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Светът на лагерите не е важен, понеже в него са стра-
дали и умирали; светът на лагерите е важен, тъй като 
в него са живели. Тъй като тук човек в собствените си 
очи е превърнат в нещо тотално лишено от стойност; 
но също така и защото самите надзиратели на тези 
хора са превърнати в тотално лишени от стойност в 
собствените си очи; а също и защото една страна, в 
която съществуват концентрационни лагери, е про-
гнила до мозъка на костите. Концентрационният свят 
е една неизбежна зараза и поради това той е най-го-
лямото нещастие, което може да се случи.
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Равносметката, съпровождаща двадесетгодишнината от пада-
нето на комунизма, откроява лагерите като феномена, който в 

голяма степен разкрива характера на режима. Не само на ранния 
му, радикален период, белязан от произвол и открито насилие, 
но и на времето след декларираната, но формална десталиниза-
ция през 1953 г. Под привидната нормализация и рутинното все-
кидневие на късния комунизъм лагерите повече от всичко друго 
разкриват срамната тайна на режима – че по същество не се е 
променил. 

Истинската история на лагерите в България, извън въпроса за ис-
торическия и политически контекст на възникването им, остава и 
до днес непозната. Причините за това са много – както в предиш-
ното, така и в днешното общество. Една от основните между тях е 
мълча нието – предишното и днешното. Мълчанието е основопо-
лагащ момент в тоталитарния проект за лагерите. Всичко, свърза-
но с тях, и до днес носи грифа «Строго секретно». Репресивната 
машина на комунистическата държава педантично и последова-
телно заличава всички следи от реалността на лагерите.

В лагерите са изпращали по административен път политически 
противници, неудобни или просто невинни хора без ясно фор-
мулирана вина, без съд и присъда – т.е. без документални следи. 
Самите лагери са представлявали затворен свят, контактите с жи-
вота «извън» са прекъснати или строго контролирани. Лагерният 
правилник забранява воденето на дневник или бележки, изобщо 
използването на хартия и молив, изнасянето на изписани листа 

се третира като тежко престъпление – дори личната кореспон-
денция при освобождаването на лагеристите се е изземала и уни-
щожавала. Абсурдно е дори да се помисли за фотографиране. До 
този момент не открихме нито една визуална следа от лагерите. 
Следващият кръг на заличаване засяга самите физически тела. 
Липсват смъртни актове на хората, намерили гибелта си в лаге-
рите, или ако има, те са фалшифицирани. Телата не се връщат на 
близките, а се погребват анонимно на дунавските острови. Зали-
чаването на телата цели и заличаването на смъртта като лагерна 
реалност. Години по-късно, след промяната, останките на жертви-
те не са открити поради ненадеждните свидетелства или небреж-
ното следствие. 

Лагерниците, които дочакват освобождението си, са задължавани 
да подписват декларации за лоялност, предупреждавани са, че не 
трябва да разказват за това, което са видели и преживели в ла-
гера. Паническият страх, че отново могат да бъдат върнати там, 
затваря устата им – повечето от тях не споделят за преживяното 
дори с най-близките си. Но и са заинтересувани, доколкото могат, 
да крият от обществото полученото клеймо, което ще ги съпът-
ства до края на дните им. Така жертвите се оказват съучастници на 
режима в укриването на срамната тайна. Изтриването на паметта 
върви ръка за ръка със загубването на езика. В тоталитарната дър-
жава няма език, на който да се разкаже преживяното. Към страха 
се прибавят омерзението, срамът, вината или идеологическите 
скрупули. Мнозина дори след 1989 г. се страхуваха да свидетелст-
ват, да сътрудничат на следствието, разследващо престъпленията 
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в лагера край Ловеч. И най-накрая, след 1990 г. в ход 
е истински конспиративен план за укриване и сис-
темно прочистване на архивите. Един от следовате-
лите по делото за лагерите споделя: «ДС и ЦК на БКП 
укриха много неща… Много бързаха те и назначиха 
в архивите свои хора, които вървяха пред нас, а ние 
все още не бяхме така настоятелни. (…) Просто те 
проскубаха архивите и ги унищожиха…» След фи-
зическото заличаване на самите места за въдворя-
ване са заличени и документалните следи за света 
на лагерите. Лагерите са превърнати в един вид не 
място. 

Но една изложба предполага обекти за излагане. 
Пред организаторите стоеше трудната задача да 
представят непредставимото. Как да се покажат 
битът, гладът, болестите, изтезанията, убийствата, 

телства за смъртта от името на убитите, от името на 
заличените тела. Но оцелелият постига нещо много 
важно – пробива обръча на мълчанието, връща си 
загубения език, пресъхналата реч. А заедно с него 
са оцелели и фрагменти от вещния свят, който го 
е съпровождал в изпитанията и който на свой ред 
също проговаря, набавя гаранции за автентичност. 
Този вещен свят, някога помогнал му да оцелее, 
днес придобива стойността на символен език, кой-
то жестоката цензура не е разпознала и не оценила 
подривната му сила. Вещите, превърнати в знаци, не 
само са в състояние да отпращат към отсъстващото, 
но и да го концептуализират.

В процеса на подготовката на изложбата с много 
усилия и щастлива случайност, разбира се, случай-
ност, предизвикана от нас, тъй като тя никога не се 

смъртта... ? Липсата на следи, стратегията за излича-
ване сами по себе си разкриват истинския образ на 
лагерната реалност. Но нашата цел беше друга – не 
да тематизираме, а да се изправим срещу логиката 
на изличаването. Приехме, че най-силният аргумент 
срещу нея се явява живият човек, оцелелият въдво-
рен, избегналият смъртта лагерист – носителят на 
памет, на съзнание, на въображение, на емоции… 
Благодарение на него концлагерите, въпреки всич-
ки усилия на режима, не се превърнаха в събитие 
без свидетели. За това на режима не достигнаха 2–3 
десетилетия. Лагерите придобиват реалност благо-
дарение на излезлите живи от тях, макар смъртта 
на оставили костите си в безименните гробове да 
крие истинската им същност. Свидетелстването на 
оцелелите е преди всичко свидетелстване за оцеля-
ването. Никой оцелял не може автентично да свиде-
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отзовава сама, успяхме да открием фрагменти от този вещен свят, 
незначителни на вид, но натоварени със значение – лъжица на 
лагерист, сламена кутия, дървени налъми с тайник в тока, книги, 
четени нелегално, живописни табла, малка пластика, записки на 
ръка, изнесени с огромен риск, стихотворения, записани на бе-
лия лист на паметта… Вещи, запазени по чудо, свидетелстващи за 
вроденото чувство за история на обикновения буден човек, пре-
върнат в мишена за системата. Тяхното изплуване от небитието 
на времето ги превръща в знаци на решимостта на човека да не 
забрави, да делегира памет и слово на незначителните вещи. Съ-
хранените вещи и артефакти са компенсацията за загубения език, 
негови скрити убежища. По-късно към техните свидетелства се 
прибавя и работата на паметта на един оцелял картограф (Хоро-
зов), чиито възстановки на лагера «Белене» днес ни позволяват да 
получим представа за топографията на това огромно съоръжение 
за заличаване на човека.

Но най-ярките свидетелства за лагерния свят дължим на тези 
бивши каторжници, които успяват да си върнат езика, да изгово-
рят преживяното, да разкажат за победата над изличаването. В 
годините след промяната се появи и бавно се наложи един нов 
литературен жанр – сказание за концлагерна България. Книгите 
от нарастващата мемоарна продукция трябва да бъдат четени 
и изучавани, още повече че сред тях откриваме и изненадваща 
изразителна сила. Затова още по-странно е мълчанието за тях, 
свеждането им до книги на бивши лагеристи за четене от бивши 
лагеристи. Неизбежно техните свидетелствания в редица случаи 

са субективни и обречени на неточности, фрагментирани са, но 
са всичко, с което разполагаме, за да си въобразим света на лаге-
рите – условията и формите на живот, образите и поведението на 
лагеристите, на надзирателите, изтезанията, стратегиите за оцеля-
ване, смъртта… Тези книги са не само основен извор на познание 
за света на лагерите, но и отправна точка в изработване концеп-
цията на изложбата.

Изследователи на нацистките лагери на смъртта стигат до убеж-
дението, че еднакво трудно е да се свидетелства за тях както само 
отвън, така и само отвътре. Необходим е балансиран и труден 
синтез на гледните точки. Това предполага не буквално онагле-
дяване (по предпоставки невъзможно), а структурно представяне 
на света на лагерите като отношение между типове индивиди и 
съдби: въдворени – надзиратели, жертви – палачи, загинали – 
оцелели, свидетели – експерти по изличаването и т.н. Но също 
така и на отношение между реалността на лагерите и паметта за 
лагерите, на отношение между реконструираната реалност на ла-
герите и начина, по който тази реалност се мисли днес от различ-
ните обществени групи. Така изложбата се явява опит за археоло-
гия на концлагерното минало, очертаваща границите на архива 
и на паметта, едновременно конструираща едно бъдещо поле на 
познанието и показваща белите му полета. Познание, което един-
ствено е в състояние да противодейства на изличаването. Защото 
«забравата на изтреблението по същество представлява част от 
самото изтребление» (Хана Арент). 
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Някогашното село, а след това град Белене и лагерът «Белене» 
са две наименования, които се заместват и често наслагват 

едно върху друго. Лагерът, години наред давал препитание на 
местните хора, до ден днешен хвърля тежка сянка върху града, 
чиито жители се стремят да игнорират миналото. Но близостта на 
лагера и затвора години наред бележи живота в селището с из-
лъчваните от острова заплаха и страх. 

Между острова, превърнат в концлагер, и града има и друга връз-
ка – според една достоверна хипотеза територията на днешния 
град някога е представлявала голям остров, който от Среднове-
ковието до днес хората полагат усилия да откъснат от голямата 
река. Това е постигнато с пресушаване на каналите, които са отде-
ляли големия остров от голямата суша. През 1917 г. на беленски-
те диги и на строежа на жп линията Ореш–Белене, преминаваща 
през югозападния участък на Свищовското блато, работят затвор-
ници и военнопленници. През 1942–1943 г. войници, мобилизи-
рани селяни и трудоваци работят на беленските диги и на дигата 

на остров Персин. През 1947 г. 3000 трудоваци и мобилизирани 
от съседните села под ръководството на съветски специалисти са 
хвърлени в строителството на диги и изкуствени системи с обща 
дължина 120 км. 

Дунав периодично напомня за насилието, упражнено върху него. 
През 1942 г. реката скъсва дигата Белене–Свищов при местността 
Свети Илия и залива източната част на града. Водите възстановя-
ват пресушеното Свищовско блато, свързват се с непресушеното 
в западната си част Беленско блато и градът за кратко отново се 
превръща в остров. Реката буйства цели пет дни (10–15 март) и 
заличава всички улици в крайбрежната част на селището. 

Беленският архипелаг се състои от два по-големи острова – Пер-
син и Голяма Бързина, два не толкова големи – Малка Бързина и 
Магареца, няколко по-малки – Щурчето, Превалията, Милка, Кит-
ка, Кадъните, Маргаритка, Лакът, Милиционерът и няколко бези-
менни или непостоянни. Някои от островите са плътно обрасли 
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с растителност и преди всичко бяла върба, с което се свързва и 
името Белене. Персин е бил основното богатство на Белене, място 
на оживена стопанска дейност. Земята му се е стопанисвала от ак-
ционерно дружество, което наред с житни култури се занимавало 
с отглеждането на едър и дребен добитък, както и с пчеларство. 
През пролетта стопаните са прекарвали тук животните и са ги ос-
тавяли на свободна паша чак до есента. През 1938 г. на  острова 
са отглеждани 2907 глави едър рогат добитък, 13 200 овце и 2680 
свине. 

Концлагерът измества частните стопани и се разполага на Персин, 
но дейностите му се разпростират и на другите по-големи остро-
ви. На Щурчето първоначално е разположен свинарникът, а впо-
следствие концлагерът за жени. На Голяма Бързина лагеристите 
добиват дървен материал, на Превалията са погребвани мъртвите 
лагеристи… Персин е дълъг около 15 км и широк 3–4 км. Тук са 
разположени бараките на концлагеристите и административните 
постройки. Тук основно се осъществява и насилственият труд, по-
лаган от задържаните. Със своите около 50 000 декара плодород-
на земя островът е превърнат в изгодно стопанско предприятие, 
но макар и да използва безплатна работна ръка, остава далеч от 
ефективността на предишните стопани. Формално стопанските 
дейности са придадени към ДЗС «Свищов», което заплаща на ад-
министрацията на концлагера стойността на изработената про-
дукция. Условията на труд са примитивни – жъне се със сърп, без 
паламарка, конопът се скубе с голи ръце, дървеният материал се 
обработва с брадви, пръстта при насипване на огромната дига до 
1956 г. се пренася на ръце. Дневният хранителен порцион на за-
творниците е бил 0,78 ст. тогавашни пари, за сравнение – порцио-
нът на стражевите кучета е бил 0,85 ст. 

Пчелни кошери на остров Персин (1928 г. и 1935 г.)
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Раздаване на писма

Извозване на пръст 
с колички на дигата

Театрално представление  
пред мобилизирани и въдворени

Каца с вода за миене
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Къпане в реката. 
Михаил Даскалов е крайният вдясно. 

Маршируване.

Празнуване с населението от Белене. 

Бараките, в които са настанени войниците.

Фотографиите на страницата са предоставени от Михаил Даскалов. 
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През април на 1943 г. бях повикан запас в село 
Маломир, Ямболско. Една сутрин фелдфебелът 

строи ротата и между другото попита кой е Михаил 
Даскалов и нареди да изляза пред строя. Попита ме 
дали искам да стана артелчик. Съгласих се. Един път, 
отивайки да направя разкладката за храната през 
деня, заварих фелдфебела да чете някакво писмо. 
Надникнах през рамото му и погледът ми попадна на 
подписа със зелено мастило на сараньовския кмет, 
о.з. генерал Захренов, и печата на Сараньовската об-
щина. Прочетох: «Г-н поручик, в отговор на писмото 
ви; отговарям, че лицето Креко Атанасов Стоименов 
от гарата е благонадежден, а лицето Михаил Даска-
лов от с. Сараньово е провинен и продължава да е 
активен». Фелдфебелът не ме позна, отвори списъка 
на ротата и затърси името ми. След около половин 
час влезе ротният Петров, ние с канцеларския пи-
сар станахме прави, а фелдфебелът му подаде пис-
мото от общината и добави, че посоченият войник 
е отговорник на склада. Ротният нареди: «Още утре 
да го отстраниш. Трябва да бъдем предпазливи, в 
съседното Дулово касиерът на общината задигнал 
пишеща машина, пари и хванал шумата».

След три дни 15–16 войници, събрани от цялата дру-
жина, разквартирувана в съседните села, издадохме 
вещите, облякохме си цивилните дрехи, получихме 

суха храна и ни командироваха, без да ни кажат за 
къде. Качиха ни във влака от Ямбол за Карнобат, а 
оттам през Предбалкана се озовахме в глад Левски. 
Пътници от влака питаха конвоиращите ни войници 
къде ни водят. Тогава чухме да казват, че отиваме в 
Белене. Слязохме в Свищов и потеглихме към лаге-
ра, който беше на 6–7 километра. Преминахме по-
край работещи войници, някои питаха има ли сред 
нас хора от Стара Загора, от Сливен и от другаде… 
Командирът на лагера ни посрещна добре, дори 
се скара на придружаващите ни въоръжени шест 
ефрейтори и подофицери. Дадоха ни лятно облек-
ло, лопати и право на обекта. Трябваше да копаем 
пръст и с колички да я прекарваме на 40 м до дигата 
– основата й беше 30–40 м широка, а в горната част 
ставаше 8 м. Работехме в група от 6 човека и трябва-
ше за 8-часов работен ден да изкопаем и пренесем 
общо 30 кубика пръст – по 5 кубика на човек. Ако не 
успеехме, оставахме до 9–10 часа вечерта. 

Един от командированите войници от нашата дру-
жина – Маломир от с. Церово, поискал да отиде по 
нужда, придружили го двама ефрейтори. Влезнал 
Маломир във върбалака и не излязъл. Напразно го 
чакали ефрейторите. След два-три дни огладнял и 
отишъл в жп кантона. Оттам съобщили, че има бег-
лец. Върнаха го в лагера и той направи нов опит за 

Пребиваването ми в лагера в Белене през 1943 г.

бягство. След два дни войниците от поста на Дунава 
забелязали в реката човек, извадили го удавен, дори 
подул се. Понеже Маломир беше наш земляк, взвод-
ният командир ни изпрати да видим дали е той. Той 
беше. Заровиха го в пясъка и съобщиха на домаш-
ните му в Церово. Но той имал вуйчо с военен чин, 
та дойдоха, изровиха тялото и го откараха. 

През май отново имаше бегълци. Войниците стреля-
ха, вдигна се тревога, но бегълците не бяха хванати. 
През май с няколко души ме изпратиха да сека дър-
ва. На 28 август получих телеграма от семейството, 
че жена ми е тежко болна. Телеграмата ми я даде 
взводният командир и ме попита дали ще си ходя 
и ако да, да намеря пет човека, които с подпис да 
гарантират, че ще се върна от отпуск. Намерих пет 
души, които подписаха. Жена ми действително беше 
зле. Върнах се и сякох дърва до октомври. През де-
кември застудя и към 15-и запасняците ни освобо-
диха. Редовните войници останаха на обекта.

      Михаил Даскалов
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Наводнението на Белене през 1942 г. 

Обичайна пролетна картина

Град Белене днес



ИСТОРИЯ НА КОНЦЛАГЕРА «БЕЛЕНЕ» 
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Лагерите в комунистическа България се появяват официално 
с Указ № 8 на регентите от 11 януари 1945 г. по предложение 

на министъра на вътрешните работи Антон Югов. По-късно прак-
тиката на административните арести (без съд и присъда, по целе-
съобразност) е регламентирана в Закона за Народната милиция 
от 1948 г. За да се разграничат от печалната слава на нацистките 
лагери на смъртта и следвайки опита на Съветския съюз, те са на-
речени с евфемизма «Трудово-възпитателни общежития (ТВО)». 
Аргументът е, че в тях се изпращат «асоциални елементи», за да 
бъдат превъзпитани в духа на ценностите на комунистическия 
морал и да способстват за приобщаването им към «новия живот». 
В действителност в тях процентът на криминално проявените е 
изключително малък, те са там, за да поддържат идеологическо-
то алиби на начинанието. В лагерите са събирани всички, които 
не са съгласни с режима или не скриват липсата на ентусиазъм 
в подкрепата му. Това са хора, които по една или друга причина 
са «изтървани» по време на чистката през първите месеци след 
9 септември 1944 г. и от Народния съд. За режима те са опасни и 
излишни. «Поправянето» им цели елиминиране на политическа-
та опозиция, пречупване на другомислещите и изваждането им 
от активния живот. В първите години в страната са организира-
ни множество ТВО с различна продължителност, най-известните 
от тях са: «Куциян», «Зелен дол», «Светиврач», «Дупница», «Роси-
ца», «Ножарево», «Богданов дол», «Батановци», «Николаево», «За-
град», «Скравена» и т.н. Общо в периода 1945–1962 функционират   
44 ТВО. 

През 1949 г. (Протокол № 5 от 27 април на Министерския съвет) 
режимът взима решение за по-ефективен контрол и изолиране на 
политическите си противници и опозиционери, концентрирайки 
ги на едно място. Дунавските острови изглеждат подходящо мяс-
то за пълна изолация. Това обстоятелство, както и зимните студо-
ве спечелват на лагера прозвището Българския Сибир. 249 лаге-
ристи от Богданов дол са изпратени да основат лагера. Стоварени 
са на гола поляна и сами, с подръчни средства, започват да строят 
първите бараки от леси. Липсват дори пирони. Лагерът «Белене» 
започва да се пълни, като броят на задържаните, в съзвучие със 
Сталиновата теза за засилване на класовата борба, расте лавиноо-
бразно. Така към края на годината задържаните стават 3000. Точни-
ят брой на лагерниците през годините в зависимост от източника 
варира. През 1951 г. според строго поверителна справка на МВР в 
лагера са въдворени 1459 лица. По свидетелства на лагеристи от 
Културния съвет през 1952 г. в него се намират над 5000 души – от 
които 2500 на първи обект и 2000 на втори обект на остров Пер-
син. Там са настанени и 150–200 криминални затворници. 500–600 
жени са затворени на остров Щурчето. През пролетта на 1953 г. 
по сведение на лагеристи, работещи в счетоводството на лагер-
ното комендантство, броят на задържаните лица е 3500. Според 
поверителните сведения на МВР през пролетта на 1953 г. в лагера 
се намират 1913 души. Във връзка с критиката на деформациите 
в строителството на социализма и култа към личността и послед-
валия курс към десталинизацията в СССР, с Протокол «А», № 135 
от 5 септември 1953 г. Политбюро на ЦК на БКП взима решение за 

В ДАТИ

Служебната бележка при 
освобождаването на Стефан 
Бочев от Белене през 1953 г. 
и запазеният от него билет за 
влака, който го отвежда при 
родителите му в Ловеч.
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закриване на лагера в Белене. Последните 80 души 
са освободени през декември. Но това не е краят 
на историята. Закритият лагер формално е преиме-
нуван в затвор, но под новия етикет продължава да 
функционира. Политически въдворени лица свиде-
телстват за пребиваването си там през 1954–1955 г. 

Като отговор на страха, изпитан от властта по време 
на Унгарската революция, с Протокол «Б» № 9 на По-
литбюро на ЦК на БКП от 17.ХI.1956 г. е постановено 
лагерът в Белене да се възстанови. «Да се въдворят 
в ТВО «Белене» най-опасните за реда и сигурността 
на страната вражески и престъпни елементи, наста-
нили се на местоживеене в София и други големи 
градове». Решението е потвърдено и от Указ № 468 

на Народното събрание от 4 декември същата годи-
на. В МВР е възстановен закритият през 1953 г. отдел 
«Въдворяване и изселване». В лагера са изпратени 
дейци на бившата политическа опозиция, «фашист-
ки управници», «капиталисти» и царски офицери… 
Броят на лагеристите набъбва до 2800. По-късно 
част от тях са освободени, но мястото им е заето от 
втора вълна въдворени, свързана с т.нар. акция сре-
щу хулиганите. На 21 януари 1958 г. с Протокол «Б» 
на Политбюро е решено: «С цел да се засили борба-
та против зачестилите хулигански прояви, считаме 
за целесъобразно да се организира въдворяване-
то на принудителен физически труд на отявлени и 
вредни за обществения ред хулигани, крадци, реци-
дивисти и други разложени елементи». Така в лаге-

ра наред с криминално проявени младежи попадат 
свещеници, архитекти, юристи и какви ли още не 
образовани хора, все неудобни за властта. Под на-
тиск на международното обществено мнение с ре-
шение на Политбюро от 27 август 1959 г. лагерът в 
Белене се закрива. В този момент в него се намират 
1421 души. 1257 от тях са освободени, а за останали-
те 166, обявени за «непоправими рецидивисти», се 
търси друго решение.

При пълна секретност те са преместени в каменни-
те кариери край Ловеч – поделение 0789, наречено 
«Трудова група», филиал на затвора в Белене. Не е 
намерено решение на Политбюро за откриване на 
лагера, няма и официален документ за закриването 
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му през пролетта на 1962 г. след скан-
далните разкрития за извършените 
там престъпления. В Ловеч са изпра-
щани хора на неимоверно тежък тру-
дов режим, без присъда и без срок 
за пребиваване. Според несигурните 
данни на прочистените архиви през 
лагера преминават 1501 човека, от 
които 155 намират смъртта си там, но 
според живи свидетели броят им може 
да достигне 600. «Трудовата група» – 
Ловеч, е естествено продължение на 
лагера «Белене». Оттам идват кадрите 
– офицерите и надзирателите, режи-
мът, установените порядки, отличава-
щи се с бруталност и обезценяване 



22 БЕЗ СЛЕДА? ЛАГЕРЪТ БЕЛЕНЕ (1949–1959) И СЛЕД ТОВА...   /   ИСТОРИЯ НА КОНЦЛАГЕРА «БЕЛЕНЕ» В ДАТИ  Институт за изследване на близкото минало     

ва «Акация». В първите дни липсва каквато и да е 
 организация – няма охрана, не им дават храна, не 
ги карат да работят. Живеят като робинзоновци. Ла-
геристи разказват как началникът на лагера, майор 
Тачев, парира недоволството им: «Виждате ли тази 
яма? Какво мислите, тя чака вас. Ще ви застреляме, 
ще пуснем булдозера да зарие и край. Никой няма 
да разбере нищо…». Тези думи са изречени години 
след скандалните разкрития за престъпленията в 
Ловеч. През 1981 г. в «Белене» отново са въдворени 
около 200 младежи за «противонародни прояви». 
Те свидетелстват, че по това време Първи и Втори 
обект все още са действащи. Когато ги освобож-
дават, по свидетелството на един от тях (Владимир 
Писарски) лагерният офицер от ДС му казал: «Пом-
ни едно: никъде не си бил. Ако проговориш и една 
дума, пиши се мъртъв. Няма да те намерят ни майка 
ти, ни баща ти, ни никой…». Години след скандални-
те разкрития за престъпленията в Ловеч чувството 
за безнаказаност сред блюстителите на реда про-
дължава да е непроменено. Манталитетът на лагер-
ния надзирател и произволът продължават да ви-
таят над обществото. 

И това се проявява още един път, когато отново по 
административен път, без съд и присъда, по време-
то на «възродителния процес» през 1985–1986 г. в 
«Белене» са въдворени неколкостотин български 
турци от различни региони на страната, отказващи 
да променят имената си. Липсва каквато и да е до-
кументация и точният им брой трудно може да бъде 
установен. Според свидетелствата на лагерници 
на Първи обект е имало 514–517 души, а на Втори 
обект – 390 турци и 10 българи. Условията на живот 
и карцерът са същите като през 50-те години. Пси-

на човешкия живот. В лагера «Белене» също загиват 
стотици, но сковаващият страх през ранните годи-
ни на функционирането му и унищожените архиви 
са пречка да се установи истината. На беленските 
острови в най-секретен порядък се транспортират 
и труповете на намерилите смъртта си в Ловеч, по-
гребват ги според едни свидетели на остров Щур-
чето, според други – на остров Предела. Списъците 
на въдворените и до днес остават неуточнени и за-
булени в тайна. Лагеристите са поставени в пълна 
изолация от външния свят, нямат право на свижда-
не и кореспонденция, нямат утвърден режим и нор-
ми, действа се единствено по устни разпореждания 
на отговорните служители от МВР. Зам.-министърът 
Мирчо Спасов се разпорежда да работят до пъл-
но изтощение, болните да не се водят в болница, а 
труповете им да не се връщат на близките. Въпреки 
произвола и издевателствата лагерът в Белене не 
е бил създаден, по израза на един от бившите ла-
геристи, за «масовото производство на мъртъвци». 
Парадокс е, че много по-късно, когато комунисти-
ческата партия е абсолютен господар в страната, в 
«трудовата група» – Ловеч, изчезва разликата между 
лагерите за концентриране и лагерите за изтребле-
ние. Хората са вкарвани, за да не излязат живи.

След закриването на лагера в Ловеч институцията 
концлагер, и по-точно лагерът в Белене, не изчез-
ва напълно, но с времето определени аспекти във 
функционирането й се променят и това е свързано 
с промени в структурата на самото общество. През 
пролетта на 1968 г. във връзка с раздвижването на 
духовете около Пражката пролет отново по адми-
нистративен път неколкостотин души са въдворе-
ни в «Белене». Настаняват ги в изоставената заста-

хологическият натиск върху задържаните е брута-
лен, не рядко съпровождан с физически унижения 
и изтезания. 

Мястото за въдворяване «Белене» има двояко лице 
– на лагер и на затвор. Разликата между тях е, че в 
лагера човек попада по административна линия 
и за неопределено време, а в затвора – след при-
съда и за определен срок. Иначе мястото е едно и 
 условията за пребиваване и работа са едни и същи. 
При необходимост лагерът лесно се превръща в 
затвор и обратното – една постоянна трансфор-
мация през годините. Така че по същество лагерът 
в Белене никога не е преставал да съществува. По 
приблизителни изчисления през различните му пе-
риоди през него са преминали около 30 000 души. 
Конкрет ният лагер, но и лагерът като основна ин-
ституция, на която се крепи режимът, непрестанно 
напомня за принципа на терора и поддържа стра-
ха и заплахата върху гражданите. През 1959 г., при 
 обсъждането в Политбюро на ЦК на БКП закрива-
нето на лагера «Белене», Тодор Живков откровено 
отбелязва: «Ние разгледахме обстановката в стра-
ната и дойдохме до заключението, че не ще можем 
да държим лагера «Белене». Ако има хора, които са 
непоправими, да се пратят в затворите. «Белене» 
 остава за усложнено време». Цялото време на ре-
жима се оказва  усложнено.
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Криминално проявени лица  
в затвора Белене 1985-1986 г.

Веселин Желев и фотографът  
на затвора– отляво на снимката.

Веселен Желев и бъчонката за вода

Гара «Белене» – тук за пристигали товарните 
влакове с новите лагеристи. Днес гарата не 
функционира и е изоставена.

Пътят на лагеристите – по този път  
към Първи обект поемат задържаните,  
след като ги стоварят на брега  
на остров Персин. 
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Сградата  
на комендантството  
на лагера «Белене»

Разположена е в града, на бре-
га на Дунав. Тя е проектирана 
от лагериста инженер Йордан 
Константинов и изградена с 
тухли, произведени на Пети 
обект – тухларната. С тези тух-
ли са изградени и жилищният 
блок на служителите в лагера, 
и редица други постройки в 
града. 

Останки от дигата, строена от лагеристите.

Сградата на затвора на Първи обект,  
който функционира и днес.

 

Изоставени сгради на Втори обект – жилище,  
краварник, използван и днес.

Свинарник





27

«Белене» представлява голям концентрационен комплекс със се-
далище на остров Персин. Включва пет лагера, наречени обекти 
и номерирани с римски цифри. Двата основни големи лагера – 
Първи обект (разположен в близост до брега) и Втори обект (на 10 
км на северозапад във вътрешността на острова), представляват 
истински селища, побиращи по 2–3 хиляди души. В границите на 
Първи обект се намира един по-малък лагер, обграден с двойна 
телена мрежа, ровове, наблюдателници с картечници, охраняван 
от стражеви кучета. Това е лагерът за криминално проявени лица 
(около 150–200 души), наричан «Тел Авив». На 5 км на изток от 
него се намира Трети обект – зеленчуковата градина. Четвърти 
обект е лагерът за жени, намиращ се на остров Щурчето (около 
500 лагеристки). На брега западно от града, в местността Лунгата, 
е Пети обект – тухларната за ръчно производство на кирпичени 
тухли. Обособени са и няколко подобекти, в които се отглежда 
добитък – крави, коне, овце, кокошки.

Възстановките на разрушения лагер на с. 6, 26, 27, 28 и 
29, 30 и 31 са дело на бившия лагерист Крум Хорозов.

Женският лагер на остров Щурчето
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Първи обект 

Втори обект
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БЕЛЕНСКАТА АРХИТЕКТУРА

Б араките бяха просто като овчи кошари, каквито 
имаме по нашите планини; стените – плетени от 

пръчки и измазани с кал; покривът – също плетени 
леси, е покрит със слама; вътре – двуетажни нарове, 
също от леси, с нещо като сламеници върху тях. Ба-
раките бяха дълги 40–50 метра и широки 5–6 метра, 
като между наровете оставаше коридор от близо  
2 метра.

Петко Огойски, 
Записки за българските страдания, т. I 

Бараките са строени  
от самите концлагеристи:

Строежи на Персин? Как ставаше тая работа. 
Поч ваше се с производството на «леси». «Леса» 

се прави така: набиват се в земята пръти, дълги тол-
кова, колкото искаш да е широка лесата, и толкова 
повече на брой, колкото искаш пък да е по-дълга. 
Разстоянието между побитите пръти – двадесетина 
сантиметра. Едни от нас кършат клонки и ги носят 
при онези, които «плетат» лесата, преплитат клонки-
те между прътите, други доставят пръти – подостре-
ни, та да са готови за набиване в земята. И прътите, 
и клонките се вземат от повалени върби, които ние, 
делачите, оформяме – издялваме на мертеци: от тях 
се сглобява скелетът на постройката от леси.
Как успяваха тия доморасли майстори селяци да 
сглобяват конструкциите тези, и досега се питам. 
Защото се работеше… без пирони. Давай там, зна-
чи, «С ПОДРЪЧНИ СРЕДСТВА»! Тогава там за пръв 
път чух тая дума – изглежда свещена за социализма 
формула. Използваха нашенските троглодити ня-
какви техники от неолита, може би отпреди Потопа 
да са били: «зарязвания», «дървени гвоздеи», завър-
зване с въжета от усукани тънки гъвкави върбови 
клонки… Но – успяваха. Та ето ти, израсна на земята 
същинско троглодитско градче». В бараките са на-
тъпкани по неколкостотин човека, на всеки се падат 
по 50–60 см площ, спи се на една кълка… Въздухът 
и светлината не достигат – вместо прозорци са оста-
вени малки отвори с дървени решетки.
 
Стефан Бочев
Белене. Сказание за концлагерна България 

Вътрешният вид на бараката от леси
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КАРЦЕРЪТ: В лагера няма помещения за хранене, няма баня, но в замяна на това карцерът, 
в който според свидетелствуването на лагеристите са изпращани и за най-невинния жест на 
свободна воля, е грижливо замислен като основен инструмент на унижение и в много случаи 
– смъртоносна инквизиция. Той представлявал бункер, вкопан в земята, с три двойни и шест 
единични килии. Стените са изградени от дебели греди, насипани отвън с пръст, а от вътреш-
ната страна от плет, измазан с кал. Отгоре е засипан с дебел слой пръст. Подът е изпълнен с 
подпочвена вода и постоянна кал. Няма отвори за вентилация и светлина. Цари непрогледен 
мрак. Единственото място, откъдето може да проникне въздух, е процепът под вратата на 
килията. Но когато завали дъжд, водата пробива земния насип и започва да пълни помеще-
нията. Въздухът често свършва и мнозина са губили съзнание. Ето защо карцерът е наричан 
от затворниците «живата гробница».

Денчо Знеполски
Посмъртна изповед

Бараката, гледана отпред и отгоре.
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Крум Хорозов след излизане 
от затвора (1962 г.) 

     
Крум Хорозов като войник (1944 г.)      Студентската книжка на Хорозов

 
Хорозов и семейството му (1973 г.)
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Крум Кънчев Хорозов е роден в гр. Летница (тогава село), Ло-
вешка област, на 18 ноември 1925 г. в многолюдно, 18-членно, 

семейство. Завършва Лавешката гимназия и се включва в Земе-
делското младежко движение. След завършване на войнишката 
си служба три години подред не получава необходимата бележка 
от местната организация на Отечествения фронт, необходима за 
постъпване в университета. Все пак през 1948 г. успява да се за-
пише в Държавната политехника «Йосиф Висарионович Сталин», 
специалност земемерно инженерство. На 6 май 1951 г. е задържан 
от Държавна сигурност и включен в процес срещу 11 членове на 
бившия ЗМС – Петър Сърбински. Осъден е на 20 години, от кои-
то 11 прекарва в различни затвори. След освобождаването му на  
22 май 1962 г. се заселва в Русе. Работи като мозайкаджия в 
 строителството и успява да завърши задочно строителния техни-
кум «Колю Фичето». След 1989 г. е избран за депутат във Великото 
народно събрание от листата на БЗНС «Никола Петков».
През 1970 г. по време на ведомствена екскурзия, посещава бив-
шия концлагер Бухенвалд и впечатлен от видяното, решава по па-
мет да направи възстановка на лагера в Белене, където е изпратен 
през 1954–1955 г. Тази първа скица съхранява на тавана на къщата 
си до 1989 г. Интересът към нея го тласка през следващите години 
(1990-2002 г.) да пресъздаде в детайли всички обекти на гигант-
ския лагерен комплекс.

 Крум Хорозов в дома си в Русе (2009 г.)
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ИНСТРУМЕНТИ 
НА ТРУДА

Лагеристите, работещи по изграждане на дългата 
десетина километра защитната дига в северния 

и долен край на остров Персин, пренасят изкопана-
та пръст на тарги по подобие на египетските роби. 
Количките, появили се чак при повторното отваря-
не на лагера през 1956 г., са били непознат техни-
чески лукс. От двата края на таргата лагерниците 
закачват изработвани от подръчни средства хаму-
ти. Те представляват изплетени от тънки и гъвкави 
върбови пръчици полукръгове или ленти от плат 
или кожа, чиито краища се спускат край ръцете и се 
навират в дръжките на таргата. Така част от тежестта 
се поема от раменете и изнемощелите и страдащи 
от хроничен глад лагеристи облекчават донякъде 
непосилния труд и успяват да изкарат нормата. Това 
ги спасявало от наказания и от орязване на дажбата 
хляб.

Бившите лагеристи Крум Хорозов и Никола Велеков възстановяват вида и начина 
на употреба на таргата и хамута от леси.
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Хамути от плат, съхранени до днес от бивши лагеристи.

Количка за извозване на пръст на дигата, 

произведена от самите лагеристи (1956-1959 г.).



ЖЕРТВИТЕ







 Фотографии на бивши лагеристи през различните периоди от функционирането на лагера, които Институтът за изследване на близкото минало успя да намери при подготовката на изложбата. 



Стефан Бочев нарича въдворените в Белене през 1949 г. по 
политически причини лица «конгресисти», тъй като там 

са представени всички обществени и социални прослойки, 
професии, степени на образование, политически насоки и 
региони на България и дори етнически групи. Има демократи, 
социалдемократи, анархисти, троцкисти, военни, легионери, 
ратници, остатъци от Цанковия РМС, трайчокостовисти, 
провинили се или прекалили в произвола комунисти… И 
естествено, най-многобройна е групата на  земеделците, с всич-
ките им разклонения и крилца, министри, депутати и кандидат-де-
путати, застъпниците на последните свободни избори, секретари 
на дружби по места, организационният апарат на ЗЕМС. Те са в 
интензивен контакт, в непрекъснати разговори и обсъждания 
на ситуацията в страната и на собствената си ситуация. Остров 
Персин се превръща в негласна затворническо-лагерна държа-
ва, защото, макар и да се пазят отчасти един от друг, лагерниците 
установяват редовни връзки помежду си. «Тук всеки казваше как-
вото мислеше. Защото, о, ирония на съдбата, но в България тога-
ва единственото място, където имаше свобода на словото, това 
бяха… концлагерите!»

Стефан Бочев
Белене. Сказание за концлагерна България 

Стефан Бочев след излизането 
си от лагера през 1953 г.



Когато ни освободиха от лагера и се срещнахме за първи път с 
бай Мишел (Михайлов), той ми сподели, че се страхува от все-

ки познат и отклонява всеки откровен разговор. Във всеки познат 
подозира, че е доносник. «Понякога ми е мъчно за лагера, където 
се бяхме опознали така добре – сподели той, – че в лицето на все-
ки виждах, че е честен и почтен». Подобни съждения съм чувал и 
от Перо Шанданов. 

Христо Колев 
Спомени за израстването

И затварянето в лагерите на всичкия този «земеделски», а всъщ-
ност общонародопредставителен елемент, целеше да бъдат, 

както там може, очернени тези будни хора, които представляваха 
политическата съвест, съзнанието на българския народ. Сред-
ството за която цел беше хвърлянето им в кюпа на «фашистите». 
А ние – всичката тази общонародна опозиция – чисто и просто 
искахме една свободна, демократична и парламентарно управля-
вана България. Това беше нашият «фашизъм». (…) «Фашисти» за 
господа другарите бяха чисто и просто всички, които не им допа-
даха, които се опъваха на повсеместното и тотално тяхно потис-
ничество. Това си е тя, неподправената истина относно състава на 
запрените в концентрационните лагери след 9 септември 1944 г. 
Че да, такива лагери, а не някакви си «трудово-възпитателни об-
щежития» бяха те – това главно средство на «народната» власт за 
борба срещу гражданите на България».

Стефан Бочев
Белене. Сказание за концлагерна България
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ПИСМА НА ЛАГЕРИСТИ

Кореспонденцията на въдворените е силно огра-
ничена и контролирана. Разрешава им се по 

едно писмо от по 8 реда на 3 месеца. Инструкцията 
е да се пише, че лагерникът е добре и не се нуждае 
от нищо. Да няма никакви оплаквания, никакъв пе-
симизъм. Лагерникът може да си поръчва изпраща-
нето на най-необходимото за оцеляването – долни 
дрехи, гуменяци, чорапи и пари. Но понякога и за 
такива поръчки има спрени писма. Въпреки тези 
ограничения Стефан Бочев е съхранил едно писмо 
от лагерист. Самият той признава, че не си спомня 
как е попаднало у него и как го е изнесъл. Ето го и 
самото писмо:

Мила сестро, много отдавна вече получих януарското ти писмо 
и едва сега мога да ти отговоря... Предполагам, че са връщали ко-
лета и това ви е разтревожило, а аз напразно чаках. Затова за-
напред спазвай следното, както ти е съобщено: колет и храна и 
писмо мога да получавам всеки три месеца, защото съм II разряд, 
както и колет с дрехи, като пишете отгоре «храна» или «дре-
хи». Прати ми веднага колета с храна за второто тримесечие, а 
следващия към 1. VII. и т. н. Нека бъдат половината мазнини, мас, 
варена или пушена сланина и масло, 2-3 кг захар, грис... Не ми пра-
щайте хляб, кейк, баница, козунак, защото заемат мястото на 
пълноценната храна, както в последния колет. Така последните 
месеци добре си погладувах. Пък и от миналия август, освен па-
рите от декември, други пари не съм получил... Нуждата, в която 
съм сега, е много голяма и трудно може да се разбере гладът. Нека 
и Мончо прати пари, ако сега не го направи, няма кога друг път. 
Моля те, пращайте ми незабавно и редовно пари... Аз съм добре 
със здравето, въпреки че с храната много закъсах, а само така 
може да се запази здравето. Не пропускайте да ми пишете една 
картичка с няколко думи само (за да я пуснат); когато пращаш 
пари или колет – (пропуснато: «сложи бележка») каквото пра-
щаш и сумата и датата и нищо друго. С нетърпение чакам от 
теб отговор. Целува те брат ти: Поцко.

Изпуснати са от текста чисто семейните пасажи. Адресът на пода-
теля е: Апостол Христов Филимонов, 2 чета ТВО-2. с. Белене, Сви-
щовско. Върху плика с червен молив, с доста неграмотни букви е 
написано: «Да се измени текста, за да не се връща» – види се, от 
надзирателя, проверявал писмата...
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Из кореспонденцията на Костадин Събев

Писмо от лагера Белене до баща му, в което 
между другото обяснява решението си да се 
посвети на живописта.

Нарисуваният от него в лагера портрет на 
баща му, изпратен заедно с писмото.
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Част от пощенските картички до 
родителите му (1952–1956 г.).

Разписките за колети и парични 
записи, изпращани от родителите му 
и грижливо съхранени от тях.
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СОПАТА

Това е основният инструмент за налагане на авторитета на 
надзирателите и за инквизиция на лагеристите в «Белене». По-

късно в «Ловеч» тя се превръща в зловещ инструмент за умъртвя-
ване. Когато в лагерите пристигали нови затворници, те премина-
вали през шпалир на надзиратели със сопи в ръка, налагащи ги 
където сварят. Това било своеобразният ритуал на инициация на 
въдворените. Той трябвало да им покаже, че влизат в царството 
на произ вола, че не е нужно да си се провинил, за да се стовари 
сопата върху гърба ти; показвало им и какво ги чака занапред, ако 
не се пречупят. Тази практика на изтезание Стефан Бочев нарича 
«бастониране». В периода 1949–1953 г. той отбелязва, че като спе-
циалисти по «бастонирането» се проявяват по особено жесток 
начин надзирателят Щерев и старшините Велико, Асен и Йонков.
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МАРШЪТ НА ЛАГЕРИСТИТЕ

«Сгрешил пред народа, туй дойдохме,
в ТВО дух да възродим,
и с устрема на новата епоха,
социализмът светъл да строим!»

Прелом, прелом в душите и сърцата,
с този лозунг създаваме блага
в рудници дълбоко в земята,
в стопанства сред житните нивя.

С труд корав вината ще изкупим,
с просвета своя дух ще възродим
и като нови граждани ще встъпим
в пътя на народа ни любим.

И когато ний отново пак свободни
спечелим народната любов,
с устрем ще градим страната родна
и ще вървим напред с Димитров.

Неизвестен автор

Затворнически дрехи в лагера Белене 
от времето след 1956 г.





Налъми с тайник в тока, използвани  
в Старозагорския затвор от човек,  
след това изпратен в Белене.  
Предоставени от Петко Огойски.





Комплект лъжици на лагерист. Дръжката на малката лъжица е 
изпилена така, че да може да служи като нож. 

Във вдлъбнатината на голямата лъжица с метал е изписан 
надписа – Персин.

Парче хляб от последната дажба на освободения лагерист 
Христо Тодоров Сталев (от Айтос), запазено до днес.

Самобръсначката на Тодор Кавалджиев, служила му в различни 
затвори и в Белене.



СЪПРОТИВАТА НА ДУХА

Аз съм в мир със себе си, тъй като свидетелствах. Примо Леви



ЛАГЕРНО  
ТВОРЧЕСТВО

Въпреки жестоките условия и забраната да притежаваш хартия и да пишеш каквото и да било, мнозина успяват да водят дневници 
или бележки, да творят стихотворения, да скицират и дори да рисуват живописни платна. Особено куриозен е случаят с поета 

Йосиф Петров, който попада в «Белене» през 1956 г., след Унгарската революция, илюстриращ не само силата на волята да се преодо-
леят забраните, но и да се постигне в творчеството реванш над потисничеството. Той започва да «пише» своите стихотворения наум и 
да ги запаметява. Така създава 28 стихотворения. «Как ги правех – наум. Наизуст. Едното го правя двадесет дни. И го усъвършенствам. 
Като стане, после – друго. Всеки ден. Няма записано, няма оставено. Подир туй четвърто. И всеки ден си казвам всичко отначало. (…) 
Така непрекъснато три години». През 1990 г. стихотворенията са издадени в отделна книга със заглавие «Вик от каторгата».
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ПЕРСИНСКА ПОЕЗИЯ

Стефан Бочев 
Предгробное ридание, творящо песен

Персин, Персин,
Земя на пот и кръв!
Витае под твоите древни върби, Персин,
Не един живот неизживян!
Носят се по твоите пътища кални
Сонмове жалки от привидения:
Вървят, вървят, вървят, вървят:
Неизживените животи
Не могат да спрат.

Грохот от хиляди стъпки: Те идат.
Под аленото ветрило на огромния залез
Залитат насам черните редици, извират,
Върволици след върволици.
А от небесата гърмилото лагерно търкаля
Грамадни камари греди, събаря
Колонади от Бахови фуги-прелюдии, 
  грамади от Хенделови кантати
Върху едва крачещите, само кожа и кости
Прегърбени бухенвалдски скелети...

Навалят към портала вече първите.
Ето ги, олюляващи се от изтощение.
Конници ги подгонват: «Какво

Една ли смела помисъл със орлов полет
намери своя край в каторжния ти ад?
Един Живот ли ти лиши от цветна пролет?
Една ли младост в теб повяхна като цвят?

Блестят високо небеса лазурно чисти!
Усмихват се далечни трепкащи звезди!
А в теб печално бродят мрачни лагеристи
и жълти листи ронят старите върби!

Над твоите полета, сиви, неорани,
потънали в дълбока есенна печал,
се носи само грозен грак на черни врани
и на страдалците страдалческата жал!

Жестоки българи, по-зли от зверовете,
връз българи връхлитат като врагове,
а Дунава, свидетел ням на вековете,
със бистри сълзи мие твоите брегове!

Един загиващ свят за кървава голгота
на своите многобройни жертви теб избра!
Но няма в теб смъртта да победи Живота,
че ей я, пуква вече новата зора!

Прелива в братска Полша мъката набрана!
От златна Прага идват ропотни слова!
Поробена Унгария със бунт въстана!
В студени тръпки тръпне каменна Москва!

Като Бастилията ще се сгромоляса
властта на този кървав сталинистки свят!
Ще си отдъхне вредом трудовата класа!
Ще се прегърнат с чиста обич брат със брат!

Ще зашуми като поток човешка радост
във милионите измъчени души
и разсинджирената окована младост
окови и тъмници с грохот ще руши!

И в тия светли дни, след дългото разпятие,
в изстрадалата българска земя навред
сред радостта ще прогърми едно проклятие:
«Проклет да си, Персин! Проклет! Проклет!
Триж клет!»

остров Персин – Белене, 1957 – 1958 г.

Се мотаете! Давай!»
Лицата се вече различават. Не —
Няма лица: само очи — огромни обвинителни актове.
О, небе,
Открой се, погледни ни, небе!
Устата изкривена от жажда, редиците се завалят.
Но сега отвориха портала
И всички хукнаха към помпата, падат,
Пак стават:
Вода, вода!

А над картината: небесни изтребители –
Фугите и прелюдиите на Бах
Бучат из лагерната инкя
Своя Deis Irae нескончаем...

Персин, Персин - земя на пот и кръв!
Под твоите върби върви
Не едно привидение.
Върви, върви, върви.
Не може да спре:
Тъй като не е живяло,
Не може да умре...

Йосиф Петров
Персин

Персин. Персин, земя със сълзи напоена!
Безрадостен и тъжен остров на скръбта!
Една ли българска душа озлочестена
позна сред теб на властник зъл Жестокостта?
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Но ние не знаем молба на колене!
За нас свободата е вечен кумир!
За хляб и за правда до крак ще измреме,
че носим в душите си бъдното време
и с кървав тиранин не искаме мир!

остров Персин – Белене, 1953 г. 

Далечно ехо от света забравен,
прибулен в мека, празнична мъгла,
раздвижва тъмнината с ритъм бавен...
Далечен глас нашепва ми: «Ела...»

Но аз съм тук, каторжник смъртнобледен – 
без радост и утеха във душата.
Нощта изцежда с поглед зъл и черен
студени капки кръв от тишината.

Нощта внезапно огнен лъч прорязва!
Далечен тътен – трьпен и дълбок,
кошмарите на нова скръб белязва
в Живота ни – обречен и жесток!

– Приятели, от първата си чаша
отлейте пак за мъртвите от нас!
И мойта радост – нека бъде ваша,
а всяка скръб убийте в този час!

Сърдечен поздрав, братя, ви изпращам
от тъмната затворнишка килия!
През лагерната тел ви аз прегръщам
и вместо вино – тук отрова пия!

А ти, когато тръпна се откъснеш
от чуждата прегръдка и се спреш –
ще можеш ли звездите да погледнеш
и в тях ти моя зов да разчетеш?

На тебе, мамо – вместо бледи думи
изпращам ти една сълза солена... 
Недей тъжи за своя син изгубен,
защото ти си винаги при мене.

Разсъмва вече! Първи ден изгрява
над морната задрямала земя.
Коварна нощ – безсилна – се стопява
в прегръдките мъгливи на деня...

Остров Белене, 1959 г.

Петко Огойски 
Глас от остров Персин

Нас хищник коварен ни пътя пресече!
Потули ни полета – млад и бурлив!
От дом и от близки ни нощем отвлече
и в телени мрежи заключи далече –
на остров безлюден, безмълвен и див.

Днес има ли някой в света да не чува
за български Сибир – наречен Персин?
Там хиляди хора вседневно гладуват,
и отдих, и воля безмерно жадуват... 
Но... падат, умират – един по един!

Завардени в мрежи и стражеви кули,
отдето с куршум ни следи часовой,
подгизваме я кал и зъл Вятър ни брули!
И с вик ни изкарват, и злобно ни хулят!
И гонят, и бият, и няма покой.
Вседневно работим... А вечер ни
вкарват
в задушни бараки – по-грозни от ад!
И бледи, и болни ни сутрин заварват,
но пак за каторжния труд ни
подкарват,
от задух убити, примрели от глад...

Каторжници бледи, ний страдаме много
сред задуха зноен, сред мътни води.
Беснеят тирани в безумна тревога
и гонят ни, бият с Желязо и огън.
Безкрайни, незнайни са наште беди!...

Коста Георгиев-Босяк
Нова година

Жестока нощ е легнала спокойно
над лагера – тревожно онемял.
Безчувствена за болката безкрайна
по нашия изгубен земен дял.

Текат минутите неспирно
и бавно се изнизват час по час.
Последни часове от теб, Годино,
отнасяш ти завинаги от нас.

Заспаха лагерниците... Клокочат
край мене отмалелите гърди.
През малкото замрежено прозорче
долитат звуци, музика шепти...
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Не тръгвах никъде без, винаги, двете 
«основни» торби: едната с минимал-
ния запас храна и лекарства; другата 
– с минимална «интелектуална» хра-
на – Библията, Речника на Младенов, 
«Фауст», няколко листчета за писане, 
молив. И навред, където седнем и се 
разприказваме, все записвам някак-
ви «народни» изрази – тълкувания на 
отделни по-интересни думи, терми-
ни, които чуех. И понеже там в лагера 
беше събран един богат, разнообра-
зен отбор българи от всички краища, 
слоеве, говори, Речникът на Младе-
нов биде надраскан от мен с голямо 
допълнително езиково богатство, 
събрано от мен там, по «обектите» на 
Персин. Събраното съм подредил в 
една тетрадка, която моля да бъде за-
пазена: все ще се намери в нея нещо 
полезно за «обичливците» на родната 
ни реч. 

Стефан Бочев 
Белене. Сказание за концлагерна 
България

Корицата на «Моят Персински речник» и  
страница от речника.

Проф.Стефан Младенов,  
«Етимологичен и правописен речник  
на българския книжовен език»



58 БЕЗ СЛЕДА? ЛАГЕРЪТ БЕЛЕНЕ (1949–1959) И СЛЕД ТОВА...   /    СЪПРОТИВАТА НА ДУХА  Институт за изследване на близкото минало     

Допусканите в лагера книги носят 
печата «РАЗРЕШАВАМ» и подпис 
на прегледалия ги надзирател, 
възпитател или милиционер. 

На лагера аз бях… с «цяла Евро-
па заедно с мен»: с образова-

нието, получено там; с в душата ми 
Данте, Гьоте, Шекспир, Бах, Бетховен, 
Библията! Ами че аз не само в душа-
та си, аз даже и… в сандъчето си ги 
имах: нали бях успял постепенно да си 
вкарам цяла библиотека – включител-
но и пълните събрани съчинения на 
Шекспир (на цигарена хартия); нали 
където и да ходех, «Фауст» (книжлето 
на «Реклам Универсал») беше винаги 
в джоба на куртката ми. Библията и 
етимологичният речник на Младенов 
– винаги в торбата ми. Бил съм «из-
държал»: ТЕ ме поддържаха, крепяха 
духа ми, за да издържа – това е точна-
та исти на за мен там! Аз не бях сам: с 
мене беше невидимото духовно войн-
ство на Европа!» Собственоръчно ско-
ваното дървено сандъче-библиотека 
на Стефан Бочев съдържа още: Ста-
рогръцко-немски речник, Латинска 
граматика, «История на град Рим през 
ХІІ век» (на италиански), «Културната 
история на древна Гърция» от Якоб 
Бурхард.

Страници от бележките, които Ст. Бочев е водил в Белене през 
1949–1950 г. и които с огромен риск е изнесъл при временното 
му освобождаване, скрити в долните му гащи и навущата, 
омотани около гумените му галоши. Поел е риска, разчитайки, 
че заболяването му от краста ще отблъсне и осуети проверката 
на офицера при напускането му, както и станало. Това са може 
би единствените писмени материали, изнесени от Белене. Тези 
бележки служат за основа на първата част от капиталната му книга 
«Белене, сказание за концлагерна България».
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К У Л Т У Р А Т А  –  Е Д И Н С Т В Е Н А Т А  О П О Р А  В  Л А Г Е Р А  С Р Е Щ У  О С К О Т Я В А Н Е Т О

Книги, които Петко Огойски и Тодор 
Кавалджиев са чели в лагера Белене.
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Един пасаж в книгата на Стефан Бочев ни обяснява какво е вдъхновило анонимния скулп-
тор, който вероятно е сред лагеристите, натоварен с грижите за отглежданите на острова 

стада: 

«Мраморно бяло в лунната светлина, сякаш прилепнало към земята, долу, между мрачните 
дебели стволове на тая гора от царствени столетници, е налягало стадото. Повечето от до-
бичетата са полегнали само със задната половина на тялото си, а главата е изправена над 
протегнатите като две колони два предни крака. В лунната светлина из земята извират статуи 
като на някакви езически божества – неподвижни, спокойни, тържествени. Двата вола, дето 
неотдавна ги прибрахме към стадото, са там – просто величествени. (…) Нощем ни завива 
ямурлукът на звездите – и тях, добичетата, полегнали с гордо изправени глави, сякаш белока-
менни статуи на египетски божества, там, в лунната светлина; и мен – свил се на купчината си 
слама, за да потърся под тъмните камари на каваците отмора в забравата на съня. Едно сме, 
о, едно!» 

Керамична пластика от неизвестен автор, датирана 
1955 г. Предоставена от бившия служител от охраната 
на лагера Г.Г.

Страници от Персинските бележки на Стефан Бочев, 
водени през говедарския му период и посветени на 
отношението човек – животно.
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ХУДОЖНИЦИ–ЛАГЕРНИЦИ

Портрет на майката и бащата на Крум Хорозов, рисувани през 1956 г. в 
Старозагорския затвор. Техниката: кибритена клечка, потапяна в бои за рисуване.

Портрет на майката на Крум Хорозов, рисуван през 1953 г. във Варненския затвор. 
Портретите, рисувани от Хорозов и Събев, както и писмата на Събев,  
са доказателства за силната връзка между лагеристите и семействата им – 
единствената опора за тези млади хора в ежедневната им борба за оцеляване. 
Мотиви на привързаност и обожание към майка му и баща му присъстват  
и в книгата на Стефан Бочев.

Теню Желев

Тодор Хаджиниколов

Асен Николов-Шопа

Александър Гигов

Стефан Вълев

Николай Покровски

Ванко Бояджиев

Марин Драгозов

Иван Шангарски
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Теню Желев, Сред върбите на Персин,  
автопортрет, 1966 г. 

Теню Желев, Портрет на сълагериста му, 
художникът Асен Николов-Шопа, 1993 г. 

Теню Желев, Портрет на сълагериста му, 
скулпторът Александър Гигов, 1993 г.

Теню Желев, Автопортрет, 1988 г.
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Тодор Хаджиниколов, Два пейзажа 
от остров Персин (рисувани след 
освобождаването му)

Тодор Хаджиниколов, Автопортрет



67





69

Иван Шангарски, Вътрешното блато на остров Персин,  
пейзажи, рисувани на острова през 1955 г., предоставени от бившия служител от охраната Г. Г.
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ЛАГЕРИ – КОНЦЛАГЕРИСТИ

Пирамидата 
на репресивната 
машина

«белене», 1949–1959
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• Структурата на репресивната машина е дву
степенна: невидима (Политбюро на БКП, Мини
стерски съвет, Прокуратура, административни 
и партийни ръководства на окръжно ниво и по 
места) и видима (концлагерите и тяхната адми
нистрация). На свой ред структурата на управ
ление в концлагерите е двустепенна. В нея има 
отговорни звена (ръководството на лагера, над
зирателите, охраната) и изпълнителски звена 

(отговорници, бригадири, звенови, членове на 
Културния съвет). Между администрацията на 
лагера и концлагеристите е разположена група 
от фаворизирани лагеристи – допълващи въ
трешната структура на организацията и контро
ла. Тяхната ситуация отговаря на това, което в на
цистките лагери се нарича капо, или специална 
команда. За тази част от концлагеристите Примо 
Леви въвежда понятието сива зона, която пречи 

да се установят точно отговорностите. Това е 
зона, в която жертвите и палачите са свързани, 
когато въдвореният става насилник, съучастник 
в репресията и унищожаването. Найголямото 
престъпление, пише Леви, се състои в това да 
направиш жертвата палач.

• Членовете на Културния съвет стават лагеристи, 
обявени за «поправили се». Те имат за задача да 
разясняват пред другите лагеристи политика

Възпоменателен митинг в 
каменната кариера на лагера 
край Ловеч.
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та на комунистическата партия чрез изнасяне 
на беседи, организиране на чествания (Първи 
май, Девети септември), изработване на плакати, 
стенвестници, ръководене на радиоуредбата и 
библиотеката. Към Културния съвет се прехвър
лят все повече функции, включително и контрол 
върху дисциплината и изпълнението на трудови
те норми, доколкото това е показател за степен
та на «осъзнаване» на въдворените.

• Отговорниците, бригадирите, звеновите, чле
новете на Културния съвет не са включени в 
работните групи на лагеристите. Те притежават 
редица привилегии и отговарят за изпълнение 
на трудовата норма. Тези длъжности обикновено 
се заемат от функционери на компартията с раз
личен ранг и от служители в ДС, които след про
цеса срещу Трайчо Костов попадат в Белене. По 
свидетелство на лагеристи те са озлобени, искат 

да докажат лоялността си и обикновено играят 
ролята на доносници. Представляват пряк ин
струмент на надзора. След 1956 г. в Белене, а 
покъсно и в Ловеч, функциите на провинените 
и изкупващи вината си комунисти се поемат от 
криминалния контингент на задържаните. 

Огледалните мемориални 
възпоменателни плочи  
в каменната кариера край 
Ловеч. До поруганата  
първа плоча е поставена 
идентична втора.
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21. Владимир Димитров Котев^Коценяков
22. Васил Маринов Тодоров-Атанасов
23. Васил Панов Атанасов-Янакиев
24. Владимир Йорданов Георгиев-Митев
25. Георги Петров Павлов-Димитров
26. Григор Симеонов Павлов-Колев
27. Георги Стефанов Тодоров- Крушаков
28. Георги Николов Вутов-Кадийски
29. Димитър Русев Тенев-Йорданов
30. Георги Драганов Драганов-Кърджиев
31. Георги Илиев Чочков-Илиев
32. Георги Темелков Стоянов-Аврамов
33. Георги Тодоров Стоилов
34. Георги Младенов Станков-Титов
35. Дочо Найденов Доков
36. Димитър Танев Иванов-Щерев
37. Доко Минков Димитров-Георгиев
38. Димитър Георгиев Петков-Калев
39. Димитър Владимиров Димитров-Баларев
40. Димитър Христов Тодоров-Чабуклийски
41. Димитър Стоилов Попов-Воденичаров
42. Дауд Тринков Аджов-Алиев
43. Добри Василев Георгиев-Добрев
44. Драгомир Аврамов Драгомиров-Коджеиков
45. Димитър Евтимов Пенков-Недялков
46. Емануил Парушев Василев-Стоев
47. Енчо Иванов Григоров-Костов
48. Желю Иванов Желев-Бъчваров
49. Желязко Василев Стоев-Бъчваров
50. Златко Петров Златков
51. Захари Динев Зачев-Минчев
52. Иван Атанасов Бързаков-Веселинов
53. Йордан Стойчев Велев-Дренков
54. Иван Минков Карадочев
55. Иван Маринов Митров-Черешов
56. Иван Георгиев Стефанов-Попов
57. Ибо Даудов Алиев-Исмаилов
58. Иван Рустемов Юсеинов-Салиев
59. Илия Цветков Иванов-Цветков
60. Ибрям Юсеинов Юсеинов
61. Илия Кирчев Тодоров-Стойков (Мавров)

62. Иван Стоянов Пампоров
63. Йордан (Данаил) Георгиев Джанков-

Карлапанов
64. Йордан Недев Христов-Узунов
65. Йордан Димитров Русев-Карачоров
66. Йордан Генов Михайлов-Драганов
67. Иван Енчев Григоров-Костов
68. Иван Георгиев Тотов-Камбуров
69. Кирил Маринов Маринов-Петков
70. Костадин Ценов Луканов-Туджаров
71. Кръстан Младенов Донков-Китов
72. Кирил Илиев Гочев-Цветков
73. Костадин Стоянов Иванов-Алабаджианов
74. Костадин Ташков Пипков-Бебов
75. Костадин Михайлов Христов-Чангъров
76. Любен Ненов Лефтеров
77. Любен Георгиев Боянов-Боянов
78. Любен Илиев Дончев-Конакчиев
79. Лукан Иванов Павлов
80. Любен Димитров Паунов-Христов
81. Мехмед Исмаилов Агов-Арифов
82. Михаил Петров Стоянов-Димитров
83. Милка Манолова Малиновска
84. Михаил Стайков Михов-Стайков
85. Марко Райков Марков-Райков
86. Милко Стефанов Карамфилов-Захариев
87. Методи Тодоров Пасков-Николчев
88. Михаил Анастасов Стефанов-Гюров
89. Милко Димитров Михов-Димов
90. Николай Георгиев Фотев-Атанасов
91. Никола Маринов Николов-Чунтов
92. Нуари Асанов Алиев
93. Никола Радев Цветков-Мачев
94. Найден Цеков Борисов-Каменов
95. Петър Русчев Иванов-Русчев
96. Паско Ангелов Спатаров
97. Радко Христов Чобанов-Рачев
98. Рахамин Аврамов Моше-Арости
99. Рамадан Юсеинов Кадиров
100. Руси Георгиев Гарбатов
101. Ради Петров Димитров-Станев

102. Ради Петров Христов-Дечев
103. Раиф Алиев Кьорахмедов
104. Стефан Тодоров Русев-Тодоров
105. Стоян Киров Киряков-Керязов
106. Славчо Михайлов Славчев-Тодоров
107. Светослав Петков Петров-Гавраилов
108. Сали Салиев Караалиев
109. Стефан Атанасов Стефанов  

(Селиман Ахмедов Салиев)
110. Спас Йорданов Величков-Йовчев
111. Стойко Кръстев Вълков-Ботев
112. Сабри Юсеинов Юсеинов-Мустафов
113. Тинко Панайотов Костов-Панайотов
114. Тодор Николов Гинков-Георгиев
115. Тодор Александров Петров-Сулчев
116. Тодор Петров Начев
117. Тодор Цветков Тодоров-Алексиев
118. Христо Ангелов Димитров-Алексиев
119. Христо Паунов Вълчев-Фурнов
120. Хачик Агоп Пиринян
121. Халит Махмудов Мехмедов-Болка
122. Шевкед Хюсеинов Велиев-Хасанов
123. Юсеин Ахмедов Асаков-Мустафов
124. Генчо Недков Груев-Генчев
125. Дина Георгиева Пицина
126. Гюлза Рашидова Хасанова-Амидова
127. Иван Тодоров Дачев-Хинков
128. Димитър Димитров Младенов-Георгиев
129. Грую Николов Ненов
130. Лалю Димитров Генов-Сираков
131. Илия Иванов Станев-Иванов (Паламудата)
132. Анжело Костов Антонов
133. Юсмен Илязов Османов
134. Иван Йорданов Цонев
135. Владимир Атанасов Лютов
136. Стойчо Димитров Петков
137. Александър Георгиев Николов
138. Тодор Божков Колев-Стоянов
139. Найден Венков Атанасов-Вълчев
140. Митю Василев (Савов) Стойков
141. Крум Тодоров Иванов-Бъчваров

1. Анани Костадинов Янев-Васев
2. Асен Аврамов Стоичков-Тошев
3. Асен Георгиев Спасов-Арсов
4. Алил Агов Алилов-Арсов
5. Борис Христов Милев-Бушев
6. Бойко Георгиев Илиев-Босилков
7. Васил Христов Стоев-Янчев
8. Васил Драков Василев-Вакаджиев
9. Васил Димитров Мелинов-Сватов
10. Боян Михайлов Кръстев-Гигов
11. Борис Илиев Петров-Шуманов
12. Борис Ценов Тодоров
13. Боян Евтимов Лазаров
14. Владимир Николов Билчев-Василев
15. Васдет Илязов Ахмедов-Османов
16. Васил Донев Василев-Чолаков
17. Васил Петров Илиев-Станев
18. Владимир Пейчев Иванов-Станев
19. Вахан Милканов Каспаров-Харизанов
20. Владимир Йончев Стайков

СПИСъК  
НА НАМЕРИЛИТЕ 
СМъРТТА СИ  
в ЛАГЕРА «ЛОвЕч»  
(1959–1962)
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На 22 март 1990 г. прокурорът на въоръжените сили ген.майор Ботю Трен
дафилов подписва постановление за образуване на дело за изясняване 

на престъпленията в лагерите «Ловеч» и «Скравена». Делото е възложено на 
прокурора полковник Лилко Иоцов. Предявени са обвинения срещу зам.ми
нистъра на вътрешните работи Мирчо Спасов, пряко наблюдаващ лагерите, и 
преките началници на лагерите Петър Гогов, Николай Газдов и Цвятко Горанов, 
а покъсно и Юлия Ръжгева. Разпитвани са с оглед установяване на вината им 
и ръководители от системата на МВР на централно и местно равнище, както и 
хора от партийната йерархия, в това число и Тодор Живков, като лица, създали 
условията за съществуване на лагерите и на извършените в тях престъпления. 
Призовани като свидетели са много бивши концлагеристи и членове на семей
ствата на намерили смъртта си там. 

В хода си делото се сблъсква с три основни вида непреодолими трудности 
–психологически, административни и юридически. Свидетелстването на жерт
вите е несигурно независимо от тяхната добросъвестност. Причините са както 
в изминалото време, размило контурите на спомените, така и в жестоките ус
ловия в самия лагер. На лагеристите е забранявано да се сближават, а страхът 
от доносничество е бил толкова силен, че хората са избягвали да се запознават 
и дори да си знаят имената, независимо че са съседи по легло. От това следва 
трудността да се разпознаят жертвите. В момента на убийствата лагеристите не 
са смеели да гледат, за да не привлекат внимание върху себе си. Поради това те 
се позовават на чутото или на публикации в пресата, появили се непосредстве
но или по време на процеса. Друга причина е продължаващият страх и след 
промяната. Прокурори по делото и следователи констатират, че много от при
зованите бивши лагеристи или членове на семействата на убитите не се отзова
ват на поканата да свидетелстват. Други дават показания в частен разговор, но 

Проваленото дело № 4 за лагерите
Кратка история на саботирането му

* Забележка. Списъкът с преписан дословно 
от следственото дело № 4/ 1990 по описа на 
Прокуратурата на въоръжените сили. За осем 
души (не всичките от тези, поставени под 
чертата след № 147) са събрани само косвени 
данни, че са починали в лагера, и не са открити 
смъртните им актове. Затова в следствието 
и обви нителния акт официално се посочва, че 
в лагера край Ловеч са починали 147 лица.

142. Милю Диков Василев-Гергов
143. Иван Тодоров Калчев-Енчев
144. Димитър Драганов Илиев-Бояклийски
145. Димитър Миланов Цветков-Димитров
146. Цвятко Петров Лалов-Рангелов
147. Петър Цветков Кръстев-Градинаров
148. Йордан Петров Йорданов
149. Христо Петров Доладжаков
150. Александър Петров Томузлиев
151. Петър Стефанов Стоянов
152. Колчо Иванов Андреев
153. Пено Петков Субашев
154. Рамадан Османов Таиров
155. Енчо Иванов Григоров
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отказват показанията им да бъдат протоколирани. 
В редица случаи близките на убитите не проявяват 
интерес към съдбата им. По различни съображения 
хората не желаят да се връщат към онези години. В 
административен план нещата стоят още полошо: 
архивите са непълни и манипулирани, няма офици
ално предписан режим за лагера, актовете за смърт 
или не могат да се намерят, или са фалшифицирани, 
заровените в островите на Дунав тела на жертви
те не се открити, следствието не успява да пробие 
кръга на мълчанието, в който са се барикадирали 
обвинените лица. Но найголяма преграда срещу 
раздаването на справедливост се оказват юридиче
ските процедури.

Поради горните трудности следствието констатира, 
че за повечето случаи на насилствено умъртвяване 
не може да се представи сигурна фактология: дата 
на смъртта, точно място, конкретни извършители и 
т.н. Трудно е след 30 години за всяко убийство да се 
открият няколко свидетели, чиито показания съв
падат. Поради това се приема, че от 155 смъртни 
случая (от 1501 души, преминали през лагера) само 
при 14 са налице достатъчно основания да се по
вдигне обвинение. Но дори и в тази си минимална 
версия делото не може да прерасне в процес. На 
28 септември 1990 г., само шест месеца след откри
ването на това сложно и с историческо значение 
дело, водещият делото полк. Лилко Йоцов издава 

постановление за спиране на наказателното произ
водство за убийство на две или повече лица срещу 
подведените под отговорност лица. Мирчо Спасов, 
Николай Газдов и Цвятко Горанов са освободени на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 3 от Наказателния кодекс 
поради изтичане на давност. Не помага и изменени
ето в Наказателния кодекс след промяната, обна
родвана в бр. 31 на Държавен вестник от 17 април 
1990 г., според чийто чл. 80, ал. 1, т. 1 давността за 
убийства е увеличена от 20 на 35 години. Проблемът 
е в това, че законите не могат да се прилагат с обра
тно действие. Главният прокурор Евтим Стоименов 
не използва правото си на законодателна инициа
тива и не прави необходимото за продължаване на 
делото.
През март 1991 г. новият главен прокурор, Мартин 
Гунев, прави няколко неуспешни опита да съживи 
делото. Той се обръща към Великото народно съ
брание и Върховния съд с искане да се даде тълку
вание на понятието давност в светлината на проме
нената политическа ситуация. Аргументът е следни
ят: не може да се приеме, че давност тече по време, 
когато засегнатият е възпрепятстван да упражни по 
съдебен път законното си право, а държавните ор
гани не предприемат никакво действие за установя
ване на вината или не налагат адекватни наказания 
при установяването й. Върховният съд отказва да се 
произнесе по казуса с мотива, че липсва противоре
чива практика. А искането до Народното събрание 

потъва някъде в комисиите… Въпреки това на 25 
юли 1991 г. Марин Гунев подписва постановление 
за възобновяване на делото за лагерите. Аргумен
тира се с чл. 5, ал. 4 от новоприетата Конституция на 
Република България, в който е записано, че между
народните договори, ратифицирани по конституци
онен ред, обнародвани и влезли в сила в страната, 
са част от вътрешното право и имат предимство 
пред тези норми от вътрешното законодателство, 
които им противоречат. Такъв е случаят с междуна
родните актове, предвиждащи отговорност за прес
тъпления срещу човечеството. Започват безплодни 
спорове около този казус, чието приемане би раз
ширило максимално контекста и мащаба на делото. 
През есента на 1991 г. в отговор на оказвания върху 
него натиск главният прокурор подава оставка.

През февруари 1992 г. постът главен прокурор е зает 
от Иван Татарчев. Той издава разпореждане в дву
месечен срок да се извършат всички допълнителни 
действия с оглед възобновяване на делото и при
вличане на нови обвиняеми: Тодор Живков, Георги 
Цанков, Юлия Ръжгева и Кирил Александров (бивш 
началник на Окръжно управление на МВР в Ловеч). 
Назначен е и нов прокурор по делото – майор Вен
цислав Теофилов. Обвиняемите от командния със
тав на лагера са арестувани и задържани. Обвине
нията към всеки от тях се конкретизират с имена на 
убити. Към задържаните е повдигнато обвинение 
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за организирането и създаването на лагера, опре
деляйки режим, съзнавал, предвиждал и допускал 
умъртвяване по особено мъчителен и жесток начин 
на повече от едно лице. Обвинените отказват да се 
признаят за виновни. Делото се проточва, част от 
обвинените постъпват в болница, зареждат се съ
дебномедицински експертизи… Все пак на 17 де
кември 1992 г. Татарчев внася следствено дело № 4 
във Военната колегия на Върховния съд. Обвинени 
са о.з. Мирчо Спасов, Петър Гогов, Цвятко Горанов, 
Николай Газдов и Юлия Ръжгева. Поради липса на 
доказателства от наказателна отговорност се осво
бодени Тодор Живков и Кирил Александров. Меж
дувременно умира един от обвиняемите – Цвятко 
Горанов. 

На 8 юни 1993 г. председателят на Военната колегия 
на Върховния съд полк. Николай Чирипов насроч
ва съдебния процес. Отново съдебномедицински 
експертизи и формални възражения на защитата 
проточват процедурата. Един месец след това – на 
14 юли 1993 г., умира и Мирчо Спасов. Това е осно
вание да се прекрати производството срещу него. 
Но този формално оправдан акт има далеч отива
щи последствия за самото дело. Според чл. 388, ал. 
1 от НПК делата срещу военни или служители на 
МВР следва да се гледат в района на поделението 
на изпълнение на службата. След смъртта на Мир
чо Спасов случаят с останалите подсъдими – Петър 

Гогов, Николай Газдов и Юлия Ръжгева – е точно 
такъв. Това е формалното основание на 17 септем
ври 1993 г. делото във Военната колегия на Военния 
съд да бъде прекратено и изпратено за решаване 
по компетентност на Плевенския военен окръжен 
съд. Възраженията на главния прокурор Татарчев 
до Върховния съд не са уважени. 

Плевенският военен съд не може да образува състав 
поради липсата на подходящи членове. В началото 
на 1994 г. той прави неуспешен опит да върне делото 
в София. По същество институциите си подхвърлят 
делото като горещ картоф, търсейки всевъзможни 
формални основания да се отърват от него. Минис
терството на правосъдието и Народното събрание 
не предприемат нищо, за да направят възможна 
процедурата. Министерският съвет и Министер
ството на отбраната не правят необходимото, за да 
осигурят необходимия брой съдебни заседатели с 
пагони (нужни са петима съдебни заседатели със 
звание не пониско от полковник). На 28 юни 1995 г. 
Военната колегия на Върховния съд изменя мерки
те за неотклонение и освобождава Газдов и Ръжгева 
по здравословни причини. През май 1997 г. Военна
та колегия на Върховния касационен съд обявява, 
че няма да поднови съдебното преследване поради 
невъзможност да се формира съдебен състав. Дело
то затъва в юридическа казуистика, коя то по съще
ство цели неговото проваляне. Много от хората в 

съдебната система все още се чувстват съпричаст
ни към тоталитарния режим. А през есента на 1998 г. 
с промени в закона за съдебната власт се закриват 
Прокуратурата на въоръжените сили и Военната ко
легия на Върховния касационен съд. Друга съдебна 
инстанция не проявява интерес към делото. Съдеб
ната система така и не се връща към разглеждане на 
делото за лагерите… 

То остава обгърнато в дълбоко мълчание, което про
дължава и до днес. А след като не са осъдени прес
тъпленията, остава неосъдена и системата, която ги 
е направила възможни. Логичен резултат, след като 
беззаконията на режима са съдени от позицията на 
стриктно спазване на формалните съдебни проце
дури, произлизащи от нейния собствен наказателен 
кодекс. Една от наймрачните страници от история
та на комунизма в България остава незатворена. 

Целият архив на дело № 4 за лагерите е събран 
в 48 обемисти папки и се намира в прокурату-
рата. Синтетично за неговата одисея препоръч-
ваме да се обърнете към книгата на христо хри-
стов «Сек ретното дело за лагерите. дело № 4»,  
ИК «Иван вазов», София, 1999. 
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След заключителния доклад на оглавената от Борис Велчев комисия, раз
следвала «порочния, несъвместим със социалистическата законност и мо

рал режим, установен в трудовата група край гр. Ловеч», Политбюро на ЦК на 
БКП на заседанието си на 5 април 1962 г. взима следното решение за наказание 
на виновните:

• «порицание» и вписване в партийните документи на др. Мирчо Спасов за 
това, че «не е реагирал остро и бързо на сигналите и фактите за произволни 
действия при налагането на режима в трудовата група край Ловеч и не е 
видял вредата, която нанася с това на Партията и народната власт»;

• «порицание» с вписване в партийните документи на другарите Петър Иванов 
Гогов, Цвятко Горанов Цветков и Никола Симеонов Газдов за допуснатите от 
тях «сериозни политически грешки» по работата на трудовата група. Петър 
Гогов и Цвятко Горанов да бъдат освободени от работа и пенсионирани;

• на другите служители в центъра и по места, особено проявили се във връзка 
със случая с трудовата група, да се наложат «служебни и партийни наказа
ния»;

• прави се строга бележка на Бюрото на Окръжния комитет на Партията в Ло
веч и лично на др. Дочо Шипков, «затова, че не са дали необходимата оценка 
на сигналите и фактите за тежкия режим в трудовата група и за неприятното 
отражение сред населението»;

• обръща внимание на Главната прокуратура и лично на др. Минчо Минчев за 
това, че «не са сигнализирали своевременно в ЦК…».

     
Из Протокол «А» № 101

Виновни за това има – другарят Цанков и Мирчо 
Спасов. Мирчо трябва да отиде на друга работа. 

Но трябва да се види къде. Той е дисциплиниран чо
век. Този случай го е съкрушил. Аз разговарях с него 
много сурово, питах го: «Ти идиот ли си, та да допус
неш такова нещо?». Той е златен човек, много пре
дан, но е малко стихиен. Да му запишем партийно 
наказание». «Наказанието» се превръща в издигане 
в йерархията на Мирчо Спасов, който е привлечен 
на работа в Централния комитет на БКП и заема пос
та завеждащ отдел «Задгранични кадри».

Тодор живков за Мирчо Спасов –  
главния организатор и вдъхновител 
на изстъпленията в лагера «Ловеч»:

Раздаване на справедливост според бКП
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ДЕЛО № 4
Показания на обвинените

Разследването и реакциите на престъпленията в лагера край 
Ловеч остават скрити от българското общество. Но поради 

реак циите, възникнали в някои партийни кръгове, новият ми
нистър на вътрешните работи Дико Диков нарежда допълни
телна проверка на убийствата в лагера. Тази стъпка предизвик
ва ярост та на Тодор Живков, който се смята за лично застрашен. 
Ето реакция та му на цитирания пленум: «Дико Диков след нашата 
проверка праща хора да проверяват работата наново! Що за ман
талитет? За тази работа Диков трябва да се снеме! На какво при
лича това? Ходил Демир Борачев (завеждащ отдел «Военен» в ЦК 
на БКП) да проверява (…) Диков защо е наредил втора проверка, 
без да оцени какво ще се получи? Това е тревожен факт за него». 
Режимът потулва случая. Ако през 1962 г. е била потърсена нака
зателна отговорност, трябвало е да се стигне до организаторите 
на лагерите, а това е все едно режимът сам да организира процес 
срещу себе си. 
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Георги Цанков 
(министър на МвР):

След Априлския пленум 1956 г. работата на МВР 
се наблюдаваше лично от Тодор Живков. На 

заседания на Политбюро Живков докладва за об
становката в страната и предложи да се създаде 
лагера в Ловеч, където да се съберат криминалните 
престъпници. Решението беше прието единодушно. 
Възлагаше се на мен, като министър на вътрешните 
работи, да изпълня това решение.

«Тук естествено следва и един такъв въпрос. След като 
са били разкрити престъпленията в лагера, след като 
комисията на Борис Велчев работи свободно и непри-
теснявана от влияния от горе, (…) кому е било нужно да 
се прикриват тези извращения и престъпления? Кой се 
е страхувал от разкриването им, защо не са наказани су-
рово виновниците и от кого пряко са били толерирани? 
Това не е единственият случай, по който Тодор Живков 
«нищо» не е знаел. Той си беше харесал тази поза на чо-
век, който няма нищо общо с нещата, които върши.»

Тодор живков 
(Генерален секретар на бКП):

«Не си спомням някой да ми е докладвал и да съм контролирал изпълнението на взетото решение. (…) Това 
беше преходен етап с всички политически, социални и икономически трудности за страната. Трябва да се 
има предвид времето, в което е ставало това събитие. (…) Тогава съществуваха погрешни доктрини за врага 
в страната, за отношенията ни към западния свят. Това беше обстановката, която наложи да се вземе ре
шение да се създаде лагер за задържане на лица без присъди. Ползвахме съветския опит. Имаше съветски 
съветници в МНО, в МВР, при нас и навсякъде. Лагери имаше навсякъде в социалистическите страни».

«За определяне на понятието «лагер» по това време имаше едно съдържание, сега има друго. Сега решител
но бих възразил за създаване на лагери. Срещу силите, които направиха извращения по лагерите, аз лично 
съм водил борба. Министър Георги Цанков го наказахме и го извадихме от Политбюро на ЦК, изключихме 
го от партията през декември 1962 г. на VIII конгрес на БКП».

«Не се признавам за виновен, не съм извършил каквото и да е престъпление. С възмущение прочитам това 
постановление и като бивш държавен глава и гражданин на България ви заявявам, че никога няма да сложа 
подписа си под това провокационно постановление».
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Мирчо Спасов 
(зам.-министър на МвР):

Режимът в лагера да е строг, ако щете, ще кажа 
жесток, трудов режим. Той също не е измислен 

от Мирчо Спасов, нито от момчетата, които са били 
там ръководители и пазачи на лагера, а от съответ
ните указания на ръководството. Това ръководство 
в случая не е никое друго освен Политбюро и Ми
нистерски съвет.

«Всичко това, което е ставало в Ловеч, се е знаело не 
само от Мирчо Спасов, който отговаря пряко, а и от 
министъра и от цялото ръководство на МВР, от це
лите ръководства на окръжните управления, с чието 
съгласие са пращани хора там и подбирани за там. А 
сега – по преса и телевизия – само Мирчо Спасов!»

«По това време се смяташе, че един голям кримина
лен престъпник е и политически престъпник и че 
вземаните спрямо него мерки са законни. Това бе 
виждането на ЦК на БКП. Аз законите не ги правех, 
аз бях само един изпълнител».
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Петър Гогов 
(началник на лагера «Ловеч»):

Когато ме разпитваше комисията на ЦК и ме об
виниха, че са избивани хора, казах на Борис Вел

чев: «Този режим не съм го измислил аз. Това е раз
пореждане от София и поспециално от др. Тодор 
Живков». При тези думи Борис Велчев замълча.

«Не се признавам за виновен по предявеното ми 
обвинение. Не съм знаел, за да мога да допускам из
броените в постановлението причини за извършва
не на убийства. (…) Храната, условията за почивка, 
нормите за изработване на кариерата са създадени 
от други длъжностни лица (…). Като казах «длъж
ностни лица, които определиха тежкия режим», 
имам предвид тогавашния полковник Тричков, кой
то беше началник на лагера в Белене. Той ми преда
де, че по нареждане на МВР трябва да се преведат 
тези норми за работа на лагеристите. До март 1962 
се ръководех от съществуващия правилник в «Бе
лене».

«За нищо не съжалявам!»

Кирил Александров 
(директор на областната 
дирекция на МвР в Ловеч):

Може да ви си струва невероятно, но може да 
ми вярвате, че не съм се запитвал за характера 

на режима. Казах ви, че имах задължения единстве
но по отношение на областната дирекция. (…) През 
цялото време докато бях в Ловеч никой не се обър
на към мен, за да ми каже: «Александров, режимът 
е такъв и такъв… извършени са чудовищни неща, 
така не бива, ако можеш, вземи мерки». В Ловеч има 
областен комитет на партията, аз съм член на бю
рото му. Никога, на никое заседание на бюрото не 
е ставало въпрос за режима в лагера. Аз съм вън
шен човек за Ловеч. Партийният секретар, кметът, 
началникът на милицията, както и други служители 
са местни кадри, на тях е било полесно някой да 
им каже нещо по въпроса. Но въпросът за режима в 
лагера никога не бе поставен нито от първия секре
тар, нито от председателя на общинския съвет. 
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Николай Газдов 
(представител на държавна сигурност  
в лагера):

Не, не си спомням колко убити е имало през този 
период. Днес чета тези неща по вестниците. Не, 

не си спомням такъв вид неща. Минали са толкова 
години (…). Знам че е имало мъртви, но колко, не 
бих могъл да кажа, тъй като не съм ги броил…».

«Никой не ни е нареждал да обясняваме (става дума 
за причините за смъртта на лагерниците). Знаехме 
го и сега го знам още подобре, че умираха от свръх 
работа. Мнозина от слънчасване, други от трудни
те условия. А, работата беше тежка, не може да се 
отрече (…). Знам всичко за Ловеч, тъй като досие
тата минаваха през мен, всичките. От полицейските 
участъци изпращаха дебели досиета. (…) Това бяха 
криминално проявени и всяка нощ се избиваха, без 
да го разберем…»



84 бЕз СЛЕдА? ЛАГЕРЪТ бЕЛЕНЕ (1949–1959) И СЛЕД ТОВА...   /    ПАЛАЧИТЕ  Институт за изследване на близкото минало     

Т о т а л и т а р н о т о  п р е с т ъ п л е н и е  м о ж е  д а  б ъ д е     

По време на следствието Юлияна Ръжгева 
разиграва комедията на невменяема и отказва 
да отговаря.
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По време на делата не се повдигат обвинения срещу някои бригадири, които са физичес
ките извършители на повечето убийства. Основанието при тях не е само давността, но 

и презумпцията, че «са действали при ексцес, че им е разпореждано от друг да малтретират 
даден лагерист, без да държат сметка за крайния резултат». И така никой не се чувства ви
новен: бригадирите – убийци, тъй като са лишени от собствената си воля маши в ръцете на 
надзирателите (тези, които отказват да изпълняват поръчките на началниците, сами стават 
жертви); началниците на лагерите – тъй като изпълняват директивите на министерството; 
зам.министърът Мирчо Спасов и министърът Георги Цанев, тъй като изпълняват решенията 
на Политбюро на комунистическата партия и на Министерския съвет; членовете на Политбю
ро, понеже не са били в течение на извращенията, които се вършат в лагерите… 

«В тази система на защита няма нищо случайно; тя е вярно отражение на това, което можем 
да наречем тоталитарно престъпление. За разлика от обикновеното престъпление в този 
случай никога човек не действа сам. Преди всичко има радикално разделение между решава
щите и изпълняващите; по този начин едните пазят ръцете си чисти, а другите – съзнанието си 
спокойно. След това всяка от тези инстанции се разделя на множество нива, разпределящи 
частите от отговорността между голямо количество изпълнители. (…) Така отговорността за 
всяко действие се разпределя между тях по такъв начин, че никой да не го мисли в неговата 
цялост, започвайки с принципите му и свършвайки с материалните им последствия; по този 
начин никой не си поставя болезнени въпроси. Нещо, което вчера гарантира ефикасност на 
механизма, днес – чувството за безнаказаност на извършителите».

Цветан Тодоров

Характерът на тоталитарното 
престъпление

Няма изВиНеНие, 
Няма по кая  Ние, 
Няма съжалеНие. 

СвидетелСтването на палачите  
е още една брънка  
в унищожаването на Следите  
на преСтъпленията.  
не Само защото Се оправдават, 
прехвърлят вината един  
на друг, но и Съзнателно размиват 
отговорноСтите в презумп цията  
за невъзможната колективна вина. 
техните показания отпращат към 
едно не-Събитие, предСтавящо 
лагерите като нормална практика 
за Своето време.   

н а к а з а н о  с а м о  п р и  о с ъ ж д а н е  н а  с а м а т а  т о т а л и т а р н а  с и с т е м а .



БЕЛЕНЕ – МЯСТО НА ПАМЕТ
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Природният фон на страданието

«Отиването ми говедар, свинар, лодкар, дървар ме поставиха – 
също тъй ненадейно – в същност, а даже и още поголяма близост 
с един невъобразимо девствен, непокътнат, такъв, какъвто е изля
зъл от ръката на Твореца найпрекрасен кът на българската при
рода. Оставям, както са, думите, с които съм се опитал да кажа. Да 
разкажа за този неизразимо, неописуемо прелестен край на ро
дината ни – остров Персин, какъвто го заварих, когато се понесох 
от лятото на 1950 г. нататък из лесовете, горите, блатата му, полята 
му. И който впрочем вече отдавна е изличен от лицето на земята. 
Горите са изсечени или изкоренени, блатата – пресушени, сред 
божествено прелестния остров на миналото стърчи сега някакво 

чудовищно грозилищезатвор – достоен паметник на недостойна
та ръка на всеразрушаващия и природата, и даровете й наш «нов 
човек» (…). Дълбок поклон пред Острова, който се случи да бъде 
сцена на нашите мъчения (…). Отправям молитва наша, старо
давна към Тебе Боже, Всетворителя, помогни на тези страници да 
запазят видението чудно, да съхранят за нашия народ поне спо
мена за прекрасния остров Персин. Опитвам се в тях – като давам 
образа му такъв, какъвто аз го видях и преживях – да го предам 
на идните поколения. С надежда един ден те да го върнат пак на 
птиците, горите, рибите, водите, небесата. И така – на себе си». 

в записките си от времето на първото му пребиваване в лагера Стефан бочев така описва остров Персин:
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Рисунка на Стефан Бочев за стихосбирката му Персин, земя на пот и кръв, 
писана по време на престоя му в лагера.



Първи възпоменателен събор  
на бивши лагеристи на остров Персин 
втори обект

1990 г.
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Възпоменателен събор 
на бивши лагеристи  
на остров Персин 
втори обект

1994 г.



92 бЕз СЛЕдА? ЛАГЕРЪТ бЕЛЕНЕ (1949–1959) И СЛЕД ТОВА...   /    БЕЛЕНЕ – МЯСТО НА ПАМЕТ  Институт за изследване на близкото минало     



93

Възпоменателен събор  
на бивши лагеристи на остров Персин 
втори обект

2009 г.
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С годините оредяват редиците на бивши
те концлагеристи, а с това избледнява и 
споменът за лагера. С последните живи 
лагеристи ще си отиде ли и паметта за 
концлагерна България? Отслабва памет
та, лишена от институционализирани 
форми на подкрепа от страна на държа
вата и гражданското общество. И до днес 
липсва какъвто и да е възпоменателен 
обект, изграден от държавата.
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Първата възпоменателна плоча, поставена  
от Съюза на репресираните, 1991 г.

Символно посегателство върху паметта  
за жертвите. Потрошаването на тази 
лаконична и трогателно скромна 
възпоменателна плоча от хора, живеещи  
в града или работещи в затвора, показва страх 
от миналото и бягство от равносметка.

Втората възпоменателна плоча, 1995 г.

Отдаване почит на жертвите, 2009 г. 

Върху скалите на лагера край Ловеч – 
отдаване почит на жертвите.
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Първият възпоменателен знак на 
територията на Втори обект.

Български турци, бивши лагеристи в Белене 
по време на «Възродителния процес»  
(1985–1986 г.).



Велико Търново. Бивши лагеристи, депутати 
във Великото народно събрание:

Йосиф Петров, Иван Неврокопски, Иван Гичев, 
Тодор Кавалджиев и Петко Огойски.



венцеслав Теофилов ,
прокурор по Дело № 4: 

Не, не! Направо ще кажа, че дори аз знам само част от истината (за лагерите 
на комунизма). Дори и това, което съм подписал, дори това, което съм прочел, 
дори това, което са ми разказвали, без да влиза в протокола, е само част. И едва 
ли някога ще се разбере цялата истина. Това е само един фрагмент от историята, 
но той ми стига. (…) Лагерите са поособено нещо, не може да ги определиш 
само като дело. Някак си самото название Дело № 4 звучи канцеларски. Нито 
някога ще се разбере цялата истина, нито някой може да го опише. 

По книгата на Христо Христов Секретното дело за лагерите. Дело №4 



Изградената преди години на Втори обект 
бетонна мемориална стена още стои празна.
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