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Снимка: Тихомира Методиева

Единствено в митовете и приказките времената се сливат, миналото
и настоящето се срещат и героите преминават през различни измерения и
пространства, преодоляват невъзможни изпитания, за да стигнат преродени
до новия си истински живот. Така свършват приказките.
В България днес явно сме излезли извън времето си и живеем сред събития, в които никой не може да повярва. Във време, в което онова, което
чуваш и виждаш, продължава да е толкова невероятно, колкото е назначаването на Пеевски. Не по-малко невероятно е и от новината за оставката на
Орешарски, която, макар и за няколко часа, си беше съвсем истинска. Това
е нашата приказка. Там всичко е възможно. Приказка, в която неусетно разбираме, че сме станали подвластни на Тъмната страна, че светлината и истината, честта и достойнството са изчезнали или откраднати и ние трябва да
намерим път към тях. Но за да стане това, трябва да влезем в тъмната гора,
където властват злите сили, и да се подложим на техните изпитания. И дока-
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то се чудим още наистина ли преживяваме всичко това, времето ни се изпълва с все повече знаци, които водят към дълбините на нашето съзнание.
Още от началото протестът ни протича като ритуал. Посветителен обред, в
който обществото ни преминава от младост към зрялост. Този обред е приказен и в тази приказка няма герой, защото героят сме ние. Чрез шествието,
с викове, песни, но най-вече с тъпани освещаваме нашето настояще, за да
излезем от приказката и да влезем в истинското време, в което да живеем и
да се борим наистина. След всеки удар на тъпаните ние слизаме все по-назад
в дебрите на дълбоко заровени в съзнанието ни отдавна отминали времена.
Там някъде е свободата, честта и достойнството, до които се стига, преминавайки през премеждия и страдания. В приказките те означават смърт и ново
раждане. Ние все още се лутаме из тъмната гора, където трябва да победим
магьосниците, чародеите и другите злодеи. Да открием затворената в кулата принцеса – онази част от съзнанието ни, която сме изгубили и без която
не можем да бъдем свободни. И ако успеем да излезем заедно от тъмната
гора, носейки светлина и вяра в собствените си сили, тогава ще прогоним
мрака, завладял дома и душите ни.
Сега преживяваме нашето изпитание и трябва да издържим, за да преродим и себе си, и народа, и държавата си, за да можем да продължим
напред, танцувайки при Мадарския конник на Орлов мост, където е изписана цяла България. Защото „пътят към Изумрудения град е застлан с жълти
павета“ и по него бият нашите тъпани. Те показват посоката. Трябва да се
посветим на изпитанието дори и без надежда за успех. Само така можем да
се пречистим, да събудим спящите и да поддържаме огъня.
Така вечер след вечер ние ще умираме по малко, за да се родим отново –
по-чисти и по-силни. Тази смърт е път към освобождението и изкуплението
на всички ни. Ние просто играем един танц. В този обред всеки трябва да
участва, за да стане наистина България земен рай. Да последваме ударите
на тъпаните. Те всяка вечер са тук. #
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Право на мнение

07.Х. – 13.Х. 2013 г.

Протестът, енергията, посоката
Светла Енчева
Противниците на протеста срещу правителството
на Пламен Орешарски с все по-голямо удоволствие
намират поводи да изтъкват как протестът се е изхабил, как е загубил енергия и посока. Uак няма да
се изхаби – възможно ли е в продължение на 110 и
повече дни да повтаряш едно и също елементарно
нещо на фона на помия, която всекидневно се излива
върху теб с помощта на държавно-корпоративно-медийната пропагандна машина, и да не се изтощиш и
демотивираш? И да не „закицлиш“ в кръг?
А елементарното нещо е, че настоящото управление не става за нищо, освен да прокарва корпоративни интереси, и затова трябва да си ходи. Дори да
изключим казуса с Пеевски, който катализира протеста, ето какво ми хрумва, без дори да се замислям за
повече примери:
## парламент, който на практика не може да функционира и зависи от една неонацистка партия, която
вече дори нацитата не вземат на сериозно;
## премиер, министри и депутати, които никъде не
могат да се покажат, без да бъдат освиркани;
## здравен министър, който лобира за пушене в заведенията и който казва, че болните от рак „просят“
от държавата;
## държава, която не може да изпълни минималното
международно изискване за бежанците – предоставяне на подслон и храна, но твърди, че харчи
между 1100 и 1400 лева на бежанец на месец;
## културен министър, който обмисля мерки за наказване на театрите за това, че са пълни със зрители;
## министър на инвестиционното планиране, който
планомерно е инвестирал френските си социални
помощи за безработица, докато работи в България;
## репресии над журналисти...
И т.н. и т.н., не си поставям за цел да бъда изчерпателна.
Давам си сметка, че позицията ми не е популярна,
но смятам, че единственият начин протестът да не се
маргинализира напълно е той да се политизира, да
бъде припознат политически субект, който да показва ясни посоки за промяна, които да се осъществят в
рамките на едно бъдещо управление.
Като се има предвид масовото разочарование от
политиката в България, вкл. сред протестиращите,
този политически субект ще трябва да прояви достатъчно смелост, за да убеждава гражданите – не само
протестиращите, а и онези, които не знаят за кого да
гласуват – в смисъла на политиката. Да задава посока. Да дава отговори.
Не казвам, че това непременно трябва да бъде Реформаторският блок. В него засега се разпознава
немалка част от протестиращите, но нямам никакви впчеатления той да предприема каквото и да е по
въпроса. По-скоро имам впечатления, че Реформа-
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Снимка: Крис Енчев

торският блок не знае какво да прави. На пръв поглед идеята за Гражданския съвет към него изглежда
много симпатична и демократична. Според мен обаче е по-скоро проява на липса на политическа воля
и бягство от отговорност. Никакво решение не може
да бъде взето от Реформаторския блок, ако не бъде
прието от Гражданския съвет с консенсус. Това е изключително тромава процедура и при наличието на
дори един несъгласен член на Гражданския съвет е
възможно Реформаторският блок да не може да вземе никакво решение за нищо. А е много важно да се
действа бързо, да се предлагат политики, да се очертават хоризонти.
Аз например настоявам да знам:
## Какво смята и какво предлага Реформаторският
блок по отношение на бежанците?
## Какво решение предлага Реформаторският блок, за
да не бъдат повече хора обричани на смърт поради
малоумни процедури за отпускане на лекарства?
## Как Реформаторският блок предлага да се финансират театрите?
И т.н., и т.н.
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Интервю
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Протестът ми дава увереност
Виктор Димчев

А кой е най-големият успех на протеста до момента?
Това, че успя за говори открито за проблеми, които преди това бяха обществена тайна – олигархия, мафия, корупция по всички етажи на властта,
безобразни назначения, действия против интересите на страната. Всичко
това се знае от тесен кръг хора и именно благодарение на протестите стана
обществено достояние.
Може ли недоволният човек да е градивен и каква е енергията,
която отвежда всички тези хора на площада вече толкова дни?
Може, стига да знае от какво е недоволен. До тази година всички в България знаеха, че пътят, по който вървим, не е правилен. След протестите българите продължават да не знаят накъде вървят, но вече са убедени, че там,
където ги водят партиите на прехода, няма нищо особено интересно. Именно
тази вяра в новото българско начало извежда хората на улицата толкова много време.

Снимка: Васил Гарнизов

Виктор Димчев е на площада всяка вечер вече близо
четири месеца. Ще го видите с фотоапарат, спорещ
разгорещено, защитаващ своята кауза – България. В
живота си отвъд протеста Виктор е продуцент, сценарист, фотограф и – както вече стана ясно – патриот.
Какво е за теб протестът? Какво ти даде? И какво ти взе?
Протестът е видимата част от недоволството на българите, неусетната промяна, която настъпи сред гражданите на България вследствие на безумните
действия на политици и администрация, контролирани от мафията.
Протестът ми даде увереност, че не сме загубили битката за ценности и
морал, потъпквани от почти цялата върхушка на обществото ни, най-вече
политическата. Протестът ми отне правото да се предам, отне ми мислите в
посока емиграция, отне ми свободното време, което пилеех за лични цели –
сега го отдавам изцяло на България и съм щастлив.

Има ли решение тази ситуация? И какво ще се случи след това?
Има, разбира се. Решението е елементарно, но точно в това е неговата
сложност. Преходът в залеза на Третата българска държава ще доведе до
възхода на Четвъртата. Дали ще позволим още веднъж да ни баламосат, както преди 23 години, е въпрос на избор. Лично аз и много от хората от моето
поколение не сме съгласни с това и ще отстояваме тази позиция. Дали ще
успеем, предстои да научим.
Вярваш ли в Протестна мрежа и как тя помага случването на нещата?
Протестна мрежа е най-успешната обществена организация, участвала
в политиката, поне от бунтовете през 96–97-ма и тогавашната синдикална
дейност. За първи път в историята на България самосформирана гражданска
организация успява да противостои на политическия елит, при това в крайно
враждебна среда. На фона на това стоте дни протест са само фон на много
по-дълбоки процеси.
Какво пожелаваш на всеки, който все още има сили и вяра да е на
площада?
Да не се отказва. Шествията са само видимата част на протеста. ПМ показа, че има много повече начини да се противостои на мафията. Именно там
трябва да бъдат реализирани силите, които са ни останали. Вярата е задължителна за успеха на всяко дело. #

Гаф на седмицата
1. Лютви Местан: „Има сценарий за демонизирането на Делян
Пеевски, за превръщането му в параван, зад който да се скрият истинските недъзи от системен характер“. По думите му най-доволни от
демонизирането на Пеевски са олигархичните кръгове. В отговор на
въпрос къде е сега и какво прави Делян Пеевски, Местан заяви, че не
знае, и допълни, че не е негов говорител. Продължава да няма отговор
на въпроса КОЙ предложи Пеевски!

2. БСП показа, че 24 години след края на тоталитарния комунистически режим е напълно зависима от репресивния апарат на БКП, след
като на 25 септември няколко депутати социалисти внесоха в Народното
събрание законопроект за изменение на закона за досиетата, с което на
практика искат да бъде възстановен отмененият през декември миналата година прословут параграф 12. С него не се разрешаваше обявяването
на кадрите на Държавна сигурност на ръководни постове в Националната
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разузнавателна служба – наследник на Първо главно управление на ДС и
в служба „Военна информация“ – наследник на Разузнавателното управление на Генералния щаб на БНА (военното разузнаване).
3. Няма точна информация колко хора от 1 октомври са без телевизия, след като беше спрян аналоговият сигнал. Това обяви по БНТ
транспортният министър Данаил Папазов. Той посочи, че било трудно
да се установи това, а по предварителни разчети около 14,5% от населението не ползва сателитна или кабелна телевизия. Общо 393 населени
места в крайна сметка в момента са без покритие на цифров сигнал. Това
означава, че без достъп до цифрова ефирна телевизия са около 280 000
души. След месеци на подготовка и реклама, по думите на министъра
сега тепърва предстои да се направи анализ колко хора нямат телевизия
и да се търсят технически решения за тях.

www.protestnamreja.bg

3

# Протест

АКТУАЛНО

Европейските пари

07.Х. – 13.Х. 2013 г.

Имаме ли план и чии интереси обслужва той?

Михаела Лазарова, Мария Щурова, Юлиана Атанасова

Снимка: Тихомира Методиева

Особено актуална през последните няколко седмици е
темата за еврофондовете и разпределението
им през
ПроСнимка: Васил
Гарнизов
грамен период 2014–2020 г. Най-вече заради официалното
посещение на еврокомисаря Хаан в края на септември, а
и заради факта, че началото на периода наближава, а все
още предстои финализиране на Споразумението за партньорство и неговото официално представяне. Основните
параметри на финансовата рамка – в т.ч. размерът – са договорени през февруари 2013 г. Фактът, че на България се
пада най-нисък обем от средства на глава от населението
в абсолютно изражение, се дължи на това, че средствата,
предназначени за отделните държави членки, са обвързани с БВП на съответната страна, а ние имаме най-ниския
такъв показател. Ето защо към настоящия момент по-важни вече са други два въпроса:
Първо: Задължително изискване на Европейската комисия (ЕК) за получаване на средства по европейските
фондове е всяка държава да има постигнати определени
предварителни условия до 31 декември 2016 г. Как едно
клатещо се правителство, без никаква реална вътрешна,
обществена и международна подкрепа, смята да състави и
приложи последователен и подробен план за следващите
три години?
И второ: Как тези фондове ще бъдат разпределени съгласно нашите приоритети и европейските стратегии?
Приоритетите на българската страна намират изражение
в документа „Проект на споразумение за партньорство на
Република България, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода
2014–2020 г.“, изпратен от наша страна към ЕК в края на
август 2013 г., който съдържа индикативно разпределение
по пера на предварително одобрената като размер помощ.
Официална позиция на ЕК по този проект все още липсва,
но Брюксел обяви, че при липса на реформи в ключови
сектори ще има преразпределение. На интернет портала
на дирекция „Информация и системи за управление на
средствата от ЕС“ към администрацията на МС се твърди,
че проектът е „разработен от междуведомствена работна
група, в която участват и широк кръг партньори – представители на местните власти, социално-икономическите
партньори, структурите на гражданското общество, академичната общност и други“. Въпреки това, недоумение
буди очевидното разминаване между визията за приоритетите, изразена в документа, и истински наболелите сектори у нас, по които има ясно изразена обществена чувствителност и съгласие.
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Един от най-проблемните сектори е железопътният
транспорт. В програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ България залага 1,207 млрд. евро (за
сравнение – през предишния период парите бяха 1,600
млрд.). Министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията Данаил Папазов заяви, че поголямата част ще бъде насочена именно към въпросния
сектор (около 1 млрд. лв.), като не пропусна да отбележи,
че тези пари са крайно недостатъчни за всички останали
инфраструктурни проекти. Това означава, че ще трябва
да се разчита и на друго финансиране – държавно, което
обаче най-вероятно ще бъде със заем или публично-частно партньорство, което също крие значителни рискове,
свързани с избора на партньор, договорите за концесия
и определянето на начина на заплащане. Такива проекти
са 3-ти лот на магистрала „Струма“ и магистрала „Хемус“.
Съмнително е обаче дали в Брюксел ще подкрепят този
план, макар приоритет за новия програмен период в областта на транспорта да е именно железопътният сектор.
БДЖ е с дългове от близо половин милион лева, чертаят
се редица планове за оздравяването му, но тъй като до момента на практика те не са заработили, много е вероятно
този един млрд лв. да не получи зелена светлина.
Оперативна програма (ОП) „Околна среда“ също постоянно търпи промени – и в периода 2007–2013 г., и в
предстоящия към нея постоянно се насочват проекти, ненамерили място в останалите програми, най-често в ОП
„Транспорт“. Под шапката на „Екологичен транспорт“ се
вмъкват финансиранията за софийското метро и автобуси, макар за момента транспортният министър да отрича
това. Заложените
средства по ОП "Околна среда" са 1,271 млрд лв. – за
периода 2007–2013 година бяха малко над 1 млрд., тоест
с около 200 млн. по-малко, като посочени приоритети за
след 2014 година – по думите на министъра на околната
среда и водите Искра Михайлова – са води, отпадъци,
биоразнообразие и разработване на стратегически документи за климата. И това наистина следва да бъдат основните цели, стига парите да поемат към осъществяването
им и обединяващата ги главна цел, а именно опазването
на околната среда. В тази програма обаче също усвояването на средства е трагично - към момента над 120 млн лв
остават неусвоени, поради множество търгове за изпълнители, обжалвания, забавяне на изграждането на депа
за битови отпадъци. Голяма част от предходните проекти
останаха "под чертата" и разчитат да намерят мястото си
през новия програмен период.
ОП „Развитие на човешките ресурси“ също е намалена
с около 300 млн. и за периода 2014–2020 г. е 707,13 млн.
лв. главно защото образованието и науката се обособяват в отделна програма. С това отделяне приоритетите за
инвестиции остават подобряване на достъпа до заетост и
качеството на работни места; намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване; модернизация на
институциите на пазара на труда; социалното включване и
здравеопазването чрез различни програми като „Аз мога“,
„Подкрепа за заетост“, „Ново работно място“ и др., действащи и към момента. Проблемът обаче е, че това е една от
програмите с най-слабо изпълнение и най-бавно усвояване на средства, отново поради тромавите процедури.
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Право на мнение

Протестът, енергията, посоката
Светла Енчева

Снимка: Крис Енчев

Преди няколко седмици попитах
във фейсбук каква е позицията на
Реформаторския блок за бежанците,
като „тагнах“ контактите си, за които
знам, че са в Реформаторския блок и/
или в Гражданския съвет към него.
Сред тях има и хора, които смятам за
приятели и знам, че се борят за правата на бежанците. Получих отговор –
да, такава позиция е нужна, ще направим нещо по въпроса. И... нищо.
В същото време сред протестиращите има човек с плакат как можело
държавата да отпуска на бежанците
по 1100 лева. Опитах се да му кажа, че
това не е вярно, че огромната част от
тези пари се връщат в държавата под
формата на заплати и т.н., че отиват
за поддръжка на сгради, отопление,
ток и че бежанците получават от тях
максимум по 65 лева на месец, но той
не ми повярва – неговата информация била официална, коя съм била аз
да споря – искал минималната заплата на българите да стане колкото вземали бежанците. Този мъж вярва на
държавата, срещу която протестира.
Кой е политическият субект, който
би поел отговорност да му каже каква
е истината?
Вместо да очертава хоризонт и да
задава посока, това, което прави Реформаторският блок, е основно да се
крие зад протеста. Който протест неумолимо губи енергия, което логично
ще се случва и с електоралната подкрепа за Реформаторския блок.
Ако в настоящата ситуация една
политическа сила успее да спечели
доверието на недоволните от настоящото управление, които не знаят за
кого да гласуват, тази политическа
сила има шанс не просто да влезне в
парламента, ами и да спечели избориvestnikprotest@gmail.com

Продължение от страница 2
те и да управлява. Тази политическа
сила обаче трябва да има кураж да се
бори за общественото доверие. Вместо това има един аморфен Реформаторски блок, който не изглежда да си
поставя по-сериозна цел от това да
влезне в парламента.
Ако няма политическа сила, която
върши това, и Протестната мрежа
може да се захване с очертаване на
хоризонти и посоки, макар да не й е
точно това работата. Но предполагам, че ясни позиции и предложения
за бежанците, културата, отпускането на лекарства и т.н. биха имали
повече ефект от художествените акции, на които (освен авторите им) се
радваме най-вече арт изкушените им
приятели. А и да се радваме, какво от
това – тая радост все повече прилича на марихуаната, която облекчава
болките на умиращите от рак.
Протестиращите трябва да разберат, че призивите протестът да не се
политизира обслужват настоящото
управление. При сегашната ситуация
дори правителството да падне, има
немалка вероятност следващият парламент да е подобно абсурден. И да
е научил уроците на сегашния – и да
протестират хората, ако нямаме достойнство и изпълняваме поръчките,
за които сме купени, всичко е наред.
Съжалявам, ако звуча песимистично.
Но смятам, че има алтернативи и че те
се пропиляват – само исках да обърна
внимание върху тях. За да можем да
казваме след години, че е имало смисъл
от този протест. #

Площадна поезия
Пеевски ни свърза
баце ни дели.
Малко дълго се проточи
таз оставка, нали!
Ако аз заговоря
ти отсреща мълчиш
и не можеш да видиш колко смешен си ти.
Ако ти заговориш
аз не мога така
в моя ум да приема
твойта тлъста лъжа.
Как изгрява аз виждам
върху устните смях –
оставката идва,
Орешарски, ти си крах.
от Михаил Ернесто Михайлов
www.protestnamreja.bg

# Протест
ЛИЦАТА В ПАРЛАМЕНТА
В рубриката „Лицата в Парламента“ показваме физиономиите
на нашите „представители“. Често
при излизане от сесия или комисии
ние не знаем дали пред нас е депутат или обикновен чиновник или
експерт. Нека всеки един да познава „избраниците“ ни и при среща с
тях да им каже лично какво мисли за
управлението на страната и какви
идеи има за бъдещето на България.
Нека тези хора най-после излязат
от анонимност и да запомнят своите отговорности на депутати в
българско Народно събрание. Нека
помнят, че с голямата власт идва
и голямата отговорност и отчетност пред истинския суверен на
властта в България – народа!
(Снимките са взети от сайта на
Народното събрание.)
АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ

Дата на раждане : 03/09/1963
Избран с политическа сила: КП „Коалиция за
България“ 26,61%;
Изборен район: 31-ЯМБОЛ;
E-mail: atanas.merdjanov@parliament.bg
БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ

Дата на раждане: 13/06/1959, България
Избран с политическа сила: ПП „ГЕРБ“ 30,54%;
Изборен район: 25-СОФИЯ 3;
E-mail: boyko.borisov@parliament.bg
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Завръщане в реалността
Иван Жеков

Снимка: Юлиян Собаджиев

Роден съм в Ямбол. Живея и работя в София от десетина години, като последните няколко все по-рядко се прибирам. Доскоро не се интересувах от политика. Работех, учех и се наслаждавах на природата в
свободното си време. Но дойде денят, в който се събудих и осъзнах, че свободно време не ми остава за
нищо, освен за работа (като средство за оцеляване).
Природата е унищожавана и застроявана, а хората
стават все по-безхаберни за случващото се около
тях. Видях България като един потъващ кораб, чийто
екипаж го напуска, а офицерският състав се опитва
да изкърти оставащите му дъски, за да ги продаде на
първата срещната пиратска баржа.
Протестирам, защото не искам да напускам кораба.
Не искам той да потъва, не искам дъските под краката ми да бъдат разменяни за празни обещания и
лъскави дрънкулки. Протестирам и вдигам шум,
опитвайки се да събудя колкото се може повече
хора от летаргията и сивата инертност.
Заредих се от редакцията с една купчина издания
на вестник „Протест“ и, след над сто дни шествия и
блокади в столицата, се прибрах в Ямбол. Сутринта
станах рано и излязох на една от централните улици
на града. Започнах да раздавам вестника на минаващите хора и седящите по кафенетата. Бях готов за
всякакви нападки и въпроси, но не срещнах такива.
Общо взето очаквах доста негативно отношение, но
срещнах по-скоро неинформираност.
Моментът, в който хората разбраха, че вестникът
е безплатен, започнаха да подават ръце към мен, все
едно раздавам топъл хляб. Сто и трийсетте бройки
свършиха за отрицателно време, като дори хора ме
преследваха, за да се сдобият с вестника. „Защо протестирате?“, „От коя партия сте?“, „Кой ви плаща?“,
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„Какви са алтернативите?“, „След оставката какво
следва?“ – такива бяха стандартните въпроси. Отговорите ми бяха с различни думи, но казваха само
едно – „Събудете се!“. След множеството разговори с
моите съграждани ми стана ясно, че е има около двадесетина протестиращи в града, които са по-скоро
тема за подигравка от страна на неинформираните.
Животът в провинциалните градове не е никак лек,
но е такъв, защото ние, обществото, сме допуснали
да стане такъв. Пейзажът в България изглежда като
изваден от постапокалиптичен филм на ужасите, из
който обикалят сенки с празни очи, гледащи към хоризонта и чакащи спасението да се появи. „Съединението прави силата“ – това е изписано на палубата на
нашия кораб. И ние сме екипажът, който трябва да го
спаси от потъване.
# Оставка!
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Снимка: Владимир Калудиев
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Как и за кого да гласуваме
Урок по гражданство от ученици
Васил Василев и Марин Шаламанов, ученици в 11-ти клас

Снимка: Крис Енчев

Скъпи приятелю,
нека отново си припомним кои четири партии са сега в
парламента (макар някои от тях да не си правят труда да
го посещават) и нека си зададем ясния въпрос: Защо точно
тези партии, а не някои други са там? Отговорът е ясен –
защото мнозинството от българското население е гласувало за тях. Но нека сега си зададем още по-важния въпрос:
Защо гласуваме за тях? В тази статия споделяме няколко
критерии, които смятаме, че са важни за трезва оценка на
една партия. Традиционните медии не акцентират върху истинските качества на политиците, а върху клевети и
клюки, които заслужават само жълтите вестници, но не и
българският народ. Тази дезинформация е пагубна, защото подвежда хората и не им позволява да вземат информирано решение, когато гласуват. Ние вярваме, че вече е време да спрем да избираме по-малкото зло и вместо това да
изберем обективно и отговорно, съдейки по действията и
миналото на кандидатите, а не по обещанията. Това е гледната точка на група ученици в десети клас, не искаме да я
натрапваме, искаме просто да те накараме да се замислиш
сам за себе си и за своя избор – дали партията, на която
симпатизираш, притежава долуизброените качества?
Какво да търсим в една партия или формация?
Програмата й – описана официално на хартия или в интернет, макар и не задължително разпечатана в хиляди
бройки. Нима не си осъзнал, че думите в политиката са
празни приказки и прехвърляне на несвършени отговорности? Нима не си разбрал, че думите са само популистко
оръжие в ръцете на нечестиви хора, които се интересуват
не от твоето истинско мнение, а от гласа ти на изборите?
Нима не си спомняш какво е казал Апостола: „Дела трябват, а не думи“? Опитай да се сетиш за последния български политик, който е изпълнил даже и една пета от обещанията си. Нека не гласуваме доверие на празни приказки в
микрофоните на гладните за новини журналисти, а на ясно
описаните и обосновани програми.
vestnikprotest@gmail.com

На второто място слагаме неопетненото минало на хората от дадената формация. Видимо с просто око е, че от
началото на прехода мнозинството от депутатите имат
минало, свързано с престъпни групировки, с мегафирми,
с източване на ДДС и много други. Трябва ли доброволно
да даваме власт на такива хора? Законът не е успял да се
справи с тях в миналото. Значи ли това, че те са достойни
да заемат управленски позиции и да разпределят парите
от нашите данъци? Според нас отговорът е твърдо НЕ! А
според теб?
После идва място и за хора, които вярват в идеята си и
не се лутат по всички възможни партии. В момента на найвисши постове в държавата има хора, които през годините
на прехода са били членове на три или повече политически формации (?!?). Сменяли са цветовете си от тъмно-синьо, залитайки към жълтото и накрая към яркочервеното.
Дали такива хора преживяват „катарзис“ толкова бързо и
радикално се хвърлят в нова посока, или просто са жадни
за власт и са готови на всичко, само и само да стигнат до
нея? Ти знаеш верния отговор!
Без значение от партийните ни пристрастия, трябва да
изискваме в управлението на държавата ни да има експерти и тези хора да имат опит, както теоретичен, така и практически. Имената и биографиите на ключовите експерти в
политическите партии трябва да са ясни. Именно ние сме
тези, които трябва да изискваме от избраниците си да ни
информират за това какъв управленски и експертен потенциал имат.
Много важно е нашите избраници да споделят и прокламират моралните ценности, които самите ние изповядваме. Разбира се, делата им трябва да отговарят на съответните ценности, защото вече сме се нагледали на демагогия
и дебелоочие.
Не на последно място трябва да се замислим върху нашето собствено сито. Според нас не е правилно да се гласува за някой политик заради това, че е „народен човек“,
„симпатяга“ и „харизматичен“, заради това, че може да играе футбол (нима такова умение е нужно, за да управляваш
държава), заради начина му на говорене и тук е мястото
пак да си припомним: „Дела трябват, а не думи“ и да се замислим кое от двете е правилно – да избираме по симпатии
или по действия.
В заключение: „...по плодовете им ще ги познаете. Бере ли
се грозде от тръни, или смокини от репей?“ (Матей 7:16). И
винаги помни, че именно твоят глас дава власт на моралните политици да работят за народа, а на неморалните да
задоволят безкрайния си ламтеж за пари и положение.
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За медийната зависимост у нас
Отворено писмо на нашия колега Иван Димитров до редакцията на „Дойче Веле“
Уважаема редакция,
По време на пресконференцията на "Дойче веле" на 01.10.2013 г.,
посветена на случая с временното отстраняване на коментаторите в българското Ви издание, в присъствието на програмния директор Кристиан Грамш, както и на завеждащата
секцията за Централна Югоизточна Европа Верица Спасовска
и главния редактор на българската редакция Александър Андреевна, многократно беше повторено, че основният проблем в получилия се казус е свързан с журналистическите стандарти на
редакцията. Също толкова многократно беше повторено и желанието от страна на редакцията за решение на неприятната
ситуация, разбунила наскоро журналистическите среди в България, които открито показаха солидарност към колегите си.
Пиша Ви най-вече защото поради ограниченото време не успях да задам въпросите си като представител на списвания на
доброволни начала вестник „Протест“, както и защото освен
въпросите не успях да Ви предложа едно възможно решение на
тази ситуация. Но позволете ми преди това да задам четирите
си въпроса…
Снимка: Фани Михайлова
Първо, давате ли си сметка как изглежда в очите на българските Ви читатели временното (и доста бързо) отстраняване на Вашите сътрудници? Как изглежда това в една страна,
която с всяка година заема все по-ниско място в класациите за
свобода на медиите? В една страна, в която колегата Ви Иво
Инджев, който вчера се обърна към Вас с въпрос по време на пресконференцията, беше уволнен от най-голямата частна телевизия поради един неудобен въпрос относно имотното състояние
на бившия президент Георги Първанов? В една държава, в която
разследващият журналист Атанас Чобанов (който снощи също
Ви зададе въпрос) е бил заплашван от ТИМ (за които, предполагам, не знаете особено много)? И не само от тях? В една държава,
в която водещите на сутрешния блок в една от водещите телевизии мистериозно излязоха в непредвидена отпуска, за да се
окажат малко по-късно вече водещи в конкурентна телевизия,
защото вероятно върху първата медия беше упражнен натиск?
В държава, където да си журналист означава прекалено често да
си умишлено ограничаван поради натиск от различни страни?
Където да си журналист е опасно?
Второ, на нас, присъстващите, не ни стана ясно дали КТБ
отрича да има връзка с Пеевски, което твърдение ние сме чували прекалено често. Както и дали обвиненията срещу Еми Барух и Иван Бедров почиват върху отричането на въпросната
връзка. Както и върху отричането на факта, че в тази банка
е съсредоточена значителна част от държавни пари на България. А също така дали в писмото си КТБ не са намесили в тази
история „Капитал“ и Иво Прокопиев, както и Джордж Сорос,
тъй като в медиите на Пеевски това е една широко застъпена
теза. Спомням си, например, как вестник „Уикенд“ – ешалонът
на жълтата преса в България и съответно вестникът с един от
най-големите тиражи в страната, издаде към един свой брой
книжка, посветена на президента на България Росен Плевнелиев
и на връзката му с Прокопиев, която книжка нямаше автор и
беше пълна с твърдения, чиято единствена достоверност почиваше на словосъчетания като: „доверен наш сътрудник ни съобщи, че…“, „по потвърдена информация…“ и пр. Книжка, в която
изключително рядко бяха цитирани източниците на представената информация. Всеки българин, който следи медиите в последните няколко месеца, знае много добре каква би могла да бъде
възможната теза на КТБ, защото я е чувал прекалено често. И
защото тя му фалшивее…

Трето, защо редица световни медии, които отразиха протестите, от които „The Economist“, „The Independent“ са само една
малка част, използваха също формулировката за връзка между
медийния кръг на Пеевски и КТБ? И защо върху тях не беше упражнен (поне видимо) натиск от страна на КТБ?
И четвърто, дали всъщност проблемът не е, че става дума за
българска редакция и български журналисти, което прави Вашата редакция по-податлива на този български натиск?
Решението, което бих искал да предложа, не изисква пряк отговор на зададените от мен въпроси, а почива директно върху
основната тема на пресконференцията: журналистическите
стандарти и желанието на „Дойче Веле“ да намери изход от
неприятната ситуация. За Ваше улеснение ще го формулирам в
един последен въпрос:
Би ли се наела Вашата редакция да направи сериозно журналистическо разследване относно собствеността на медиите на
кръга „Пеевски“, бихте ли разследвали каква част от държавните пари на България са концентрирани в КТБ и бихте ли потърсили възможна връзка между Пеевски и КТБ? И за да бъде извършено това разследване по вашите стандарти, бихте ли наели
или изпратили от централата си журналист, който да работи по всички стандарти на Вашата редакция и на Германия? С
Вашите между 2500 и 3000 сътрудници по целия свят вероятно
няма да Ви е особено трудно да намерите такъв. Може би за него
би било интересно по какъв начин се работи тук и до какво ще
стигне. А може и след това да му стане интересно да се заеме и с
други интересни въпроси, които също така се нуждаят от журналистическо разследване по западни стандарти.
Моето лично и непрофесионално мнение е, че само след подобна
стъпка Вие ще успеете да върнете доверието на журналистическата общност към Вашата медия.
С уважение: Иван Димитров
София, 02.10.2013 г.#

За вестника!
Приятели,
Приятели, този вестник съществува, за да може Протестът и
назрялата необходимост от промяна да достигнат до максимално много хора и всички заедно да кажем „Стига!“. Вестникът се
списва с доброволния труд на голям екип, който всекидневно
дава голяма част от времето си за това. Печатното издание се финансира от вашите дарения и затова искаме тук да благодарим
на всеки, който е отделил по-малко или повече пари за това. Непрестанно казваме, че сумата не е важна, важно е усещането за
съпричастност и за случване на една нова и различна България.
Ще продължим да разчитаме на вашата помощ и да даваме отчет
на всички средства, събрани в кутията за дарения на площада.
Общо събрана сума до днес: 509,10 лв.
Налични: 307,70 лв.

Вестник Протест е част от Протестна мрежа (www.protestnamreja.bg) и се издава с доброволния труд на екипа:
Владо Руменов
Жюстин Томс
Мартин Райчинов
Михаела Лазарова
Христо Йовев
Георги Илиев
Иван Димитров
Миряна Захариева
Поликсения Ангелова
Юлиян Собаджиев
За да има тираж и разпространение вестник „Протест“, разчитаме на теб, читателю. Ако искате да разпространявате вестника във Вашия град, пишете ни на
имейла на редакцията и ще се погрижим бройки да стигат до Вас всеки вторник. Нека опитаме вестникът да достигне до възможно повече хора. Очакваме
новини за протеста и от твоя град: vestnikprotest@gmail.com
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