михайлова: Да. Детекторът: Не. 
Михайлова: Не съм сигурна дали думата е точно “предателство“. Защото по-
скоро става въпрос за предателство към хората, които са давали доверие на тези 
политически сили, а не толкова за предателство към други политически сили... 
Но има едно безпринципно поведение в коалирането, което се получи. Дори, ако 
си спомним, г-жа Мозер казваше, че ще си даде оставката, ако се стигне до 
коалиране между БЗНС-НС и ССД. А в крайна сметка коалиране има, оставка 
няма.     

Смятате ли, че ще успеете да спечелите вота на традиционно гласуващи за ДПС 
сегменти на обществото? 
Михайлова: Да. Детекторът: Да. 

Тук, в София, вие ще се изправите срещу Филип Димитров. Притеснява ли ви 
неговата конкуренция? 
Михайлова: Не. Детекторът: Не. 

Между другото - засегнахте ли се от факта, че премиерът Сакскобургготски не 
покани Иван Костов или друг член на ръководството на ДСБ на подписването на 
договора в Люксембург?
Михайлова: Не. Детекторът: Да. 
Михайлова: Ами има огорчение... Огорчение от това, че нещо, което е направено,
не е оценено. България започна преговорите с Европейския съюз на 10 декември 
1999. За да се стигне до 25 април 2005-а, бяха необходими усилията на много 
хора. И коректно беше тези хора да присъстват. Това създава държавността и 
традициите, това възпитава и граждани, и политици в една толерантност и 
зачитане на свършеното от другите. Аз смятам, че НДСВ разчита да използва 
темата Европейски съюз в предизборната си кампания и се опитва някак си да я 
етикира върху себе си. Струва ми се обаче, че това няма много да сработи. Мога 
да го кажа от личния си политически опит - ние също си мислехме, че страшно 
ще повлияе на изборите извоюването на решението да падне Шенген за 
българските граждани. Че едва ли не това е падането на Берлинската стена за 
България и хората толкова много ще го оценят, че ще спечелим изборите. Е, не ги
спечелихме... Затова не бива да се очаква прекалено много от една национална 
тема в партийна кампания.   

Вашата идея за следизборно споразумение между десните сили и излъчване на 



експертен кабинет може ли да се реализира на практика според вас?
Михайлова: Да. Детекторът: Не. 
Михайлова: Наистина би било добре да може да се случи, но едва ли ще стане. 
Много са сложни отношенията в дясното и дясноцентристкото пространство и 
като че ли това предложение, което ние направихме като възможен вариант, 
засега изглежда доста екзотично и едва ли партийните лидери извън ДСБ ще го 
посрещнат особено добре. Непрекъснато чувам от тях заявки кой ще става 
министър-председател. Смешно ми се струва да се разговаря по този начин в 
момент, в който знаем, че на тези избори разликите между нас ще са много 
малки. Всъщност имаме да извървим един много по-дълъг път от това кой какъв 
министър ще стане...      

Тази идея продиктувана от жажда за власт ли е?
Михайлова: Не. Детекторът: Не. 

А съществуват ли обстоятелства, при които ДСБ биха участвали - въпреки 
критиките си към сегашното управление, в някакъв вид следизборна коалиция с 
НДСВ?
Михайлова: Да. Детекторът: Да.

Наблюдаваме ли един вид “реставрация“ преди изборите посредством 
назначенията на Гиньо Ганев и Димитър Костов?
Михайлова: Да. Детекторът: Да. 

Тези назначения заявка за следизборно сътрудничество между БСП и НДСВ ли 
са?
Михайлова: Да. Детекторът: Да. 

А ядоса ли ви появата на кандидат-депутата от НДСВ ген. Бойко Борисов?
Михайлова: Не. Детекторът: Не. 

Смятате ли, че издигайки местни авторитети в листите, ДСБ може да се бори с 
национално известни личности?
Михайлова: Да. Детекторът: Да. 

ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ 

Г-жо Михайлова, възможно ли е съществуването на ДСБ без Иван Костов?
Михайлова: Да. Детекторът: Не. 
Михайлова: Тук наистина се замислих, защото при много силно лидерство, 
каквото е на Иван Костов, естествено се задава въпросът какво би се случило, ако
той не е лидер. Дали партията би могла да излъчи достатъчно силен лидер на 
негово място, който да може да обединява толкова много хора и да ги води в 
определена посока... Но това е проблем не само за българската политика. 
Наблюдавайки какво се случи в някои европейски големи партии след силно 
лидерство, ще видим как те оцеляват, съществуват, но имат много тежки 
проблеми. Консервативната партия във Великобритания е такъв пример. След 
Маргарет Тачър вече години наред тя търси своя лидер. Има я партията, но не е с 
тези сериозни позиции. 



Вие комфортно ли се чувствате на мястото на заместник-председател на ДСБ?
Михайлова: Да. Детекторът: Да.

В поддържаща роля ли сте в случая?
Михайлова: Да. Детекторът: Да.

Мъдър лидер ли е Иван Костов?
Михайлова: Да. Детекторът: Не.
Михайлова: Аз мисля, че той е мъдър лидер. Колкото до неговото мълчание след 
загубата на изборите през 2001... Вижте, това може да е мъдро, може и да не е 
мъдро. Не зная... Много е трудно да се даде еднозначен отговор. Някои казват, че 
е било правилно. Други казват, че ако Костов беше говорил активно в това време, 
може би нямаше да се случат тези неща, които се случиха с дясното. Но аз 
уважавам правото на всеки един човек - независимо как се казва и каква позиция 
има в държавата, да направи своя избор, когато смята, че трябва да се отдръпне и 
да замълчи. Това е въпрос на решение, което е много лично, независимо къде се 
намира и с какво се занимава. Така че дали е мъдро или не - не знам, но явно 
човекът Иван Костов е имал нужда от това. 

Той има ли според вас усещане за месианство?
Михайлова: Не. Детекторът: Не.

Бихте ли подкрепили лидера на ДСБ, ако знаете, че по даден въпрос той не е 
прав?
Михайлова: Да. Детекторът: Не.
Михайлова: Мисля, че мога да ви обясня точно какво имах предвид, когато казах 
“Да“. Когато се вземат решения, е съвсем нормално да се отстояват различни 
тези. Това се е случвало често, да не кажа ежедневно. Тогава може да си 
противоречим много. Когато обаче се стигне до вземане на определена позиция, 
дори да не си съгласен с нея,  нормалното е да я отстояваш. Тук е разликата 
между това, което е кухнята, и публичното правене на политика. Публичното 
скарване и противоречене е най-лошото нещо в работата в екип. Не само в 
политиката, но и във всеки един екип, когато влязат публичните обвинения, 
работата скърца и започваме да се занимаваме с всичко друго, но не и с това, 
което трябва.  

Заплаха ли е Едвин Сугарев за ДСБ според вас?
Михайлова: Не. Детекторът: Не.

Имаше ли момент, в който приехте отправеното му към Костов предупреждение 
на сериозно?
Михайлова: Не. Детекторът: Не. 

Вие богата партия ли сте?
Михайлова: Не. Детекторът: Не. 

Стана ясно, че има импулсен телефон, чрез който феновете на ДСБ могат да 
дадат своето левче за кампанията ви... Всички ли ваши източници на 
предизборно финансиране са прозрачни?
Михайлова: Да. Детекторът: Не.
Михайлова: Събираме публично средствата за кампанията си. Ние нямаме много 
средства. Няма да правим голяма, шумна кампания - затова и търсим тези 



нестандартни форми не само чрез импулси, но и с  талони, с които всеки, който 
желае, може да направи своето дарение. За нас по-важно е дали има хора, които 
могат да ни подкрепят не с много, а с малко. Самата подкрепа е нужна, а не това 
някой да дойде и да изсипе куп пари. Още повече че когато си в такава яростна 
опозиция, в каквато сме ДСБ, по-трудно се намират щедри спонсори за 
предизборна кампания. Но знаете ли... толкова много срещу нас е говорено за 
пари, толкова приказки са изприказвани, че всеки въпрос, свързан с темата 
корупция и облагодетелстване, е свръхчувствителен. Говоря персонално и за мен.
Такива невероятни неща съм чувала! Едно от тях беше например, че съм имала 
две аптеки в Ямбол. И тогава, като го чух, ги питах хората: извинявайте, но 
откъде накъде пък в Ямбол? Аз нищо общо нямам с Ямбол, там никого не 
познавам. И защо аптеки?! Толкова много клевети бяха изприказвани, че аз 
реагирам стресово на това. Но минава време и хората виждат, че аз нямам аптеки 
в Ямбол, нямам оранжерии в Пазарджик, нямам пет хотела в Банско... Времето 
почва да показва, че това са били злонамерени приказки.

В речника на ДСБ се усеща склонност към силните метафори (“държавата е 
открадната от гражданите и ние трябва да си я върнем“). Според вас този тип 
реторика в крак с времето ли е?
Михайлова: Да. Детекторът: Да.

Ваши политически опоненти сравниха партията ви със секта. Според вас има ли 
нещо вярно в подобни твърдения?
Михайлова: Не. Детекторът: Не.

Има ли ясно делене на “стари“ и “нови“ лица в ДСБ?
Михайлова: Да. Детекторът: Да. 

А продължава ли напрежението от страна на сегашните ви депутати?
Михайлова: Да. Детекторът: Не.
Михайлова: По-точно е не да говорим за напрежение, а за това дали 
напрежението идва само от една посока. Когато отговорих на този въпрос, аз се 
замислих: напрежение, разбира се, винаги има, когато се минава през този етап 
на подготовка на кампанията с излъчване на кандидати, сформиране на листи... 
Но напрежението идва не само от една посока, то идва и от организациите ни по 
места... Но няма как - минава се и през това. 

По-скоро на лична основа ли почива напрежението между ДПС и ДСБ? 
Михайлова: Не. Детекторът: Да.
Михайлова: Това, което мога да кажа, е, че ние не сме срещу хората в ДПС. Ние 
сме против стила, който Ахмед Доган налага в политическия живот. Получи се 
монополизиране на етноса и това той го извърши персонално като политик. Аз 
познавам много хора от ДПС не само на национално ниво, но злоупотребата, 
която се направи от Ахмед Доган, претенциите, че щом си с различен етнос, 
трябва да получаваш привилегии, да имаш властови позиции, е нещо, което е 
вредно както за българските турци, така и за българите. Има много сериозно 
напрежение в смесените райони именно по тази причина. Ако отидете там, ще 
чуете едни и същи неща: “не може да започнеш никъде работа, ако не си член на 
ДПС; уволняват те, ако не си член на ДПС; нямаш възможност да правиш бизнес,
ако не си в ДПС“. Ето това е порочното. И това е нещо, което свързваме с 
персоналния начин на правене на политика на г-н Доган. Така че -  има, разбира 



се, личен аспект.  

 
УСМИВКИ ОТ СТАРИТЕ ЛЕНТИ 

Г-жо Михайлова, фактът, че загубихте надпреварата за лидерския пост на сините 
през 2002-а, повратен момент в отношенията ви с Надежда Михайлова ли се 
оказа?
Михайлова: Не. Детекторът: Не.

Бяхте ли лоялна като неин заместник-председател?
Михайлова: Да. Детекторът: Не.
Михайлова: Замислих се наистина дали съм била лоялна... Гледах си работата, 
смятах, че я върша, дали някой го е забелязал или не - това вече е друг въпрос. В 
този смисъл нормално е да се попиташ бил ли си достатъчно лоялен или не. 
Винаги има възможност да се съмнява човек дали е направил всичко, което 
трябва. Но не се замислих, когато дойде моментът на разцепването - и тук не 
става въпрос за лоялност или за някакви взаимоотношения. Имаше вече много 
сериозно разминаване за това как си представям аз правенето на политика и дали 
мога да продължа да бъда в СДС. Просто бях стигнала границата, до която можех
да остана - другото щеше да е поносимост, фалш.

Смятате ли, че нейното лидерско място се дължи в известна степен на добрия “ 
външен вид?
Михайлова: Да. Детекторът: Да.

Според вас ако Надежда Михайлова не беше загубила кметските избори в София,
щеше ли да се стигне до разцеплението в ОДС?
Михайлова: Да. Детекторът: Да.

Вече доста време се спекулира на тема кой кого предаде в ОДС. Г-жа Михайлова 
неблагодарно ли се държа спрямо Иван Костов?
Михайлова: Да. Детекторът: Да.

Съжалявате ли за някои ваши язвителни забележки по неин адрес?
Михайлова: Да. Детекторът: Да.

Има ли персонален конфликт между вас двете?
Михайлова: Не. Детекторът: Да.
Михайлова: Ами то е персонален политически конфликт. Не е персонален в 
някакви лични взаимоотношения - ние не сме и имали такива с Надежда и затова 
няма как да съществуват подобни усложнения сега. Няма как да имаме 
натрупвания на личностна основа. Имали сме винаги колегиални отношения, 
дори не сме били близки. 

А чисто женска злоба?
Михайлова: Не. Детекторът: Не.

Лично вие смятате ли да послушате съвета на г-н Пьотеринг от Европейската 
народна партия и да се пробвате да не възприемате г-жа Надежда Михайлова като
опонент?



Михайлова: Да. Детекторът: Не.
Михайлова: Вижте, категоричният политически опонент е БСП. Разминаванията, 
които имаме с други партии в дясното или в центъра, е нещо, което е част от 
предизборния дебат, но това не може да бъде основното. В този смисъл ние, 
разбира се, ще сме конкуренти с останалите, но ДСБ знае кой е основният 
политически опонент и това е БСП.

Гузна ли се чувствате, когато отправяте нападки към ваши бивши съмишленици?
Михайлова: Не. Детекторът: Не.

Като погледнете назад, има ли много неща от политическата ви кариера, за които 
съжалявате?
Михайлова: Не. Детекторът: Не. 

Корумпирано ли беше, доколкото вие знаете, правителството на Костов? 
Михайлова: Не. Детекторът: Да. 
Михайлова: Темата корупция е болезнена поради безкрайно многото обвинения. 
Вярно е обаче, че по време на нашето управление имаше и корумпирани хора. Те 
злоупотребиха най-малкото с политическа позиция и забогатяха неимоверно във 
времето на управлението, което ние имахме. С много от тях се разделихме. 
Разделихме се и с Христо Бисеров, и с Бакърджиев, и с Йордан Цонев, Никола 
Николов... Те не са демократи за силна България.

Г-жо Михайлова, крадец ли е Командира?
Михайлова: Не. Детекторът: Да.
Михайлова: За мен е стряскащо дори такъв въпрос да бъде зададен. Думата 
“крадец“... прощавайте, но аз съм юрист и тези думи не може да се слагат ей 
така... Не ви обвинявам, че задавате този въпрос, но юристът в мен говори. 
Подобен въпрос ме шокира сам по себе си. 
А сегашното управление на НДСВ компрометира ли се?
Михайлова: Да. Детекторът: Да. 

Една ваша съпартийка, Александрина Пендачанска, сравни НДСВ с чалга, която 
ставала още по-кичозна, защото от време на време се намесват претенциозни 
класически мотиви. Вие бихте ли се съгласили с подобно мнение?
Михайлова: Да. Детекторът: Да. 

Уважавате ли Симеон Сакскобургготски като политик?
Михайлова: Да. Детекторът: Не.
Михайлова: Той е нещо много странно и различно от всичко друго в българския 
политически живот. Аз уважавам институциите и в този смисъл - колкото и 
критики да имам към Симеон Сакскобургготски, един министър-председател на 
България поне в определени моменти трябва да се уважава и да се приема на 
сериозно. Друг въпрос е, че това, което той направи през тези 4 години, беше да 
размие политическото, да създаде усещането за безпринципност в правенето на 
политика и по-скоро управлението да се движи по натрупаната инерция, 
отколкото да има воля, решителност и компетентност за справяне с проблемите. 
В този смисъл съмнението ми е дали точно е политик г-н Симеон 
Сакскобургготски. Той е едно явление, което нанесе тежка щета в политическия 
живот на България. Това, което видяхме тези 4 години, категорично ни кара в 
ДСБ да кажем “Стоп на Сакскобургготски!“. 



“КЛАСНАТА“ 

Г-жо Михайлова, обижда ли ви лепнатият ви преди време прякор “Класната“?
Михайлова: Не. Детекторът: Не. 

А дразните ли се на закачките, свързани с външния ви вид? 
Михайлова: Да. Детекторът: Да. 
Харесвате ли се, като се погледнете в огледалото?
Михайлова: Да. Детекторът: Да. 

Позволявате ли си да се държите назидателно със съпартийците си по-надолу от 
вас в йерархията?
Михайлова: Не. Детекторът: Не. 

Страхувате ли се в даден момент да не изглеждате уязвима?
Михайлова: Да. Детекторът: Да. 

А истерична?
Михайлова: Да. Детекторът: Да. 

Няколко пъти в пресата се появяват сравнения между вас и лявата депутатка 
Татяна Дончева (и двете - с правно образование, и двете консервативно 
изглеждащи, и двете несемейни, и двете с остър език, когато се налага). Това 
ласкае ли ви?
Михайлова: Да. Детекторът: Не.
Михайлова: Тук се замислих дали “ласкае“ е най-точно. Какво значи да ме ласкае
или да не ме ласкае? Аз уважавам Татяна Дончева като политик. Ние сме с много 
различни възгледи, влизали сме често в политически сблъсък. Уважавам в нея 
човека и политика, имала съм възможност да контактуваме и извън парламента.

Авторитарен тип ли сте?
Михайлова: Не. Детекторът: Да. 
Михайлова: Еми явно съм авторитарен тип, щом така казва детекторът... Аз съм 
дисциплиниран човек и ако дисциплиниран значи авторитарен, приемам го. 
Освен това много мразя около себе си разни разпилени и хаотични хора, които 
тичат непрекъснато напред-назад и идват да питат и за най-малкото нещо.  
Според вас светите ли с отразена светлина?
Михайлова: Да. Детекторът: Да. 

Имате ли нужда да вярвате силно на някого?
Михайлова: Да. Детекторът: Не.
Михайлова: Тук се замислих дали най-вярното не е да вярвам на себе си...

Много ли жертви взе политиката в чисто личен план?
Михайлова: Да. Детекторът: Да. 

Извън политиката вие самотна ли сте?
Михайлова: Да. Детекторът: Да. 

Облагодетелства ли се вашето семейство (в частност брат ви), докато бяхте на 



власт? 
Михайлова: Не. Детекторът: Да. 
Михайлова: Аз мисля, че брат ми е един от хората, които получиха най-много 
щети от цялата тази политическа кампания. Защото брат ми работеше в ДЗИ, 
беше стигнал до върховете на ръководството по времето, когато управляваше 
правителството на Жан Виденов, колкото и комично да изглежда. Казвайки 
всичко това, той никога не е членувал в партия. Просто е един добър 
професионалист в своята област. В резултат на това, че е мой брат, доста време 
стоя и без работа... Това са щетите, които нанася политиката не само на човека, 
когото атакуват, но и на близките му. Случва се... 

Съжалявате ли, че се хванахте на хорото?
Михайлова: Не. Детекторът: Не. 

  

  

Коментари на детектора* 

“Класната“ се държи много непосредствено и дружелюбно. В коментарите и 
поведението “ липсват нервни изблици, амбиции за вождизъм, наставления и 
прочее атрибути на плашещите училищни спомени. Спазва стриктно и 
дисциплинирано инструкциите за интервюто и не създава проблеми нито на 
съзнателно, нито на импулсивно ниво. При всички случаи е позитивен човек, 
затова в коментарите на детектора тя по право си възвръща името - Екатерина 
Михайлова.
Много е сдържана в мимика и жестикулация, на място използва усмивката и 
другите невербални сигнали, подсилващи логиката на мисълта “. Това е само 
едно от доказателствата, че е надраснала щамповата роля на 
средностатистическия български политик. Но най-показателното е, че 
емоционалните теми са свързани предимно със социално-обществените “ 
ангажименти, а не толкова с интимно-личностната сфера.
Факт е, че има нагласи към лоялност и те произтичат най-вече от отговорното “ 
отношение към това, което прави. Ако се прибавят и подчинеността на личното “
“Аз“ на приета кауза, и оперативността, става ясно, че Иван Костов е спечелил 
един утвърден политик професионалист.

* Коментарите на детектора 
са изготвени от специалистите 
на “Пси Контракт“

Детектор на лъжата
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47. НИКОЛАЙ КАМОВ:Никой не трябва да си шие костюма за министър
отсега!

Катерина Запрянова

Минути след подписването на коалиционното споразумение с БСП
председателят на ПД "Социалдемократи“ говори за изборите, 

миналото и персоналното в политиката 

  

  

  

 

  

unplugged 

Г-н Камов, притеснявате ли се от това интервю?
- Не. Просто защото нямам какво да лъжа.
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Ако вие можехте да сложите някого на детектора на лъжата, кого щяхте да си 
изберете?
- Половината от министрите от сегашното правителство.
Какво щяхте да ги питате?
- Къде са европарите?!
Те щяха ли да знаят какво да отговорят?
- Не. Те щяха да излъжат. 
Но вие лично не сте стресиран в момента?
- Аз имам един номер. Всеки си има номер в своя занаят. Моят е истината. 
Обикновено съм работил с нея. Макар че в повечето случаи публиката желае да 
бъде заблудена. Способността да продаваш илюзии води до аплодисменти...
В последно време за вас няма много аплодисменти...
- Да, и аз не ги чувам. Но това не ме притеснява, защото има краткосрочни и 
дългосрочни цели. Мисля, че в дългосрочен план успехът ще дойде. 
А важни ли са все пак аплодисментите?
- Определено да. 
Значи напоследък ви е болно?
- Аплодисментите са важни, но не са най-важното. Именно затова не ми е болно.

  

  

  

КОАЛИЦИОННО 

Г-н Камов, изнерви ли ви забавянето на споразумението ви с БСП?
Камов: Не. Детекторът: Да.
Камов: Тук детекторът е познал. Явно аз не съм искал да е така, но забавянето ме 
е изнервило. Признавам си. Аз си представях преговорите по съвсем различен 
начин. Като преговори! А реално ние преговаряхме по начин, който може да се 
нарече “преговори“ - от петък сутринта (интервюто се провежда непосредствено 
след подписването във вторник, 3 май - бел.ред.). Преди това цели два месеца 
имаше неяснота. Но си мисля, че това опира до политическата култура у нас 
изобщо, не само в конкретния случай. 

В конкретния си вид то сега удовлетворява ли ви?
Камов: Не. Детекторът: Не. 

Смятате ли, че ПД “Социалдемократи“, чийто лидер сте вие, има какво да 
допринесе за успеха на “Коалиция за България“?
Камов: Да. Детекторът: Да. 

Вие настоявахте за 6 избираеми места, които всъщност не получихте. 
Реалистично ли беше да очаквате искането ви да се одобри?
Камов: Да. Детекторът: Да. 

Вярно ли е, че е имало напрежение между вас и заместника ви Бойко Радоев по 
повод преговорите с БСП?
Камов: Да. Детекторът: Да. 
Водени ли бяха паралелни преговори с г-н Радоев? 



Камов: Да. Детекторът: Да. 

Лично вие водите листа в Добрич. Очаквахте ли хората там първоначално да 
реагират негативно срещу кандидатурата ви, както всъщност се случи?
Камов: Не. Детекторът: Не. 

Навремето, напускайки БСП, вие я нарекохте “Страната Позитания“. Променила 
ли се е тази страна според вас?
Камов: Да. Детекторът: Не. 
Камов: Обективно много неща са се променили. Това е факт. Но сигурно има и 
доста непроменени. В близко време много неща ще станат ясни, защото 
истинското изпитание за БСП е властта... А може би едно от непроменените неща
е отношението към партньорите. То е останало като към малки сателити. В 
никакъв случай обаче това отношение не е еднозначно - у лидера на БСП то 
определено е променено. Това е нов човек с ново разбиране по въпроса. Оттам 
нататък е трудно да се каже... 

А бихте ли върнали назад думите си, изречени през 1996: “БСП е мъртва“. 
(Заради тях наскоро бяхте обвинен в некрофилство.)
Камов: Не. Детекторът: Да. 
Камов: Когато навремето казах това, имах предвид способността на органите на 
партията да бъдат адекватни на това, което се случва в живота. И наистина тогава
партията се оказа неспособна да отговаря на действителността. Но всъщност 
разликата между БСП и “Позитано“ е винаги съществена. Никога не съм имал 
нищо против хората, които са понесли товара на това време, напротив. Както и не
смятам, че съм си тръгнал, когато е било най-трудно. Не мисля, че БСП беше в 
най-тежко положение, когато беше на власт. Когато аз бях говорител на Висшия 
съвет и вкъщи се обаждаха със заплахи към моето семейство, ето тогава беше 
тежко! 

Коалирането ви с БСП предизвика доста бурни реакции. Иван Иванов 
(някогашният директор на заводите “Арсенал“ и ексдепутат - бел.ред.) напусна 
партията, в която е членувал 35 години, изтъквайки, че в предизборните листи са 
по-желани тези, които са я предали, отколкото тези, които са “ били лоялни. Това 
обиди ли ви?
Камов: Не. Детекторът: Не. 

А не беше ли по-далновидно да си замълчите в този момент, вместо да отговаряте
с нападката, че Иванов бил част от групата на нереформираните в БСП? 
Камов: Не. Детекторът: Не. 

По повод скандала с Иванов вие се изказахте неласкаво и спрямо една от 
визитките на БСП - Татяна Дончева. Тя ви отвърна с: “Камов би предал и 
Станишев на първия завой, както е предал всички онези, които са му били 
началници.“ Има ли истина в тези нейни думи?
Камов: Не. Детекторът: Да. 
Камов: Татяна Дончева не разбира нищо от предателство. Предателството е 
скрита дейност. То се извършва зад гърба на някого. А когато аз излизам 
публично срещу собствения си министър-председател и му казвам в очите, че не 
е прав, това не е предателство. Фактите потвърдиха моята правота. Така че ако 
говорим за предателство в този вариант, аз ще продължавам да казвам това, което
мисля и което смятам за правилно. Но не обичам лицемерието, задкулисните 



игри. 

Г-н Камов, по ваша преценка ПД “Социалдемократи“ можело самостоятелно да 
вземе 100 000 гласа на изборите. Това “изхвърляне“ ли беше от ваша страна?
Камов: Не. Детекторът: Не. 

Има ли логика в това, ако дадена партия може да вземе 100 000 гласа, да влиза в 
подобна предизборна коалиция?
Камов: Да. Детекторът: Не. 
Камов: Логиката е в самата идея за коалицията - да не разпилява левите гласове. 
Иначе със 100 000 гласа по сегашната избирателна система не може да се влезе в 
парламента. Но даже и да имахме тази възможност, едва ли щяхме да го 
направим към днешна дата. 

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ? 

Г-н Камов, прави ли българският избирател реална разлика между партиите, 
използващи думата “социалдемокрация“ в името си?
Камов: Не. Детекторът: Не. 

ПД “Социалдемократи“ ли е най-истинското лице на социалдемокрацията в 
момента у нас?
Камов: Да. Детекторът: Не. 
Камов: Е, детекторът не е чел програмите ни! Именно те ми дават 
самочувствието да кажа “да“ на този въпрос. Плюс, разбира се, структурите ни. 
Ние сме партия, която не лъже себе си и другите за членския си състав и която 
обединява 20 000 души на средна възраст 36 години. Всъщност ние 
възстановихме и надминахме в организационно и структурно отношение 
Евролевицата... Ние сме по-различните именно заради способността ни да 
правим политика. 

Успяхте ли да се превърнете в лесно разпознаваем политически бренд?
Камов: Не. Детекторът: Не.

Има ли борба за присвояване на социалдемократическата идея?
Камов: Да. Детекторът: Да. 

А чисто идеологически пречки пред едно евентуално социалдемократическо 
обединение?
Камов: Не. Детекторът: Не. 

Има ли какво да делите в момента с “Българска социалдемокрация“ на 
Александър Томов?
Камов: Не. Детекторът: Не. 

Обявихте, че ПД “Социалдемократи“ има 252 организации с над 20 000 членове. 
Наистина ли бройката е толкова голяма?
Камов: Да. Детекторът: Не. 
Камов: Членският ни състав наистина е такъв, това лесно може да се провери. 
Дори вече е проверявано многократно от медиите. Да, вярно е, че доскоро бяхме 



18 000, но ние сме в много активен процес. Достигнахме 20 000. 

Как мислите - може ли червеният електорат да отличи социализъм от 
социалдемокрация?
Камов: Не. Детекторът: Да. 
Камов: Същинско различие между нас след “Нова левица“ не би следвало да се 
прави. Ето, ние излизаме с обща платформа. Борбата ни е била в тази платформа 
например да влезе концепцията за информационното общество. Става дума за 
електронно здравеопазване, електронно правителство и т.н. Това са достижения 
на технологиите, които плюс политическо лидерство довеждат до невероятни 
резултати... Но връщайки се към въпроса, аз пак твърдя, че червеният електорат 
не може да различи социализъм от социалдемокрация. Ако се предлагаха много 
ясни различни визии - социалистическа и социалдемократическа, това можеше да
даде повод, но няма такова нещо. 

А коалиране между социалдемократи и комунистите на г-н Паунов звучи ли като 
противоречие? 
Камов: Да. Детекторът: Да. 

ЕДРИ ЩРИХИ 

Вие напуснахте БСП именно заради несъгласието си с управлението на Жан 
Виденов. Ако в следващото правителство има министри, които са участвали в 
кабинета “Виденов“, това ще ви притесни ли?
Камов: Не. Детекторът: Не. 

С добро око ли гледате на евентуална следизборна коалиция с НДСВ и ДПС?
Камов: Да. Детекторът: Не. 
Камов: О, тук съм убеден в отговора си. Даже получих много упреци от лявата 
среда за произнасяне по този въпрос. Събирането на левицата, която в момента е 
с най-висок рейтинг, с възможностите на политическия център, които се оказаха 
по-големи от очакваните в началото, като краен резултат ще доведе до най-
устойчивото управление на България. Аз например не споделям тезата, че нашата
коалиция дава отворени възможности на всички. Не виждам Костов например по 
никакъв начин като коалиционен партньор. Знам, че и той не ни вижда, но защо 
тогава въобще трябва да се изказва подобно мнение, което не е политически 
издържано?! И наистина не разбирам защо коалиция с политическия център да 
не се подготвя отсега - като възможност, разбира се, всичко е функция на 
изборния резултат. Колкото до ДПС... притеснителен е апетитът им за власт. Но в 
една такава коалиция този апетит може да бъде регулиран, докато в двустранна 
коалиция - не. 

Сергей Станишев ли е най-адекватният избор за следващ министър-председател 
според вас?
Камов: Да. Детекторът: Да. 

Лично вие имате ли аспирации към поста на външен министър?
Камов: Не. Детекторът: Да. 
Камов: Аз мисля, че имам качества за това и не само за това... Но този пост, както
и останалите в едно следизборно коалиционно правителство трябва да бъдат 



напълно свободни за договаряне. И никой не би трябвало да си ушива костюма за
министър отсега. А виждам такива хора вече, което не е добре. Подобни неща ще
се решават в следизборната коалиция, поради тази причина е нелогично и 
неиздържано да се правят такива планове. 

А стана ли ви неприятно от факта, че БСП не демонстрира радушно отношение 
към идеята ви за министерство на информационното общество?
Камов: Да. Детекторът: Да. 
Продължавате ли да твърдите, че за момента България е информационно гето?
Камов: Да. Детекторът: Да. 

Пресилено ли беше предложението ви достъпът до интернет да стане 
конституционно право на всеки гражданин?
Камов: Не. Детекторът: Не. 

Вие, в ПД “Социалдемократи“, бихте ли одобрили искането за референдум за 
влизането ни в ЕС?
Камов: Да. Детекторът: Да. 

Казахте, че до 2010 г. е възможно удвояване на доходите на българските 
граждани. Сигурни ли сте в сметките си?
Камов: Да. Детекторът: Не. 
Камов: Сметките са правени от Института за икономика и международни 
отношения. Даже в политическия документ на движението ние формулирахме 
като една от целите на управлението до 2010 г. да бъдат удвоени доходите. Но 
всъщност това значи, че при сегашна минимална работна заплата от 150 лв. тя ще
стане 300 лв. към 2010. Само че и сега 300 лв. заплата е ниво на социални 
помощи в ЕС. Тоест, съизмерено със стандартите на организацията, в която ние 
искаме да членуваме, това е ниска цел. Тя е напълно реалистична. Вярно, че като 
формулировка звучи популистки, но като реален параметър не става въпрос за 
нещо непостижимо. 
У нас имаме един феномен, който е най-тежката последица на преходния период 
- това е бедността. За мен бедността има много измерения, но най-страшното от 
тях е това, че у нас се разви култура на бедност. Ние мислим бедно и това е 
огромен проблем извън всякакви разчети и планове за активизиране на бизнеса и 
т.н. Ето тук левицата трябва да се раздели с типично лявото си мислене. Защо 
например лейбъристите в Англия имат толкова голям успех? Защото типично 
левите начини на разсъждаване бяха изоставени, възприе се част от либералното 
мислене. Ще дам конкретен пример - традиционното ляво планира процент 
социално слаби в едно общество и им осигурява определени социални помощи. 
Докато Блеър проведе ред политики, целта на които е човек да не се окаже в тази 
категория. Ако сведем нещата до много простичък пример, у нас казват “помогни
ми“, а там казват - “дай ми шанс“. Разликата е доста съществена. 

Вие сте член на клуба на Билдербергите. Този факт има ли отношение към 
решенията, които взимате в политически план у нас?
Камов: Не. Детекторът: Не. 

Може ли да се каже, че сте проводник на чужди интереси?
Камов: Не. Детекторът: Не. 

С този ексклузивен клуб се свързват доста конспиративни теории. Вие имате 



вътрешно познаване на механизмите на организацията. Вярно ли е, че на 
годишните ви срещи се вземат решения от глобално значение?
Камов: Не. Детекторът: Да. 
Камов: Отговорът ми “не“ се отнася само до частта от въпроса, свързана с 
решения. Там наистина не се вземат решения. Идеята е да се обменят мнения и 
информация. Става въпрос за срещи, които се правят всяка година, обикновено 
през юни. Съставът им е различен. Доколкото знам, за първи път в цялата 
история ние бяхме трима представители от Източна Европа на срещата през 2000
г. - бившият министър на външните работи на Полша, председателят на 
сенатската комисия по външна политика на Чехия и аз. Защо точно аз? О, това не 
знам. Това е въпрос за тези, които са ме поканили. Но е факт, че на тези срещи 
наистина се обсъждат глобални тенденции, икономически и политически. 
Хората, които съобщават своето мнение, не се цитират, защото виждането на 
шефа на Нюйоркската резервна банка или на МВФ например със сигурност би се
отразило върху пазарите... Но няма някаква конспирация. Става въпрос за диалог 
извън официалния, а репортери не се допускат, защото се обезсмисля самата 
идея. Лично на мен това участие ми даде преди всичко информираност. 
Получаваш от най-информираните хора (дали поради бизнеса, с който се 
занимават, или положението, което имат) преценки. Например преценките на 
Кисинджър, с който седяхме почти един до друг. 
ПОЛИТ-ПЕРСОНАЛНО 
Г-н Камов, притеснявате ли се от комсомолското си минало?
Камов: Не. Детекторът: Да.
Камов: Истината е, че не се срамувам от това. Вярно е, че много често ми го 
напомнят. Но аз мога да посоча много хора, които оцеляха в тази джунгла - 
правна, икономическа и морална, на прехода и които са минали през комсомола. 
Не виждам повод за притеснение. Освен това тогава се правеха и читави неща. 

За някои хора от БСП вие сте “дезертьор“ и “ренегат“. Имате ли аргументи, с 
които да ги убедите в противното?
Камов: Да. Детекторът: Да.

Дразните ли се, когато ви наричат “бившата дясна ръка на Томов“?
Камов: Не. Детекторът: Не. 

Заради търкания на лидерска основа ли напуснахте “Българска Евролевица“?
Камов: Не. Детекторът: Да. 
Камов: Ако лидерството е визия, значи сме се разминали на такава основа. Ако 
лидерството е пост, тогава категорично потвърждавам моя отговор. Евролевицата
беше според мен най-красивият политически проект, в който съм участвал. Ние 
бяхме личности с доста висока популярност, напусналите тогава БСП... 
Подчертавам - не в трудното време, а в провала във властта. Аз бях твърде 
изхабен в битката с Виденов... В същото време Томов имаше организация, която 
винаги беше на 3 процента. Ние добавихме нашите 3 процента, за да може 
Евролевицата да стане парламентарна партия. Но след това разминаването беше 
много сериозно и то беше политическо. Евролевицата трябваше да продължи 
своя път като самостоятелна и едновременно партньорска на БСП организация. 
Нищо подобно обаче не се правеше при нас. Имаше свръхпретенции да се 
лидира, а най-неприемливото беше сделката с Иван Костов. Това, че за жълти 
стотинки Евролевицата беше продадена на Костов! И това вече ни размина 
тотално. 



Именно в тази рубрика Александър Томов сподели, че е имало един човек от 
Евролевицата, “когото съм смятал за приятел на кръвта... Подавал съм му ръка в 
най-тежките моменти от живота му“. Смятате ли, че визира вас?
Камов: Не. Детекторът: Да. 
Камов: Знаете ли защо ви отговорих с “не“? Защото някои хора живеят с 
манталитета и представата, че те дават... Изобщо у нас балканското разбиране за 
власт има три компонента: властта дава, отнема и наказва. И лошото е, че и 
такива хора, които не би трябвало в този смисъл да бъдат традиционни, са в плен 
на този манталитет. “Аз имам власт, значи аз мога да ти дам, да ти отнема и да те 
накажа.“ Ето затова Томов говори по този начин и за мен. А пък аз не се 
възприемам като човек, на който той е дал. 

Апропо мислите ли за себе си като за елитарен политик?
Камов: Не. Детекторът: Да. 
Камов: Може би в определен смисъл има някаква доза елитарност... Известна 
елитарност има и в самото ни движение. То не е масова партия. Впрочем именно 
хора с дългополи шапки, с по няколко образования и още толкова езици, с пиано 
вкъщи са основали някога Българската работническа социалдемократическа 
партия...

В едно ваше представяне в пресата беше изтъкнато, че имате вид и вкусове като 
на западен юпи. Подобна констатация вярна ли е според вас?
Камов: Да. Детекторът: Да. 

Чувствате ли се по-специален като член на Билдербергите?
Камов: Да. Детекторът: Не.
Камов: Вероятно на този въпрос съм отговорил както трябва, а не както е 
всъщност. Аз не се чувствам по-специален, но пък всички ме приемат за такъв и 
отговорих така, както трябва. Реших да не споря с общественото мнение. А 
истината е, че не промених нищо в себе си освен знанието. Един ден просто 
получих в пощата си много луксозна покана. Разбрах за какво става дума, когато 
видях списъка на участниците. Стана ми много интересно какво ще се случи в 
такава компания. 

Харесва ли ви вниманието на медиите?
Камов: Да. Детекторът: Не. 
Камов: Аз няма да съм политик, ако отговоря с “не“! Без медии няма политическа
дейност. 

В състояние ли сте да се занимавате с нещо извън политиката?
Камов: Да. Детекторът: Да. 

  

  

коментари на детектора* 

  

Финализирането на споразумението с БСП не е успокоило Николай Камов, 
макар че вътрешното напрежение го чувства само той. Външно запазва 



самообладание, коректност на тона и безупречност на обноските. И най-важното
- липса на сервилничене. Подобен стил той пренася и по време на 
инструменталната част от интервюто. Позата му е спокойна, отговаря бързо, не 
гримасничи и изпълнява точно инструкциите. Тези индикатори за добър 
самоконтрол се нарушават понякога от промените на тембъра, но гласовите 
характеристики трудно се овладяват, както и другите психофизиологични 
реакции.
Коментарът на някои от разминаванията с детектора го затруднява, но бързо 
излиза от положение. Борбата в политическия живот го е изсушила донякъде, 
защото много рядко използва чувството си за хумор, въпреки че когато го 
демонстрира, то е в една от най-елегантните разновидности - английската. 
Диалогичният Камов се стреми да възвърне отворения социалдемократизъм на 
Маркс с европейски маниер и последователност, но в действен план попада в 
клопката на предприсъединителния български манталитет - недоверчивост и 
произтичащия от нея консерватизъм. Точно затова сега са необходими най-вече 
механизми за промяна в народопсихологията, а не толкова идеологеми.

P.S. “Коментарите на детектора“ са недовършени, тъй както е неизяснен все още 
и въпросът за социалдемокрацията у нас.

* Коментарите на детектора 
са изготвени от специалистите 
на “Пси Контракт“

Детектор на лъжата

    АРХИВ ТЕМ  А   АРХИВ ЕМ  А   ЗА НАС

http://www.temanews.com/index.php?p=about
http://www.temanews.com/index.php?p=ema
http://www.temanews.com/index.php?p=ema
http://www.temanews.com/index.php?p=ema
http://www.temanews.com/index.php?p=tema
http://www.temanews.com/index.php?p=tema
http://www.temanews.com/index.php?p=tema
http://www.temanews.com/banners.php?banners_id=67


    СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЯ     
брой 19 (187), 16-22 Май 2005 

48. Александър Паунов: Ние катализираме комунистите в БСП!
Катерина Запрянова

Лидерът на Комунистическа партия на България определя себе си като
амбициозен и прагматичен човек, който би се включил в бъдеща класова

борба 

  

  

  

  

  

unplugged 

Г-н Паунов, притеснявате ли се от това интервю?
- Не, приемам го съвсем спокойно. 
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Все пак апаратурата не ви ли стряска?
- Аз съм гледал как провеждате тези “сеанси“ и не мисля, че има нещо страшно. 
Нещо повече - подобен тип интервюта са полезни в една предизборна ситуация, 
защото показват кой казва истината.
Смятате ли, че можете да преметнете детектора, ако решите?
- Не мисля, че притежавам подобни способности. Както ви казах, имам поглед 
над тази рубрика и съм наясно, че не мога да се боря с машината. Но няма и 
нужда, няма за какво да лъжа.
Вие нали твърдите за себе си, че сте комунист?
- Да, разбира се. Защо?
Защото митът за истинските комунисти е, че са особено издръжливи на разпит...
- Знам за какво говорите - “не човек, а желязо“. Само че сега сме вече XXI век и 
хората не трябва да имат подобни представи за комунистите.
Вие лично кой бихте тествали с детектора на лъжата?
- Симеон Сакскобургготски. Бих го питал дали има връзка със службите, с КГБ. 
Между другото - вярно ли е, че някои хора са обърквали вашата абревиатура 
КПБ (Комунистическа партия на България) с КГБ?
- Да, но това беше в рамките на шегата. Просто не бяха видели разликата при 
изписването, надписите си приличат. 

  

  

  

КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ 

Г-н Паунов, успя ли “Коалиция за България“ да консолидира родната левица?
Паунов: Да. Детекторът: Не. 
Паунов: Според мен левицата е консолидирана в “Коалиция за България“ 
въпреки различията, които има в нея. Няма друга такава формация в лявото 
пространство, която да е обединила комунисти, социалисти, социалдемократи, 
леви земеделци, цигани и т.н. Изборният резултат ще докаже тази консолидация -
аз все пак говоря в прагматичен план. И именно в този план “Коалиция за 
България“ е успешна, защото е съумяла да събере в себе си цялата тази 
разнородност. Е, някъде може да има скърцане със зъби, да се гласува с 
неудовлетворение, но това не е водещото в момента. Не всичко е така, както 
трябва, но в една толкова разнолика коалиция няма как да няма спорове. 

Това обединение издържано ли е на чисто идеологическа основа?
Паунов: Не. Детекторът: Не. 

Има ли личностен конфликт между вас и лидера на ПД “Социалдемократи“ 
Николай Камов?
Паунов: Не. Детекторът: Да. 
Паунов: Вижте, нашият конфликт е по-скоро на идеологическа основа - 
различията ни в този смисъл са доста сериозни. Но нямаме лоши 
междуличностни взаимоотношения, дори в миналото сме работили добре заедно.
Вярно е, че аз имам някаква оценка, изградено мнение за него, но това е 
нормално и логично. Тъй като аз самият съм човек на принципите, смятам, че 
Николай е прекалено гъвкав в своите преобразувания. Не може да напускаш БСП,



казвайки, че е мъртва. Аз също бях в БСП, но не съм си тръгнал по този начин. 
Трябва да ви кажа, че доста трудно го направих - не се напуска лесно партия, в 
която си вярвал. Но от друга страна, аз бях приет за член на БКП, не на БСП. А в 
един момент партията беше отишла по-надясно от мен, докато аз си бях останал 
комунист.   

Удовлетворява ли ви второ място в лявата листа за Пловдив-област?
Паунов: Да. Детекторът: Да. 

Комунистическата партия на България има ли сериозна електорална тежест?
Паунов: Да. Детекторът: Не. 
Паунов: Знаете ли защо се замислих тук? Защото, когато влезеш в една коалиция,
ти правиш сериозни компромиси. И на твоите по-крайни, по хард симпатизанти 
това може да не се хареса. От друга страна обаче - у самите членове на БСП има 
желание за коалиране с нас. Така че в случая ние не само привнасяме наши 
гласове в коалицията, но и катализираме членовете на БСП да гласуват. Има 
много разочаровани хора в БСП - от гласуването за НАТО, за войната в Ирак, за 
продажбата на земя на чужденци... Така че фактът, че и ние участваме в тази 
коалиция, може да ги мобилизира и да ги накара да гласуват въпреки 
огорчението. Ние активизираме комунистите, а това не е маловажно.     

Ако предизборната кампания на “Коалиция за България“ наистина бъде 
позитивна (каквито са заявените намерения), вашите антинатовски настроения 
ще бъдат ли в тон с общата настройка?
Паунов: Не. Детекторът: Не. 

Мислите ли, че бедният ляв електорат ще припознае в КПБ своите бъдещи 
представители във властта?
Паунов: Да. Детекторът: Да. 

Вие държите ли да влезете в следващия парламент?
Паунов: Да. Детекторът: Да. 

Смятате ли, че присъствието на един член на КПБ в следващото НС ще има 
практическа стойност за прокарване на някои от идеите ви? 
Паунов: Да. Детекторът: Не. 
Паунов: Има стойност моето присъствие в НС и ще ви кажа защо. В началото при
вота за НАТО например аз гласувах съвсем сам срещу целия парламент. Вярно - 
дойдоха хора и ми казаха, че мислят като мен, но те не бяха гласували срещу 
останалите. Когато обаче човек даде личен пример, нещата се променят. Именно 
така можеш да окажеш влияние, да привлечеш вниманието на хората върху нещо 
- докато ако си извън парламента, никакво влияние нямаш! От друга страна обаче
- нямаше как да не се появи съмнение при моя отговор, защото щеше да е много 
по-добре, ако не бях сам в парламента, а бяхме 4, 5, дори 10 човека от КПБ. Сам е
доста по-трудно. Но пък трябва да ви кажа, че и така не се чувствам изолиран. Аз
съм контактна личност и нямам проблем да общувам с хора от всички 
парламентарни групи.  

От чисто кариеристични подбуди ли влязохте в “Коалиция за България“?
Паунов: Не. Детекторът: Да. 
Паунов: Какво всъщност значи кариеристични подбуди? За един амбициозен 
човек може да се каже включително, че е кариерист. А аз съм много амбициозен. 



Но пък и не е чак такава кариера да станеш депутат - хубавото е, че това помага 
на партията, легитимира я. Ако аз не бях в парламента, в момента въобще 
нямаше да говорим с вас, има много компартийки извън НС, но вие с тях не 
разговаряте, нали?

Още ли смятате, че БСП е окупирала местата за коалиционните партньори и 
експертната квота?
Паунов: Да. Детекторът: Да. 

А реалистични и доказуеми ли са изтъкваните от вас данни, че 73% от 
избирателите на БСП искат за партньор точно вашата партия?
Паунов: Да. Детекторът: Да. 

Електоратът на БСП по-малко социалдемократически, отколкото комунистически
ли е?
Паунов: Да. Детекторът: Да. 

Убеден ли сте в твърденията си, че ръководството на БСП е по-вдясно от своята 
избирателна маса?
Паунов: Да. Детекторът: Да. 

И тъй като много се изговори за брошките в политиката, вие усещате ли се като 
комунистическата брошка на “Позитано“ 20?
Паунов: Не. Детекторът: Не. 

КОМУНИСТИЧЕСКО 

Г-н Паунов, КПБ ли е автентичната комунистическа партия на България в 
момента?
Паунов: Да. Детекторът: Не. 
Паунов: Зависи какво разбирате под автентична комунистическа партия. Има 
най-различни възгледи на тази тема. За някои да си автентичен означава да 
говориш за Сталин примерно или за диктатура на пролетариата. Така че винаги 
трябва да се има предвид гледната точка. Аз лично смятам, че КПБ е автентична, 
защото отговаря на XXI век и дава резултати, докато другите компартии не могат 
и да пристъпят до парламента. Някои от тях не могат и да се регистрират в ЦИК, 
за да участват на изборите, въпреки че бариерите, които се поставиха, са доста 
елементарни - 5000 симпатизанти и 20 000 лева. Е, ти ако нямаш 20 000 лева, 
къде си тръгнал да правиш политика? Вярно е, че някои ни обвиняват, че не сме 
автентични, защото влязохме в “Коалиция за България“. Защото не седим гордо и
самотно, биейки се в гърдите. Но аз смятам, че една политическа дейност трябва 
да бъде все пак прагматична.    

Съществуването на партия като вашата основно на носталгията на някои хора 
към времето преди 1989 г. ли се дължи?
Паунов: Не. Детекторът: Не. 

Разпознаваема ли стана според вас абревиатурата КПБ?
Паунов: Да. Детекторът: Не. 
Паунов: Вижте, КПБ не е като БКП. Десет години борбата ми беше да се наложи 



тази абревиатура, защото именно тя е правилната. Компартиите на другите 
страни така образуват името си - като се почне от Комунистическата партия на 
Съветския съюз (или КПСС), Комунистическата партия на Елада, 
Комунистическата партия на Куба и т.н. Така че аз десет години се опитвам да 
отлича абревиатурата КПБ. Защото няма златни букви, няма магическа формула в
БКП. Буквите сами по себе си не носят гласове. Но на този въпрос се поколебах, 
защото все още ни бъркат с БКП, а не бива. 

В България през последните 15 години се навъдиха около десетина 
комунистически партии, с леки вариации в имената. Успяха ли хората да се 
ориентират сред тях?
Паунов: Не. Детекторът: Не.  

Вие опитвате ли се да монополизирате крайнолявото пространство?
Паунов: Да. Детекторът: Да.

Смятате ли, че Законът за политическите партии ще ви помогне да станете 
партия номер едно във въпросната ниша?
Паунов: Да. Детекторът: Да. 

Приемате ли за сериозна конкуренция в печеленето на симпатиите на 
тъмночервения електорат лидера на БКП Крум Захариев?
Паунов: Не. Детекторът: Не. 

Както знаете, Захариев твърди, че КПБ е създадена по поръчка на БСП и в нейна 
полза. Това вярно ли е всъщност?
Паунов: Не. Детекторът: Да. 
Паунов: Не е вярно и Крум Захариев много добре знае това. БСП вижда в наше 
лице конкуренти. Тяхна членска маса идва към нас. Никой не би създал партия, 
която да го подрива и да му тегли членската маса. 

Възможна ли е някога една комунистическа България?
Паунов: Да. Детекторът: Не. 
Паунов: Просто тук имах предвид един доста по-далечен период. Ако говорим 
днес за това, то би било химера. Но в един бъдещ момент нещата ще станат 
различни. Не може капитализмът да бъде последната фаза на човешкото 
развитие. Той е прекалено несъвършен строй, пределно много различия съдържа.
Коя ще е следващата фаза ли? Ами това, което прави Китай. Да - България е 
малка страна, нямаме техните човешки ресурси, но пък вземете Куба. Тя отговаря
по територия и население на България. Условията там са тежки, но това е в 
голяма степен заради  жестоката икономическа блокада. И въпреки трудностите в
момента Куба има икономически постижения... Нека не се заблуждаваме - когато 
България влезе в Европейския съюз, разслоенията в обществото ще продължат да
се засилват. Те и сега са големи, но ще се задълбочат. А това няма как да не 
доведе до все по-сериозно напрежение и до желание за промяна.  

Има ли условия днес за класова борба?
Паунов: Не. Детекторът: Да. 
Паунов: В момента няма условия за класова борба. Но това не значи, че утре 
няма да има. Невъзможно е напрежението в един момент да не избие. Така 
започват революциите! Когато си гладен и няма какво да губиш, излизаш на 
улицата.  



Вие бихте ли се включили в такава борба?
Паунов: Да. Детекторът: Да.

А вашите симпатизанти по дефиниция бедни ли са?
Паунов: Да. Детекторът: Да. 

Вие можете ли да бъдете редови комунист вместо лидер?
Паунов: Да. Детекторът: Не. 
Паунов: Мисля, че бих могъл, но явно в мен е заговорила емоцията: как можеш 
да си редови член при тази амбиция? Колкото до крайната ми цел... Може би тя е 
нашата компартия някой ден да направи собствена парламентарна група. Ако 
постигна това, ще бъда доволен. 

Вашият живот (в частност - минало) връзва ли се с идеите, които прокламирате?
Паунов: Да. Детекторът: Да. 

ПРОЦЕСИТЕ 

Преди време заявихте, че ролята на КПБ ще бъде тази на коректив на едно ляво 
управление. Още ли смятате така?
Паунов: Да. Детекторът: Да. 

А харесва ли ви подобна роля?
Паунов: Да. Детекторът: Да. 

Притеснява ли ви идеята, която се премята от доста време в публичното 
пространство, за следизборна коалиция между БСП и НДСВ?
Паунов: Да. Детекторът: Да. 
Вие ще напуснете ли “Коалиция за България“ при подобно развитие на нещата?
Паунов: Не. Детекторът: Не. 

Необходим ли е референдум за членството ни в ЕС?
Паунов: Да. Детекторът: Да. 

Грешка ли беше според вас влизането ни в НАТО?
Паунов: Да. Детекторът: Да. 

Трябва ли тутакси да бъде изтеглен контингентът ни от Ирак?
Паунов: Да. Детекторът: Да. 

А наистина ли вярвате, че американските бази в България ще бъдат използвани 
против интересите на Русия?
Паунов: Да. Детекторът: Да.

Една от радикалните идеи, която се свързва с вашето име, е за връщането на 
смъртната присъда. Трябва ли според вас това да се случи?
Паунов: Да. Детекторът: Да. 

Изказвали сте мнението, че смъртното наказание би трябвало да се приложи за 



най-големите крадци, установени при строг следприватизационен контрол. 
Дадохте пример с Китай, където нямало живи кредитни милионери. Не смятате 
ли, че така по-скоро стряскате и отблъсквате потенциални симпатизанти, 
отколкото да печелите нови?
Паунов: Не. Детекторът: Не.

Притеснявате ли се да не звучите екстремистко?
Паунов: Не. Детекторът: Не. 
КОНТРАТА
Г-н Паунов, докато много хора бягаха от думата “комунизъм“, вие заложихте 
именно на тази карта в политическото си развитие. Стремяхте ли се по този 
начин да станете забележим?
Паунов: Не. Детекторът: Не. 

А старомоден ли сте?
Паунов: Не. Детекторът: Да.
Паунов: Не мисля, че точната дума е старомоден. По-скоро бих казал, че съм 
консервативен. Но не като английските консерватори, торите, а като човек, който 
смята, че по времето на социализма у нас България е имала своя висок стандарт. 
Не се отказвам от това си твърдение и може би затова някои хора ме смятат за 
консервативен и съответно старомоден. Доста хора са убедени, че не е модерно 
да си комунист, че е ретроградно. Вече 15 години антикомунистическата помия 
се излива по всички медии и малко или много това афектира общественото 
мнение.  

Правите впечатление на политик, който си е създал навика да гласува различно от
мнозинството. Има ли доза суета и театралност в тази ваша позиция на 
отрицание?
Паунов: Не. Детекторът: Не. 

Вие убеден ли сте във възгледите си?
Паунов: Да. Детекторът: Да. 

Наговаряте ли се как да гласувате по определени теми заедно с колегите ви от 
“Коалиция за България“ ген. Петров, проф. Пантев и проф. Сапарев? 
Паунов: Не. Детекторът: Не. 

Има ли търпимост в парламентарната ви група към този вид “дисидентство“?
Паунов: Да. Детекторът: Да. 

Смятате ли, че широката публика ви приема насериозно?
Паунов: Да. Детекторът: Не. 
Паунов: Зависи за кого говорим. Убеден съм, че в левицата в нашия сектор ме 
приемат абсолютно сериозно. Аз обикалям цялата страна, срещам се с много 
хора. Виждам реакциите им и мога да съдя по тях. Докато вдясно може и да не ме
приемат сериозно, сигурно има такива хора. Но на което и събрание или митинг 
на левицата да отидем, винаги ни приемат с топлота и обич. 

  

коментари на детектора* 



Закъснението от над 40 минути, с което Александър Паунов идва на срещата с 
“детектора“, не го притеснява и това е първото, което изненадва, тъй като 
противоречи на комунистическите канони за изпълнителност и 
дисциплинираност. Втората изненада е, че той е прагматик в поведение, външен 
вид и възгледи. Третата, последна - притеснява се от датчиците на апаратурата 
като всеки човек в такава ситуация. 
Разбивайки по този начин мита за  негъвкавия комунист, на Александър Паунов 
вече му е по-лесно да представя себе си като последовател на “комунизма с 
човешко лице“ и да залага върху каузата за новата, европейска същност на тази 
идея. Но остава необяснимо защо използва като примери Китай и Куба.
По време на инструменталната част на интервюто се замисля често, прецизира 
мислено еднозначните отговори и не е учудващо, че  разминаванията с машината
са малко на брой, тъй като целият този логически процес е изчистен от емоции. 
Чрез коментарите си обрисува по-скоро електората, а не себе си и това наред с 
подвижността му, склонността му към оптимизъм и добрия му самоконтрол 
характеризира един типичен сангвиник, несъвместяващ се с холеричния 
ортодоксален комунизъм.

* Коментарите на детектора 
са изготвени от специалистите 
на “Пси Контракт“

Детектор на лъжата

   СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЯ     
брой 20 (188), 23-29 Май 2005 

Вместо послеслов
Катерина Запрянова

http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=256
http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=256
http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=256
http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=256
http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=256


 

Обвиняват в циничност най-често тези, които казват истината по неочаквано 
директен начин. За съжаление тези думи не принадлежат на мозъчния тръст на 
“ТЕМА“, а на драматурга Лилиън Хелмън, което (разбира се) не ги прави по-
малко верни. 
За близо година и половина, откакто “Детектор на лъжата“ съществува, 
рубриката успя да разбуни доста духове и да предизвика бурни коментари. 
Похвалите не се броят. По принцип те ти казват или това, което вече знаеш, или 
това, което би желал да чуеш. И в двата случая няма нищо неочаквано. Колкото 
до обвиненията - едно от тях беше именно, че поредицата била цинична. Ако 
обаче да си циничен значи да казваш истината по неочаквано директен начин, то 
по-голяма похвала не можехме и да очакваме. Един политик пък, чието 
присъствие в играта се дължи основно на напъните му да бъде ексцентричен, ни 
обвини разпалено в... ексцентричност. Което всъщност е разбираемо. Човек е 
склонен да обвинява другите в собствените си недостатъци и не е необходимо да 
си психолог, за да го знаеш. Нито ти трябва детектор на лъжата. Намериха се и 
политици, които се възпротивиха на демократичния принцип на рубриката: как 
можело в нея да дефилират рап и фолк звезди, които били далеч под нивото на 
политическия ни елит? И подчертаха, че не могат да участват в експеримент, през
който са минали подобни знаменитости. В същото време същите политици 
тръбяха наляво и надясно (но по-скоро наляво) как всеки глас е скъп и как 
важното е народът. И вербуваха за участие в предизборните си кампании именно 
хора от средите, чието представителство в рубриката ги беше отвратило. Но 
двойните стандарти не са нищо ново за България. А хубавото е, че ако Лари Кинг
е прав за фундаменталната цел на журналистиката - а именно да буди 
непосредствена реакция, то “Детектор на лъжата“ си свърши работата 
задоволително добре.  
За близо година и половина, омотани с жици и накичени със сензори, през 
интервю с машината за истина минаха политици, шоузвезди, хора от медийния и 
арт елит. Някои подскачаха като ужилени при разминаванията с детектора, други 
поглеждаха навътре в себе си и търсеха най-истинските отговори. Някои си 
тръгваха по-объркани от всякога, други заявяваха, че се чувстват “просветлени“. 
В един случай дори ни се разсърдиха, но това е обяснимо - истината, за разлика 
от хубавата пържола, трудно се консумира алангле. 
Едно е сигурно: всички гости в “Детектор на лъжата“ се проявиха като смели, 
достойни хора. Фактът, че тази рубрика приключва в печатния си вариант на 
страниците на “ТЕМА“, е още един повод да благодарим на дръзналите да влязат 
в този специфичен троен диалог - с машината, с журналиста, и в крайна сметка 
със самия себе си. Каквито и други качества да имат (или да нямат) нашите 
герои, те показаха, че могат да отговорят на предизвикателството не в някакво 



далечно и абстрактно време, а точно тук и именно сега.  
Мнозина ще попитат: защо приключваме с този вариант на “Детектор на 
лъжата“? Причините са много. Причините, по дефиниция, винаги са много. 
“Детектор на лъжата“ изпълни задачите, които си постави - да провокира, да 
забавлява, да зададе точните въпроси. Всяка провокация обаче има определен 
“живот“, преди да престане да бъде провокация. Защото и с най-острата и 
нестандартна идея в един момент се свиква (нали това беше една от трагедиите 
на днешното ни време според Маркузе). В този ред на мисли завършването на 
“Детектор на лъжата“ именно докато рубриката още представлява силна 
провокация е важно - дори практичните учебници по маркетинг се прехласват по 
умението да не експлоатираш идеите докрай, да не “изстискваш“ потенциала им 
до последна капка. Защото вкусът, който остава след идеята, е не по-малко важен 
от въздействието “. А няма нищо по-прекрасно от свежия, ментово-хапещ вкус. С
такъв вкус, надяваме се, ще се разделите и с “Детектор на лъжата“.  

  

    

  

 

  

  

Но има, разбира се, и друго. Винаги има “друго“.
А то е отношението на политиците към рубриката с приближаването на светлата 
дата 25 юни. Ако до преди седмици реакцията на голяма част от гостите ни при 
покана за участие беше, че са поласкани, то все по-често отговорът стана: “Не 
искам точно сега да се излагам.“ В повечето случаи следваше уточнението: 
“Може, с удоволствие, след изборите.“ Нещо повече - оказа се, че дори в 
предизборни щабове рубриката се обсъжда като притеснителна, а страхът 
(познахте!) е отново гостът да не се “изложи“. Логичният въпрос е как, ако на 
някого не може да се гласува доверие да участва в подобен тест, може спокойно 
да му се дава шанс да участва в управлението на една държава? И как, след като 
битува мнението, че “провалът“ в експеримента за искреност е сигурен, може да 
се говори за неща като честност и прозрачност? И защо именно преди изборите 
истината стана нещо толкова страшно? Не трябваше ли да бъде точно 
обратното?! 
“Детектор на лъжата“ винаги е бил място, свободно от фалш и лицемерие. Затова



няма услужливо да поканим в тази рубрика политиците, които с охота биха 
участвали в теста ни след изборите. 
Всеки глупак може да каже истината - твърдял английският писател Самюел 
Бътлър, - трябва обаче да си разумен, за да не го направиш. Е, честните глупаци 
свършиха. Останаха разумните. Тези, които нямат нужда от истина, а от 
пропаганда. Един месец ни дели от изборите... 


