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УВОД

Всеки кмет, дори на най-малката община, има какво да каже след 
приключване на мандата си. Най-малкото да сподели със свои-
те съграждани преживяванията си, да ги разкаже не протокол-

но и сухо, а искрено и откровено, по чисто човешки начин.
Дълго време приятели ме увещаваха да напиша спомени от мои-

те дни на столичен кмет. Накрая се предадох. В книгата събрах от 
дневниците си случки и персонажи от този период, описах моите 
преживявания, свързани с тях, какво ме е вълнувало като столичен 
градоначалник.

 Студентска стачка-митинг в София. На микрофона кандидата за кмет 
на София, проф. Александър Янчулев (юли 1990 г.)
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Книгата не повтаря вече казаното от мен в една друга книга, оза-
главена „София в годините на икономическата криза и в борбата за 
местно самоуправление 1991–1995“. Написаното тогава беше отчет 
за моята дейност, с изброяване на сухи данни за постижения и про-
пуски. Събрани в една книжка със сини корици, там се отчете дей-
ността на „синия кмет“, избран със синята бюлетина на СДС с моята 
предизборна платформа „Програма за възраждане на София“. 

Тук и сега нещата са казани от позицията на личните впечатле-
ния при докосването до събития и личности, които предизвикаха 
тогава у мен различни преживявания. Показвам ги такива, каквито 
са – без грим и ретуш. Не се изживявам с чувство за величие, чужд 
ми е нарцисизма, обладал някои градоначалници. Просто разкри-
вам себе си като обикновен човек с моята чувствителност, болки 
и радости от преживяното през този период. Нямам угризения за 
лоши дела или допуснати закононарушения, затова съвестта ми е 
чиста, сънят ми е спокоен и възглавницата мека.


