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На 7 април, 2022 г., четвъртък, от 18 ч. в хотел „Балкан“ в София, ще се състои
премиерата на книгата на проф. Вили Лилков „Стопанските абсурди на българския
комунизъм“ – интимната изповед на ДС за икономиката.

Новото издание излиза с подкрепата на фондация „Кондрад Аденауер“ и е базирано за
т. нар. литерни дела на Държавна сигурност, запазени в архива на Комисията по
досиетата, в които репресивният апарат на БКП е събирал информация за различни
стопански субекти – заводи, фабрики, държавни стопански обединения, ТКЗС, АПК и
др.

„В книгата за първи път се публикува систематизирана информация
от литерните дела за трудовата и технологичната дисциплина на социалистическия
работник, амортизираните производствени фондове
и тежките условия на работа, за планираните загуби, работата на дотации и
фалшификациите на стопанските резултати“, посочва авторът.

От новото документално изследване читателите ще добият представа за масовите
кражби, нехайството и безотговорността в производството, които предопределят ниско
качество на продукцията, брак и залежали стоки и беден вътрешен пазар.

Представени са данни и документи за губещия износ и ограбването на задграничните
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дружества, за работата в условия на реален фалит на фабрики и заводи, на АПК и
ТКЗС, както и за дейността на научно-техническото разузнаване, което чрез кражби на
научно-технически информации, изделия, машини и технологии от капиталистическите
страни се превръща в „двигател на прогреса“ в сферата на електрониката, фармацията,
битовата химия, военното производство и др.

„Книгата се препоръчва и за соцносталгици, но задължително с чувство за хумор,
защото много от документалните факти са толкова шокиращи и непосилни за
възприемане от здравия разум, че единственият начин за това е смехът“, посочва още
проф. Вили Лилков.

Изследването ще бъде представено от историка проф. Даниел Вачков и от философа
Тони Николов.

Това е четвъртата книга на Вили Лилков. Той е съавтор с Христо Христов на
документалните изследвания „Бивши хора“ (2017) и „Погубената България“ (2019), а
през 2021 г. издаде книгата „Доблест и наказание“ – „народният съд“ и ДС срещу
спасителите на българските евреи.
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