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ЗАЩО ОСТАВКА СЕГА?
Слънчогледите погледнаха слънцето!

„България е в ремонт. Молим да ни извините за неудобството“ – пише на един от
най-сполучливите плакати, увиснали от прозорците на окупирания Ректорат.
Страната ни преживява едни от най-бурните си
дни от твърде много години насам. Толкова много,
че цяло едно поколение израсна, без да познава
вкуса и желанието да се бори за собствените си
права. За собствената си свобода. За собствената
си държава.
Точно това поколение погледна слънцето.
Ректоратът беше пръв. Нов български, НАТФИЗ,
УНСС, Художествената, УАСГ, Музикалната. Велико
Търново, Пловдив, Благоевград. Бургас и Русе...
Студентите у нас изненадаха всички и влязоха на
сцената по начин, който никой не очакваше и не
можеше да предвиди, след като неизброими дни
площадите търсеха всячески своята независимост.
И все пак защо? След като стояхме толкова време на улицата, след като отстоявахме нов морал и
нови ценности във воденето на политика и гражданство, продължават да ни питат защо. Защо не
дадохме стоте дни толеранс? Защо не обръщаме
внимание на успехите на правителството? Защо не
му помогнем да е по-успешно, вместо да опитваме да хвърляме страната в хаос, който след нови
избори само ще възпроизведе същото статукво?

Защо не желаем да влизаме в диалог с него и да
налагаме политики, които да са добри за България? Чувстваме се длъжни да дадем отговори на
тези въпроси.
„Какво общо има светлината с тъмнината“
– пита риторично Божието слово. И ние отговаряме на горните питания със същия този въпрос. Изправени сме пред сили на тъмнината, които нямат
амбиция или желание да променят тази страна
към добро. Наблюдаваме го целенасочено в политиките на няколко последователни правителства.
Изявяваме го с факти и числа, с данни и неопровержими истини. В различни свои физиономии
мафията се слива с властта постепенно, докато
накрая властта придоби нейното лице. Уродливо и
зло, безпардонно и манипулативно, антиевропейско и ретроградно, това лице не предполага диалог,
не дава шанс за развитие, не уважава личността и
правото на човека да се стреми към своето щастие.
И това съвсем не е лицето на Пламен Орешарски. Настоящият и. д. премиер на страната е само
жалка пионка в ръцете на страховити сили. Същите
тези сили сменят правителства, когато са им неудобни вече, и налагат нови, когато са им необходими. Нито демокрацията, нито изборите, нито
свободата за тях са ценности. Тези лица смътно се
проявяват, когато тъмни безименни типове с качулки атакуват двора на Ректората на Софийския
университет. Забелязват се по мръсотията, която
оставя след себе си т. нар. „град на истината“ (забелязвате ли, че те не могат да проявят никакво
творчество в имената, акциите и скандиранията
си, а умеят единствено да копират нещо вече измислено?). Проявяват характера си, когато нервничат, че роялът през Народното събрание им пречи. Защото културата и мракът не живеят заедно.
Творчеството и тъмнината не пребивават в една
плоскост. Духът и празнотата не стоят на една маса.
Затова за тези лица заплахите, че ние ще напуснем страната не звучат страшно. Напротив – те
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биха се радвали да се отърват от нас. Биха ликували, когато в България не остане буден дух. За да
могат да виреят на воля. Без рояли. Без ранобудни
студенти. Без университети.
Ние обаче няма да им доставим това удоволствие. Не само ще останем тук, а и ще ставаме все
по-гръмогласни. Защото вече не спим. И защото
градивното, творческото, духовното и душевното
в нас след дълъг смутен сън крещи, че няма да
търпим повече и заедно ще градим бъдеще за
нашите деца. А нашето заедно е с по-различна
физиономия. В невиждано обединение на академичен потенциал от всички ВУЗ-ове в страната,
над 350 преподаватели се подписаха в подкрепа на
студентите. До тях застанаха и учени от БАН. До тях
застанаха артисти. До тях застанаха музиканти. До
тях застанаха религиозни водачи от всички деноминации. До тях застанаха и ученици.
Денят на Реформацията настъпи и у нас. България е в ремонт. Ти към кои искаш да си? Към
активно променящите света или към борещите се
за удобното статукво? Неутрално положение днес
вече няма.#
– ñòàðè è ìëàäè –
ñå ñïóñíàõà âñè÷êè îòâðåä
áåçáðîé
ÿðîñòíè áèêîâå –
ñ âèêîâå
ñ âîé
(çàä òÿõ – íà íîùòà âêàìåíåíèÿ ñâîä)
ïîëåòÿõà íàïðåä
áåç ðåä
íåóäúðæèìè
ñòðàõîòíè
âåëèêè:
ÍÀÐÎÄ!

► На
Н а стр.
с тр. 5
Бюджет '2014

1

# Протест

ПОГЛЕД ОТВЪТРЕ

Аудитория 272
Димитър Вълчев

Снимка: Тихомира Методиева

Казвам се Димитър Вълчев и съм
докторант по история в Софийския
университет. Участвам в протестите
срещу настоящия кабинет от самото
начало и досега съм пропуснал точно 5 дни. След повече от 4 месеца
шествия, блокади, сутрешни кафета,
пърформанси и други, посланието
на управляващите към нас беше пределно ясно – те се чувстват достатъчно комфортно, за да могат просто да
игнорират всичко това. Компроматната машина се задейства, за да очерня протестиращите, а фалшиви паралелни протести и контрапротести
започнаха да се появяват отвсякъде.
Това, заедно с идващото лято и депутатската ваканция, успя да намали
ентусиазма на гражданите и много от тях така и не се завърнаха по
улиците през септември. Протестът
се промени и стана някак тъжен. Важен, понеже всички причини за него
още са актуални, но тъжен, тъй като
вече липсваше зарядът на огромните
шествия, които вървяха с километри
всеки ден.
Мнозина се питаха: „Къде са студентите?“, спомняйки си, че обикновено те са онези, които застават
в основата на всяка съпротива срещу остарялото и невалидното. А те
си бяха там. Както и останалите. И
както тях, постепенно се прибраха и
сякаш се примириха.
Една част от тях обаче не спря да
мисли за това как да продължи да
протестира. Първо няколко блока в
Студентски град осъмнаха с транспаранти, след това трима от тях успяха
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да влязат в българския парламент
– една от най-охраняваните сгради
в страната, и да попитат депутатите
дали не ги е срам. След това няколко
транспаранта украсиха и Софийския
университет. За мен е удоволствие да
бъда част от тази група, заедно с други, които не са позволили да останат
безразлични. А удоволствието е още
по-голямо заради последната ни акция – окупацията на аудитория 272 в
Софийския университет и впоследствие на цялата сграда на Ректората.
За това действие се написа и се каза
много и тепърва предстои да стане
ясен ефектът от него. Интересно е
обаче да наблюдаваш и да участваш
в нещо подобно отвътре. Интересно
е да видиш погледа на колегите ти,
когато обявиш, че окупираш залата.
Интересно е да видиш реакцията на
тези, които се обявяват срещу това.
Интересно е да проведеш спорове с
тях. Чудесно е усещането да видиш
някои от тях на окупацията в следващите дни. Значи това, което правим, има смисъл и можем да убедим
и други, че сме прави.
Когато слушам аргументите на
противниците на нашето действие,
ми прави впечатление, че те обикновено смятат, че по принцип сме прави, но сме избрали погрешен начин.
Начин, който пречи на колегите ни
да учат, който създава проблеми на
университета и като цяло пренебрегва правата на тези, които не искат да
окупират. Именно от първата част
на това изречение, което чувам постоянно, черпя своята увереност, че
www.protestnamreja.bg
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съм прав в тази радикална форма на
протест. Ако моят начин е грешен, то
кой е твоят? Имаш ли такъв изобщо?
Нима днес не живеем в свят, който е
резултат от отказа да търсиш начин
да се справиш с несправедливото.
Как може да грешиш и да правиш
нещо лошо, когато виждаш усмихнатите лица на хората отвън? Когато
усетиш солидарността и подкрепата им? Когато граждани патрулират
до 4 часа сутринта, за да те пазят от
провокации? Когато възрастни хора
ти носят храна, все едно си тяхно
дете?
За тези няколко дни Университетът
заживя по различен начин, изпълнен
от някаква нова енергия, каквато не
съм усещал тук досега. Той успя да
фокусира върху себе си надеждите
на много хора в цялата страна. Успя
да върне на улицата част от хората,
които се бяха прибрали. Които бяха
изгубили усещане, че има и други,
които мислят като тях. Започнаха
окупации и в други университети и
вместо обичайното съревнование,
този път виждаме съдействие и взаимопомощ между тях. Сякаш всички
живеем с чувство за мисия, за някаква голяма цел, която ще ни дефинира като общество и ще ни помогне
да направим крачката, след която
да заживеем като нормални хора.
От хаоса на окупацията започва да
изниква система, започват да изникват структури и връзки. Хората
вътре и вън от сградата на Ректората започват да се превръщат в малко
общество. В този смисъл смятам за
несправедливо обвинението, че пречим на колегите си да учат, понеже в
тези моменти всички ние имаме възможността да научим много ценни
уроци, каквито не се преподават в
аудиториите – как да бъдеш свободен човек.
Срещу това застават политиците-паразити, поръчковите медии и
социалните маргинали. Те се опитват да принизят значението на този
акт и да го сведат до техните прости,
еднозначни послания. Истината обаче е, че натрупването на граждани в
България започна. Тези хора могат
да изградят инструментите за контрол на властта. Това обаче не може
да е еднократно действие. Инструментът трябва да се прилага редовно
там, където е нужен.#
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ПОГЛЕД ОТ ДВОРА
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Протест, преподаватели,
провокации и ранобудни студенти
Жюстин Томс
Дните започнаха да се търкалят още по-бързо. Студентите се вдигнаха. И няма какво да се
лъжем – вдъхнаха нов живот на протеста. В 134тия ден от началото му. Тъкмо бяхме започнали
да се питаме – къде са? Тъкмо си мислехме, че
напълно сме ги изгубили. Между мечтите за
спасителката-чужбина, заведенията и безхаберието.
Студентите се събудиха. Нарекоха себе си „ранобудни“. И взеха нужните мерки гласът им да
бъде чут. След два дена окупация на най-голямата аудитория 272 в Университета, на третия ден
цялата сграда на Ректората осъмна заключена
отвътре. В началото една шепа хора, с всеки изминал ден студентите ставаха повече и повече.
Разбира се, както и можеше да се очаква, още
първата нощ започнаха провокациите – опити за
проникване в сградата, окачване на неграмотно
написани плакати с цел да се дискредитират студентите. В неделя провокациите продължиха –
предвождани от депутата от БСП Борис Цветков
младежи с бръснати глави се опитаха да влязат
в сградата, счупиха прозорци, плашеха, удряйки
по вратата. В същото време журналисти от присъстващата телевизия на Атака късаха плакатите
и декларациите на студентите, окачени пред входа откъм двора. Скандално, брутално, безцеремонно. Случващото се за минути събра множество граждани пред двора на Ректората, дошли
да защитят студентите. Разбира се, след макар и
доста позакъснялата намеса на полицията и активност от страна на самите студенти, провокаторите бяха изведени. И окупацията продължи.
От прозорците на СУ студентите провесиха
надписи: „Окупация“, „Не сме платени – държавна поръчка сме“, „Желязото се кове, докато
е студентско“.
Своеобразна кулминация бе в понеделник,
когато за 14 ч. бе свикан Академически съвет в
СУ със задача да реши статута на студентската
окупация. Новината мотивира задвижването
на друг уникален процес – обединяване на свободомислещите преподаватели от ВУЗ-ове от
цялата страна. Само в рамките на уикенда над
250 преподаватели се организираха и излязоха с
декларация в подкрепа на студентите, насочена
именно към Академическия съвет на СУ. Подписи продължават да се събират и до днес, като
все повече и повече преподаватели се включват
в подкрепа на студентската окупация. Около час
преди Съвета в двора на Ректората се събраха
около 60 преподаватели, сред които много доценти и професори. Те застанаха в шпалир пред
входа на сградата, за да посрещнат членовете
на Съвета. Държаха в ръцете си плакати с едноз-
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начно послание „България цяла сега вази гледа“,
а при преминаване на хората от Съвета, скандираха „Подкрепете студентите!“. Проф. Цочо
Бояджиев прочете декларацията от страна на
преподавателите в подкрепа на окупацията.
След дълго заседание, обсебено от силно напрежение във въздуха на Ректората, Академическият съвет излезе с решение. Ректорът проф.
Иван Илчев съобщи становището – Съветът
подкрепя моралните искания на студентите, но
ги кани да прекратят окупацията и да намерят
друга форма на протест. Гласувалите „за“ това
решение са 37, а „против“ – 2: деканът на Историческия факултет Пламен Митев и докторантът
от Физическия факултет Генко Генов. Студентите
и насъбралото се мнозинство граждани приеха
решението с викове „Оставка!“. Това бе звучен
шамар за всички ни, но като че можехме да очакваме друго в създалата се ситуация... Вечерта
шествието се събра отново пред Софийския университет и хиляди се стекоха в подкрепа. Някои
носиха своите дипломи, върху които бяха поставили надпис „СРАМ“.
Добрата новина е, че въпреки провокациите,
въпреки решението на Академическия съвет,
студентите продължават. Твърдо решени са да
устоят. Стават все по-многобройни. След нощните провокации граждани организират нощен
патрул, за да пазят сградата. Други носят храна
и вода на студентите, одеяла, спални чували,
лекарства. 24-часова библиотека отвори врати в
Ректората, хора даряват книги.
Какво се случи нататък ли? Присъединиха се

много други учебни заведения – НБУ, НАТФИЗ,
УНСС, Пловдивски университет, Велико Търново,
Бургас, Благоевград, Русе... Към преподавателите се присъединиха и учените от БАН с призива
„Децата ни... децата ни... те ще умият срама от
лицата ни!“. Продължава присъединяването
на различни общности със символични стачки,
блокиране на транспортни артерии, артистични
изпълнения.
Разбира се, абсурдите продължиха. Но безспорно първо място държи безумното изказване на ректора на УНСС проф. Стати Статев: „Като
не ви харесва в България – емигрирайте, но не
пречете на колегите си“.
Случващото се е изумително, уникално по
своя мащаб, сила и потенциал. Въпреки опитите
на жълтите медии да компрометират студентите
и преподавателите, застанали зад тях, изходът от
борбата е ясен и решимостта на цялото общество
да доведе нещата до край този път е огромна.
Няма равнодушни. Студентите се събудиха и
вдъхнаха нов живот на протеста срещу правителството „Орешарски“ и абсолютно неработещото в името на България 42-ро Народно събрание.
Студентите бяха с нас на площада от ден първи.
Но никога така категорични и единни, както сега.
И някак съвсем навреме. И някак съвсем искрено, както отива на младостта им. И някак съвсем
закономерно, защото не само бъдещето на България е в техни ръце, а и настоящето.
Единственият изход от тези абсурдни и
най-черни месеци в родната ни история е незабавна оставка. Време е.#

Снимка: Зорница Миткова
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КОЙ

Кой всъщност
Димо Господинов

Когато някой чука на вратата и нямаш шпионка, през която да погледнеш, питаш: „Кой
е?“ И наистина, в свят на непрозрачност и
прегради пред информацията въпросът „Кой?“
е най-естественият. Така и днес това въпросително местоимение е особено популярно и
разпространено.
А кой протестира всъщност? Това е ключов
въпрос за успеха на протестите. Трябва бързо
да открием какво ни обединява същностно,
отвъд призива „ОСТАВКА!“, за да противодействаме на любимото оръжие на властта – раздора, и да задоволим болезнената потребност
от групова идентификация. Оттам и групово
осъзнаване.
Преди да направя опит да отговоря на този
въпрос, искам да въведа в една триада, на
която ще се опра в разсъжденията си: прогресивно, консервативно, радикално. В широк
смисъл „прогресивно“ ще да е идеята, че обществото и държавата трябва да еволюират и
да се трансформират в крак с новите реалности
и потребности; „консервативно“ е стремежът
към запазване на статуквото; „радикално“ е
за коренна смяна на системата. Метафорично
казано, ако имаме път с дупки, консервативно
е да го кърпим, прогресивно – да строим нов
на същото място, а радикално – да хванем
друг път. А когато поставим тези относителни
понятия спрямо нещо по-конкретно – капитализма, те добиват по-тесен смисъл: „консервативното“ смята класическия капитализъм за
най-справедлив, „прогресивното“ вижда не-

достатъци в класическия капитализъм и иска
да го реформира, с което се стреми да го подобрява, а „радикалното“ е против капитализма
въобще.
И сега, кой протестира? Считам, че в момента протестират прогресивните хора в широкия
смисъл на думата. Ние не искаме просто смяната на едни с други, а искаме дълбоко трансформиране на обществото, еволюция, реформиране на системата и елиминиране или
силно ограничаване на олигархичния модел
на управление. Ние считаме, че обществото е
преживяло силна динамика и настоящият ред,
днешните „правила на играта“ не отговарят на
нашите разбирания за справедливост, нормалност, ценности, нашите разбирания за добро и лошо. Обединени от това общо понятие,
трябва да осъзнаваме, че сред нас има както
прогресивни, така и консервативни хора, но
в тесния смисъл – спрямо капитализма. Т.е.
обединени сме от това, че настоящата система
не работи добре, но не винаги ще сме на едно
мнение как точно да се промени.
Кои са срещу нас? Преди всичко консервативните хора в широкия смисъл на думата.
Тези, които настоящият ред ги устройва добре.
Това са или тези, които успяват на 33 години и
печелят под някаква форма от статуквото, или
тези, които ги е страх от промяната (да не би
да стане по-лошо) и тъгуват по „доброто старо
време“. Те си представят алтернативата персонално – не да сменим реда, а да наложим
нашите хора на върха на тая система; не как

Снимка: Тихомира Методиева
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да функционира властта, а кой да я консумира. Радикалите не ни подкрепят безрезервно,
защото сме много меки за тях, но ни симпатизират, защото и те искат промяна, макар и
по-крайна.
Какво ни разделяше досега? Преди всичко
етикетите и съпътстващата ги омраза и насъскване на хората един срещу друг. За да е
възможно да поддържаш олигархичен модел
на управление пред очите на всички и в условията нa демокрация, не е достатъчно само да
имаш медиите. Те са средство да поддържаш
същинския механизъм на властта, а той е класически – разделението. Някой беше казал
наскоро, че една от големите победи на комунизма е насаждането на подозрителност у всекиго от нас. Този механизъм работи чрез етикети. „Ляв“, „десен“, „костовист“, „бойковист“,
„комунист“ и прочее марки, които може и да
нямат общо с действителността, но задължително трябва да будят омраза или недоверие
спрямо съответния човек, който ги носи. Нищо
че повечето неща, които искаме, съвпадат, важното е днес да претрепем врага, пък принципите и нормалната държава могат да почакат.
И именно това е оправданието да гласуваме за
очевидно провалени политици, които ни предлагат неудовлетворителни политики. Гласувам
за Бойко, щото не искам комунистите, или
гласувам за Станишев, щото не искам бойковистите. Eто така си работят нещата – ние се
бием помежду си, а те си правят, каквото си
искат. Поддържа се една културна хегемония,
че левият и десният трябва да са в постоянна
вражда, защото едните винаги подготвят унищожението на другите...
Какво все пак ни събра заедно? Назначението на Пеевски беше повод, но разтърсващ,
защото той е много силен, символен и убедителен знак за системен проблем, който всички
считат за несправедлив. Гневът от този акт
беше достатъчно мощен, за да скъса всички
етикети и да ни събере, уж враговете, заедно на площада. Когато „леви“/„десни“/„центристи“/„националисти“ се срещнаха и бориха
рамо до рамо, нещо се пречупи. Видяхме, че
имаме много общи ценности – свобода, справедливост, прозрачност, отговорност, правов
ред, демократичност и много други неща, които ни липсват днес. След утаяването на гнева,
част от хората отново се върнаха към етикетите, но пътят към новото мислене е проправен
и ми се струва, че нищо няма да е вече същото.
Прогресът направи своята нова малка стъпка.
Време е. Да счупим оковите на старите
етикети, да осъзнаем, че сме общност – прогресивна – която има много повече какво да
сподели, отколкото да раздели.
Има два вида хора – едните движат света, а
другите тичат наоколо и викат: „Боже, накъде отива този свят?“
– Жюл Ренар
www.facebook.com/vestnikprotest
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Бюджет '2014 –
много заявки, малко покритие
Михаела Лазарова

Снимка: Тихомира Методиева

Годината е към своя край. А това е време за
съставяне, обсъждане и приемане на бюджета
на държавата за следващия период. Да разчете
средствата за 2014-та година честта се пада на
кабинет, доказал неспособността си да работи
в интерес на гражданите от първия ден на формирането си, с рекордно ниска подкрепа и чиято
оставка се иска близо пет месеца. Проектобюджетът бе внесен от министъра на финансите Петър
Чобанов на 30.10.2013 г.
В деня на представянето му в Народното събрание той обяви, че планира да бъдат раздадени коледни добавки на пенсионерите, като необходимите 12 млн. за тази цел ще бъдат за сметка
на бюджета на Парламента. Как да тълкуваме
това – като саможертва на народните представители в името на докараните до просешка тояга
български пенсионери или поредното хвърляне
на прах в очите в опит за спечелване на доверие,
клонящо към нула?
Какво сглоби Министерство на финансите
за 2014 г.?
Бърза съпоставка:
БЮДЖЕТ '2013
Приходи: 30,4 млрд. лв.
Разходи: 31,98 млрд. лв.
БЮДЖЕТ '2014
Приходи: 30,89 млрд. лв.
Разходи: 32,4 млрд. лв.
Разлика почти няма – приходите се повишават с
над половин милион лeва, разходите също – с малко над 400 млн. лв. Правителството оптимистично
очаква скок в данъчните постъпления, най-много
на тези от акцизи и ДДС, но без визия как ще се
случи – все още не са налице конкретни мерки и
резултати от борбата със сивата икономика. Това
загатва, че постъпленията, които се очакват през
следващия период, може би са надценени. Предвиденият бюджетен дефицит е 1,8% от БВП при 2%
за 2013 година. Прогонозираната инфлация също е
1,8%. През 2014 г. правителството следва и да поеме дълг в размер на 4,4 млрд. лв., с който се достига таванът от 18 млрд. лв. Част от тези 4,4 млрд.
лв. отиват за плащане по падежиращи дългове, а
друга част – за покриване на дефицита.
vestnikprotest@gmail.com

Да разгледаме в кои пера от бюджета са
най-драстичните промени.
Социалното министерство получава с над 50
млн. лв. повече от предишната година. Това е
структурата с най-висок бюджет. Ръстът е най-вече заради пенсиите, чието увеличение новата
Тройна коалиция обяви за 1,07. Увеличават се и
детските надбавки – на 50 лв., но за второ дете.
За първо остават 35 лв. Всъщност нарастването
на разходите в социалната сфера сякаш е пореден
отчаян опит на кабинета „Орешарски“ да спечели симпатии. И то сред най-уязвимите групи от
обществото. Бизнесът не е доволен, че част от
щедрите социални плащания ще бъдат за негова
сметка – от началото на годината се увеличава
максималният осигурителен праг – от 2200 лв. на
2400 лв., с което и максималният размер на пенсията става 840 лв. Минималната работна заплата
скача също с 30 лв. – на 340 лв. Толкова става и
размерът на майчинските. Нарастват и минималните осигурителни планове за различните
длъжности.
На пръв поглед изглежда, че бюджетът на МВР
– едно от министерствата с най-висок бюджет –
намалява със 157 млн. лв. Но това е за сметка на
средствата, с които разполага новосъздадената
Държавна агенция „Технически операции“ – близо 50 млн. лв., а парите за ДАНС, към която структура премина ГДБОП, са 44 млн. лв.
Въпреки намалението с около 88 млн. лв. Министерството на отбраната продължава да е в
челната тройка на най-харчещите – 1 млрд. лв.
Тревожното в случая е, че 75% от тези пари са за
заплати на ведомството. И почти нищожна сума
за модернизация, съгласно ангажиментите ни
към НАТО. Липсва ясна визия как това да се промени.
Министерството на земеделието също е с увеличен бюджет – от 240 млн. лв. през 2013 г. на
577 млн. лв. през идната година. Тази година към
него се зачисли и Държавен фонд „Земеделие“ и
може би това е една от причините за ръста му, наред с нестихващото недоволство на фермерите.
Образованието е един от ключовите приоритети за 2014 година. Предвидените средства за
МОН са около 420 млн. лв. Правителството дава
заявка за реформи в този проблемен от години
сектор, но без да конкретизира какви ще бъдат
те. Идеята е да се повиши професионалната подготовка на преподавателите, да се модернизира
учебният процес и да се осигури достъп на всеки
до професионално обучение. Друг аспект е интегрирането на учебния процес с професионалния и
практически опит чрез обвързването на професионалните училища с бизнеса.
Не е ясно обаче как ще се случи това и кога ще
започне този процес, защото образователната
система и програмите й в средните и висшите
учебни заведения не отговаря на реалностите.
Здравеопазването също страда от липса на
www.protestnamreja.bg

реформи и визия как да се разрешат проблемите
в системата, натрупвани с години. Бюджетът на
Министерството за следващата година е в размер
на 359 млн. лв., като заявките са за нова законова
рамка, демонополизация на здравното осигуряване и повишаване заплатите на медицинския
персонал. Звучи обещаващо. Факт е обаче, че до
момента правителството не постави дори основата на такива промени, точно обратното – оказва
се, че болниците може да останат без финансиране през следващите три месеца, а дължимото
ще им бъде изплатено накуп през месец януари.
Това разгневи лекарите и те заплашват с протестни действия. Голяма част от съсловието отхвърли
проектобюджета и настоява за преразглеждане
на частта с дефицита на НЗОК.
Голямата загадка – Министерството на инвестиционното проектиране, което така и не стана
ясно работи ли и какво точно, получава 500 млн.
лв. В мотивите към проектобюджета е записано,
че са насочени към програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“. Тя представлява нов
механизъм за финансиране на публични инвестиционни проекти и програми на конкурентен
принцип, чрез който разходите ще се обвържат
по-тясно с поетите в управленската програма ангажименти. Но какъв е този механизъм и как ще
се прилага? Продължава да стои въпросът не е ли
този проект поредната обслужваща определени
обръчи от фирми схема, прикрита зад фасадна
зелена светлина за достъп на малкия и среден
бизнес до публичен ресурс.
Друго министерство, което получава 300% повече през 2014 г., е Министерството на транспорта
– но това увеличение е заради прехвърлянето на
субсидиите на БДЖ и Български пощи към него.
БДЖ е потънало в дългове и предстои да видим
има ли ясна програма за оздравяването му.
Оптимизация на администрацията е силно
необходима и също е заложена в Бюджет ’2014,
отново без визия как и кои звена ще обхване.
Правителството направи опит да я намали с 10%
тази година, но последвалата негативна реакция
го отказа.
При останалите министерства и комисии бюджетът е леко свит, няма съществени промени.
Заслужава си да се отбележи, че Комисията за
защита на конкуренцията ще получи с над 50%
по-малко средства – това противостои на множеството промени, които обещава кабинетът,
свързани с повишаване конкурентоспособността
на малкия и среден бизнес.
Мненията за Бюджет ’2014 са противоречиви,
какъвто е и самият той. Продължава да се залага
на обещания, без конкретни действия. Правителството на Пламен Орешарски произведе гаф след
гаф и скандал след скандал и сега всеки негов ход
среща недоволството на обществото.Така че на
този етап е невъзможно разчетът на средствата
да срещне подкрепата му.
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Мораториум върху икономиката
Мораториум над икономическото развитие на България.
Така накратко можем да обобщим решението на Народното
събрание (НС) за удължаване на мораториума върху придобиването на право на собственост върху земя на територията на България от страна на чужденци до началото на 2020 г.
При присъединяването на България в европейското семейство
беше даден преходен период, в който да се подготви за пълното отваряне на пазара на земеделски земи за чужденци. Този
период изтича на 1 януари 2014 г. и присъединителният договор на България не предвижда никаква възможност за удължаването му. Така решението на НС нарушава пряко ангажиментите, които е поела страната.
Защо всъщност този мораториум нанася силен удар върху
икономическото възстановяване на страната?
На първо място той показва желание не за провеждане на
политики в подкрепа и налагане на свободен пазар при земеделските земи, а именно обратното. Води към монополизация
на сектора на едрите земевладелци. Тези, към които отиват над
две трети от средствата по оперативните програми, просто
защото проектите, които разработват, са големи и мащабни,
а останалата малка част от финансовата подкрепа се разпределя на хиляди малки предприемачи. Именно монополизирането на пазара и изправянето на бариери за вход на него водят
до порочната зависимост, че големите стават все по-големи за
сметка на малките, които фалират, защото не могат да издържат на силния натиск.
Защо беше важно отварянето на пазара?
Българската икономика е малка и отворена. Като такава тя
пряко се влияе от чуждите инвестиции, които влизат в нея.
През годините на икономически подем развиващата се икономика на България генерираше ръст на база силно изоставане
от другите страни – членки на ЕС. Това насочи редица инвеститори към България, където изнесоха част от бизнес процесите си. Създадоха се нови работни места, производителността и доходите се увеличиха.
Икономическата криза доведе до отлив на инвестиции, тъй
като тези средства се оказаха необходими и по-добре защитени на други места по света. Въпреки видимите процеси на възстановяване на икономиките в световен мащаб политическата
криза у нас внесе допълнителна несигурност за бъдещето на

страната сред и без друго предпазливите инвеститори.
По предварителни данни преките инвестиции в страната за
периода януари – август 2013 г. възлизат на 772,5 млн. евро,
при 1 593,5 млн. евро за същия период на 2012 г. Само за месец август 2013 г. размерът е отрицателен: 34,2 млн. евро, при
резултат 395,6 млн. евро за август 2012 г. Постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти възлизат
на 87,8 млн. евро, при 163,9 млн. евро за януари – август 2012 г.
Тези лоши, лоши чужденци
Аргументите за повсеместна колонизация на страната след 1
януари 2014 г., която ще доведе до икономическо робство и за-
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висимост на българите, не само демонстрират невежество, но и
връщат една претендираща за модерна страна далеч в тъмните
катакомби на средновековието. Бегъл поглед през последните
10 години ни показва, че едни от първите големи чуждестранни инвестиции в страната бяха в основаването на акционерни
дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), чиято
насоченост бе придобиване и обработка на земеделски зами.
Именно тези чужди инвестиции превърнаха пустеещите тогава земеделски земи в доходоносни инвестиции, което се калкулира положително в цената на основния актив на тези АДСИЦ
– земята. Средната цена на земеделска земя у нас варира между
400 и 700 лева като в някои части на Добруджа тя достига и
до 1 500 лв. за декар. За последните 10 г. земеделската земя на
много места в страната е поскъпнала над 6 пъти.
Виждаме как чуждите инвестиции в българска земя всъщност увеличават стойността на земята и създават редица работни места. Колкото и да е мила за „политиците“ българската
земя, тя обаче не е толкова атрактивна инвестиция. Основната
част от тази земя не е комасирана, което оказва допълнителен
натиск върху цената и привлекателността на земята за всеки
инвеститор.
Последиците
Последиците от решението за удължаване на мораториума
ще бъдат тежки за страната и икономиката й. На първо място, това ще даде ясен сигнал за всички чужди инвеститори, че
техните инвестиции не са важни на територията на България.
Създаването на допълнителни бариери пред тях ще ги накара
да продължат приоритетно да разглеждат други перспективни
пазари.
На следващо място, неспазването на поетите вече ангажименти всява страх в инвеститорите и прави страната ни непредвидима за правене на бизнес, което ще се отрази в цялостно влошаване на бизнес климата.
Мрачни облаци се задават и от друга посока. Европейската
комисия (ЕК) вече потвърди, че ако България не отвори пазара си от началото на 2014 г., както е предвидено в договора
за еврочленството й, ще се пристъпи към наказателна процедура и съответните глоби. ЕК няма правомощия да разреши
на България удължаване на мораториума и ако страната ни
иска той да остане в сила и след началото на идната година, ще
трябва да получи съгласието на всички останали 27 страни от
Европейския съюз, което на практика означава преразглеждане на присъединителния договор на България. При подобно
развитие на събитията, страната може на практика да загуби
редица преимущества, които има. България сега търпи редица
критики в мониторинговите доклади по отношение на липсата
на воля в управляващите да се борят ефективно с корупцията
и организираната престъпност и да проведат адекватна съдебна реформа. Само преди няколко седмици България бе препъната по пътя си за членство в Шенген, въпреки че покриваше
всички технически критерии. Не е тайна и мнението на много
страни членки, че България е била приета в ЕС прекалено рано
и страната не е подготвена да бъде пълноправен член.
И за финал сме длъжни да кажем, че конкретната забрана
успешно се заобикаля и в момента чрез регистрация на дружества в страната или забулена собственост през редица офшорни компании и свързани лица. С други думи мораториумът ще
продължи порочната практика на непрозрачна собственост на
българска земя, а това ограничава възможностите за упражняване на контрол на съответните институции.#
Коментарът е от личния блог на Христо Христов „Икономика и общество“ (http://economistbg.blogspot.com)
Публикуван с разрешение
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Граждани в парламента:

Гаф на седмицата

Имаме право
на достъп до пленарната зала
Миряна Захариева
управляващи, защото обществото все още
търси техните отговори.

Снимка: Гери Николова

За малко хора е известно, че гражданите
имат право да присъстват на откритите заседания на Народното събрание и по този
начин да упражнят така наречения „Парламентарен контрол”. В самата пленарна зала
има балкони, които са предвидени именно
за граждани. Истината е, че те пустеят.
Ред за достъп до Народното събрание
На сайта на Парламента (parliament.bg)
има информация за връзка с пресцентъра
на Народното събрание, който отговаря за
координацията на посещенията в сградата. Такива са предвидени с образователна
цел – за обиколка на сградата, запознаване
с историята и с работата на институцията.
Като активни граждани или по-скоро като
хора, които все още се учат да бъдат активни граждани, няколко човека от Протестна
мрежа изпратихме своите заявки да бъдем
допуснати като част от нашата програма в
„Дискусионен клуб България”. Получихме
отказ.
Друг начин да влезем в Парламента
е с покана от депутат. Тази процедура е
най-бърза и сигурна. Минусите са, че този
тип достъп може да бъде разгледан като
„партиен”, вместо като „граждански”.
Как процедирахме
Възползвахме се от лесния и бърз достъп. Уредихме си покана от Делян Добрев
(ГЕРБ). Имахме опасения, че рискуваме да
бъдем обвинени, че сътрудничим с ГЕРБ в
случай, че приемем поканата му, но поехме
риска с аргумент, че сме граждани и имаме
право да бъдем в Парламента, независимо
кой ни покани. Нямаме какво да крием и
ще приемем поканата на който и да е депутат от 42-рото НС. Даваме си сметка и че
никой от управляващата тройна коалиция
(БСП, ДПС, Атака) няма да ни покани, тъй
като не сме им удобни. И най-вече ясно заявяваме, че ще задаваме неудобни въпроси на всички, включително и на бившите
vestnikprotest@gmail.com
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Какво открихме и как го използвахме
Открихме, че кафе и вода в лафката струват общо 90 стотинки. За центъра на София,
това си е почти подарък. Почерпихме се.
Открихме, че всеки депутат има пощенска кутия, в която свободно можем да му
пуснем нещо. Пуснахме на партийните лидери и на още няколко знакови фигури последният брой на вестник „Протест”.
Открихме г-н Волен Сидеров да разговаря с журналисти. Изчакахме го и му
връчихме лично брой на вестника. Той го
прие с интерес, зададе няколко въпроса за
финансирането на вестника, на които надлежно отговорихме, и поиска да бъде публикувана негова статия. Предупредихме го,
че Редакционният екип си запазва правото
да не публикува материала му, ако той не
отговаря на ценностите на вестника. Сега
чакаме да ни го изпрати.
Открихме, че балконите на пленарна
зала са празни. Местата, предвидени за
граждани, пустеят. В коридорите или така
наречените кулоари, депутатите и журналистите ни гледат леко странно. Четем в
очите им: „Какви са тези?“, „Какво правят
тук?“, „Кой ги е поканил и кой допуснал?“.
Връщаме им погледи с надеждата да успеят
да прочетат „Ние сме граждани“, „Тук сме,
за да видим отблизо как работи НАШИЯТ
Парламент. Тук сме, защото имаме право
и се възползваме от него“, „Поканил ни е
народен представител и сме допуснати по
реда, предвиден за посещения“.
Изводът и нашите планове
Време е запълним вакуума на липсващо
гражданско общество. Не е нужно да се
втурнем да правим или да участваме в партии. Достатъчно е да заемем местата си на
граждани! Време е да го направим! Спешно
е да го направим!
Когато нашите представители свикнат,
че сме сред тях, че ги наблюдаваме, че се информираме от първоизточника и че можем
да им потърсим отговорност, тогава може
би ще почнат да действат по друг начин. За
скептиците ще кажа, че единствения сигурен начин да се провалим е да не опитаме.
Екипът на вестник „Протест“ и Протестна мрежа продължаваме да правим опити
да влезем в Парламента като граждани. Надяваме се примерът ни да е заразителен и
в най-скоро време единственият мотив за
отказ да бъде „няма достатъчно места за
избраната от вас дата“.#
www.protestnamreja.bg

1. Гълъбин Боевски се завърна изненадващо в България
Гълъбин Боевски се завърна изненадващо в
България, докато държавата смята, че той е
в затвор в Бразилия, изпълняващ ефективна
присъда. По думите на журналиста Иван Рачев пред Дойче веле: „Българските власти са
длъжни да започнат предварително производство срещу българи, които са задържани
в чужбина по обвинение за престъпление,
извършено в чужбина. Това гласи Инструкция номер 1 от 2004 г. за работата и взаимодействието на разследващите органи, която
до този момент не е отменяна. Към Националната следствена служба има и специализиран отдел за престъпленията, извършени в
чужбина. Още тогава, при ареста на Боевски
в Бразилия през 2011 година, прокуратурата
е трябвало да се самосезира, както го е правила при далеч по-кокошкарски престъпления, научени от медиите.“ Боевски прелита
два континента и се прибира у дома с такси.
Ако случаят не беше с популярен български
гражданин, можеше да мине и съвсем незабелязан. До този момент все още никой не е
поел отговорност, както и обяснение какво
всъщност се случва с всички българи, които са
подведени под отговорност някъде по света.
Държавата остава за едни майка, а за други
- мащеха.
2. „Подведохме се от популизма...“
Само два дни след гласуването за удължаване на мораториума върху продажба на земи
на чужденци, Бойко Борисов заяви: „Подведохме се от популизма“ и каза, че натискането на копчето от страна на всичките му 97
депутати се дължи на “временна лудост”. Това
се случва, след като внезапно става ясно, че
решението няма никаква правна стойност,
но удря жестоко по имиджа и позициите на
България в Европейския съюз. Случва се след
реакция от ЕНП, в което строго и категорично
се осъжда всеки опит България самоволно да
опитва да променя клаузите по присъединителния си договор. Случва се, когато реакцията на обществото съвсем не се оказва онзи
положителен отзвук, на който се е надявал.
Популизъм е цялата политика на окупаторите
на парламента.
3. „Атака е опозиция в този Парламент“
Премиерът Пламен Орешарски заявява за
оправдание пред европейските институции
и медии в отговор на въпроса какво се случи при гласуването на мораториума: „Атака е
опозиция в този Парламент“.
Г-н Орешарски, забравяте, че тази партия Ви
държи на власт, че тя осигурява възможността на този парламент да съществува.
Г-н Орешарски, ако Атака е опозиция в това
Народно събрание, това значи, че Вашето
правителство няма достатъчно подкрепа да
управлява и трябва незабавно да си отиде.#
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Вестник „Протест“ на път из България –

Пътешествие на надеждата
Мартин Райчинов
застанем до студентите, заявили със своя глас,
че те са бъдещето на нашата страна. За да кажем ясно, че не са сами и че имат подкрепата
на протестиращи колеги, преподаватели и граждани, които са благодарни за смелите действия.
Предстои ни да посетим Плевен, Русе,
Стара Загора и Сливен. Канени сме също в
Бургас и Варна. Не можем да отидем на всяко
място лично, тъй като сме ограничени откъм
ресурс, възможности и потенциал. Но ще приемем с благодарност всяка покана и ще обещаем да направим всичко възможно да дойдем
при вас. Да застанем редом с вас сред хората.
Да раздаваме вестника и да говорим. Продължаваме да вярваме, че единствено в личните
разговори можем да вникнем в случващото се
в България като цялост, както и да предадем
нашия опит и да отговорим на всички въпроси,
на които можем. На които не можем - да се ангажираме да използваме целия си ресурс, за да
потърсим заедно отговори.
Снимка: Васил Гарнизов

Дълго планираното и очаквано с нетърпение
тръгване на екипа на вестник „Протест“ на път
из страната най-сетне започна. В навечерието
на честването на знаковите събития на Промяната, променили хода на историята завинаги
– Деня на Реформацията и Деня на будителите
– ние вече имахме покани от няколко места,
където да споделим с всеки, който има желание
да чуе, защо това правителство не може и не
трябва да остане и ден повече на власт и защо
обвързаността му с мафията вече е толкова нетърпима, че трябва да се реже живо месо, за да
спасим страната си. На страниците на вестника
показахме как едно управление може за сто дни
да извърши сто гафа и с тях да даде сто повода
за оставка. Показахме как това е само началото на едно падение, което сякаш не знае дъно.
Показахме връзките и зависимостите, които
дърпат конците зад кулисите, където никой не
наднича и никой не смее да дръпне завесите.
Защото отзад е страшно.
И да, всички сме уязвими, но ние вярваме в
мисията си на будители и възрожденци в едно
време, когато мракът се налага умишлено. Затова искаме да споделим с всеки един от вас по
късче от нас и взаимно да си разкажем кой как
вижда България след 5 – 10 – 15 – 20 години.
Ние искаме да ви чуем, да разберем какви са
проблемите в града и региона ви и как можем
да формулираме такива общи искания за всички нас, които да бъдат чути от следващите управляващи и да бъдат заложени още в предизборните им програми. Ние ще продължим да
бъдем коректив на всяка власт и да бъдем
предвестници на зората.
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Посетихме Пловдив. Там вече има траен
интерес към вестника и изпращаме редовно
бройки. Въпреки скептицизма, хората изглеждат заинтригувани и нещата постепенно се променят. Протестът набира сила.
Посетихме Ямбол. Много вестници се раздадоха като топъл хляб. Хората трудно разговаряха, но проявяваха явен интерес. Четат и искат
да научат повече за случващото се в политическия живот на страната.
Посетихме Пазарджик. Имаше хора, които
не искаха да вземат вестника. Уважаваме позицията им, че оставят броеве за хора, които имат
интерес. Готови сме на открит разговор с всеки
несъгласен. С други се заговаряхме, тъй като
мнозина проявяват интерес дори само от заглавието и темата.
Посетихме Козлодуй. Раздадохме 50-60
вестника от няколко различни броя. Тръгнахме из центъра с думите „Заповядайте, вестник
„Протест“, с повече информация за протестите и
случващото се в страната“. Отново имаше хора,
които директно ни отказаха, но не бяха много.
Хората вземаха, питаха, догонваха ни. Определено проявяваха интерес. Никой не попита кои
сме и какви сме. Никой не изхвърли вестника,
прибираха грижливо. Питаха какво пише в тоя
вестник, за какво става дума, какъв е протестът.
Посетихме Разлог. Хората често изглеждаха дистанцирани, сякаш това не се отнася за тях,
сякаш от тях нищо не зависи. Все пак в погледа
им четяхме надежда за промяна: „Направете го
за нас!“.
На 2 ноември сме във Велико Търново.
Ще бъдем в Университета, за да подкрепим и да
www.protestnamreja.bg

Защото ние вярваме в надеждата. За нас
въпросът не е колко дни сме навън, за нас важното е да имаме надежда на нашите деца и да
можем с достойнство да застанем пред тях един
ден и да кажем, че сме дали всичко, което сме
могли, за да могат те да живеят в една по-добра
България. Това правителство и тъмната власт
зад него ги отдалечава с широки крачки от европейския път на развитие и ги хвърля обратно
в прегръдката на Москва. Ние обаче знаем какво значи това. Били сме там. Оттам идваме. Ние
помним.
И няма да го позволим. Реформацията
продължава. Възраждането започва.#

Íîùòà ðàæäà
èç ìúðòâà óòðîáà
âåêîâíàòà çëîáà íà ðîáà:
ñâîÿ ïóðïóðåí ãíÿâ âåëè÷àâ.
Äúëáîêî ñðåä ìðàê è ìúãëà.
Èç òúìíè äîëèíè
– ïðåäè äà ñå ñúìíå
èç âñè÷êè áàëêàíè
èç äåáðè ïóñòèííè
èç ãëàäíè ïîëÿ
èç êàëíè ïàëàíêè
ñåëà
ãðàäîâå
äâîðîâå
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ГЛАСОВЕ ОТ ПРОТЕСТА

# Протест

Институциите трябва
да работят за гражданите
Протестът не е само политическа криза. Той е криза на словото и обществената комуникация, криза на позицията. В този смисъл за някои от нас протестът бе повод да преосмислим гражданската си
позиция, да изберем да имаме гражданска позиция и да вземем решение да я изявим.
Вестник „Протест“ събира направо от площада словата и имената на активно протестиращите
хора. По този начин ние заявяваме, че вестникът е ваш със съзнанието, че най-ценното нещо в този
протест сме ние – хората. Ако вие също протестирате и искате всички да чуят гласа ви – пишете ни!
Любена Нинова: Институциите трябва да
работят за гражданите, а не срещу тях.
Протестът за мен е въпрос на изразяване на
гражданска позиция – не мога да си представя
човек да няма такава. От ден първи съм на площада, защото не мога да се примиря със статуквото,
с безумното управление на България и с цирка, на
който ставаме свидетели ежедневно. Най-големият плюс на протестите е събуждането на гражданското общество, намирането на съмишленици
сред непознати хора, изнасянето на болни теми на
дневна светлина и откритото им разискване. Гражданите трябва да продължат да действуват като
коректив на властта при всяко управление, без
значение от това кой е на власт.
Напълно се отъждествявам с исканията на протеста и ги намирам за много адекватни. За мен
правителството е нелегитимно от самите избори
насам. Властта оцелява вече четвърти месец заради безпрецедентна наглост на управляващите.
За да саботират справедливия граждански процес,
управляващите искат да ни разделят. Ние не бива
да се поддаваме на това.
Нормално е протестът да мине през различни
етапи. Важни са всякакви форми на протест – блокади, флашмобове, спонтанни събирания пред
сгради, в които се намират различни ключови
фигури от управлението и изразяване на протест
„лице в лице” с тях, ежедневен уличен натиск и
най-силният прийом – гражданско неподчинение.
Хората знаят сравнително малко за този тип протест и трябва да разберат, че това не е нещо незаконно – напротив. Прилага се в много страни и има
сериозен ефект. Гражданите трябва да се научат, че
имат права, освен задължения, и да ги отстояват
ежедневно. Институциите трябва да работят за
гражданите, а не срещу тях. Неведнъж съм ставала
свидетел на достойното гражданско поведение на
свои приятели и имам надежда, че нещата вървят
в правилната за една европейска държава посока.
Извън площада, за най-ефективно намирам
скандирането по време на масови мероприятия,
нямащи нищо общо с политиката – това създава
чувство на общност и пренася протеста във всяка
една сфера на живота извън площада – разбира се,
поднесена интелигентно и умерено. С хората, които
не вярват в промяната, бих разговаряла добронамерено. Разбира се, най-добрата комуникация е
когато човек е уверен в каузата си и не се отказва,
каквото и да се случва. Отношението ми към тези
неща се промени в положителна посока – видях,
че ние не сме просто безгласни букви, а хора, които
са в състояние да бъдат коректив на властта, защото ние сме нейният суверен. Огромният брой будни
и интелигенти хора, които срещнах през всичките
vestnikprotest@gmail.com

четири месеца на площада, само затвърдиха това
мое схващане и ме окрилиха, че не съм сама.
Може би е крайно време е за по-радикални
действия, които отново да са мирни, но далеч
по-категорични. Блокади на възлови кръстовища
в София и на изходите и са един от начините. За
тази цел са необходими повече хора, ето защо е
важно повече хора да се включат и физически в каузата. Смятам, че дневните протести трябва да са
по-чести и многобройни, за да има реален ефект,
колкото и трудно да е това през работно време.
Иначе, Протестът е абсолютно успял, защото събуди гражданите, разтърси цялата ни общественост и накара управляващите да избират задните
изходи на всяко място, където се появят, в пряк и
преносен смисъл.
Фани Михайлова: Протестите ме промениха
Излязох на улицата на 17-ти юни. Излязох защото бях разочарована от това, че гласът ми отново
не беше зачетен. На власт отново бяха хора, които
не съм подкрепила, и които отново се гавреха с
народа си без да им мигне окото. Това бяха и причините да продължа да протестирам. Протестите
събудиха българския народ, те го направиха отново единен. Хора от всякаква възраст, с всякакви
убеждения, вървяха дни наред заедно по софийските улици. Трябва да бъде добре структурирано,
това е ясно. Както и да има ясни цели, които да
гони. Останалото става в хода на работата.
Самият факт, че се сформира протестно движение, е голямо развитие за обществото ни. Харесва
ми, че е разнообразно и креативно. Но смятам, че

оттук нататък му предстои дълъг път за израстването и утвърждаването му. Дейностите му не бива
да спират с края на това правителство. Напротив,
тепърва трябва да работим върху това хората да
останат будни. Протестът не е само шествието. Изкуството и хуморът са най-ефективните начини за
протест според мен. Човек трябва да е способен да
се забавлява на гърба на тези, които го гърчат, не
да се свива в черупката си.
Диалог с властта трябва да има. Доколко е възможно той да бъде качествен, е друг въпрос. Има
най-различни форми за изразяване на гражданска
позиция – ето, на 18-ти октомври студенти влезнали в парламентарната зала, напълно законно, и
разпънали плакат с надпис "Не ви ли е срам". Други пък разобличиха част от сградите на мафията с
надписи "крадци" и "лъжци". След тях други заляха
центъра на София с неудобни въпроси "Кой?" – и
имената на олигарсите. По-ясно изразена гражданска позиция няма.
Протестите ме промениха. Да вървиш седмици
наред рамо до рамо с хора, с които иначе нямаш
нищо общо, определено те променя. Това определено сплотява. Намираш съмишленици, които
някой ден може би ще са се превърнали в близки
приятели.
Протестът успя да събуди много голяма част от
обществото ни, а това е огромен успех. Дори сегашното правителство да изкара целия си мандат, това
няма значение, защото хората вече знаят как да направят така, че гласът им да бъде чут. И в този смисъл, да, смятам че протестът е успял. Като колелца
в часовник. Всеки един от нас е едно такова колелце – понякога се движим сами, понякога ни движат
по-големите колела, а понякога ние движим тях.
Напоследът нашият часовник е малко развален и
времето върви назад вместо напред. Но, ако осъзнаем ролята си в изправността на целия този механизъм, ще разберем, че ние сме единствените,
които могат да задвижат стрелките в правилната
посока. Стига да вървим заедно към нея.#

Снимка: Васил Гарнизов
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Оставката: Защо веднага?
Веселин Ханджиев – Frujin

Снимка: Тихомира Методиева

Този въпрос има много отговори, но аз ще започна с една
елементарна аритметика. Знаете ли колко пъти по две минути има в един четиригодишен мандат? Ще ви кажа – малко повече от един милион. Къде е връзката ли? Ами... самолетен билет се купува само за две минути. А всяка секунда
хиляди кадърни, модерни, талантливи и амбициозни деца
си задават един въпрос: „Защо да оставам в България?“. И
това е сякаш най-големият проблем пред обществото ни
днес - утре може и да го няма. А какво прави междувременно правителството?
ОМРАЗАТА
БКП и производните й имат много тежки грехове. Но сега
са на път да надминат себе си. В последните месеци се вижда
ясно как съвсем съзнателно, по Гьобелсовски, комунистите
проектират омраза и разделение в обществото. Съвсем целенасочено и подло те изправят на площадите хора срещу
други хора. За разлика от 90-та и 97-ма, когато срещу демократично мислещите будни граждани хвърляха полиция и
жандармерия, този път червената върхушка избра пътя на
гражданската война.
България е тласкана по безумния път на насилието. Как
иначе можем да си обясним тези момчета с бръснати глави в
двора на Софийския университет, с камъни в ръце, придружавани от депутат от БСП и телевизията на националиста
Сидеров, да крещят думи на омраза и да чупят прозорци?
Как иначе да си обясним фалшивите контра-протести, автобусите, пълни със закрепостени хорица от малцинствата
и провинцията, налудничавите групи в социалните мрежи,
червенеещите кухи лидери-марионетки, повтарящи като
папагали наизустени лозунги?
Приятели, това не е просто гротеска. България е в смъртна опасност! Всеки ден управляващите извършват национално предателство. Защо искаме оставката веднага ли?
Защото всеки ден те отварят нови и нови рани в тъканта
на обществото, които няма да зараснат с години. Защото
всеки ден те ни тласкат към деня, в който някой ще посегне
на някого другиго... и това ще е краят на демокрацията в
България. Тогава ще се изнесат оттук и последните оазиси
на нормалността.
ГОЛЯМАТА ГРЕШКА
Тя съвсем не е зад нас, тя предстои. Този кабинет направи
стотици глупости, взе абсурдни решения, после се отказа
от тях. После пак ги взе, и пак се отказа. Тотална неком-
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петентност! Но всъщност може ли този кабинет да управлява? Парламентът е на ръба. Изкуственият баланс 120 на
120 е подходяща почва само за договорки, извиване на ръце
и манипулации. Нека си припомним – Южен поток, АЕЦ
„Белене“, мораториумът върху продажбата на земя (абсурден сам по себе си), цигарите в кръчмите, Пеевски и всички
назначения, отношението към посланиците на Германия,
Франция и всички европейски политици и дейци, разтревожени от случващото се у нас, необоснованите милиарди
заеми, популизмът, демагогията, откровените лъжи.
Хора, абсурдно е! Управляващата партия, начело с председателя на ПЕС, позволи нарушаване на присъединителните
ни договорености с Европейския съюз. И за какво? За единия популизъм, нещо, което бе признато дори от “опозицията” в Парламента, гласувала в момент на “временна лудост”. А подмолните сделки с Атака – една крайна, креслива
и анти-европейска партия? Всичко това щеше да е смешно,
ако не беше страшно. Защото вкупом тези действия показват тежка зависимост и тотална липса на поне малко здравословен патриотизъм. Какво целят? Да изкарат България
от Европейския съюз? Да я натикат в Евразийското блато от
посредственост, непотизъм и олигархична диктатура?
Аз мисля, че отговорът на всички тези въпроси предстои
да ни бъде даден под формата на „най-голямата грешка“. Тя
все още е пред нас и – да ви кажа – не бива да им даваме
възможност да я сторят. Затова оставка, и то веднага!
УНИЖЕНИЕТО
Понякога се питам колко ли е унизително да си журналист, да работиш в телевизия или вестник, или пък в голяма
онлайн медия и да си принуден да лъжеш всеки ден? Как ли
бих реагирал аз, ако се опита някой да ме принуди да напиша в очите на хиляди хора, че черното е бяло? Как ли живеят тези хора, които пишат анонимните и злобни коментари под статиите на признати общественици? Цензурата
съществува и е толкова гнусна, колкото и преди 20-тина
години. Уволняват се журналисти и водещи, изнудват се
вестници и издатели, брутално се изопачават или се крият
фактите. Комунистите правят всичко, за да запушат устата
на свободомислещите хора. Нищо ново. Те имат своя стогодишен опит в това и на всичкото отгоре се гордеят с него.
А какво е България в очите на европееца? Страната ни
далеч не е от най-популярните в Европейския съюз. Защото
това, което се вижда отдалеч, са тълпите просяци из европейските столици и редовните скандали, бегло отразявани
из последните страници на тамошните вестници. И като че
ли това не е достатъчно обидно, но винаги ще се намери и
някой смачкан от живота човечец да изрецитира: „не сме
народ, а мърша…“. Сякаш не ни стига унижението от арогантността и наглостта на управляващите комунисти, ами
и в отчаянието си избираме да се самобичуваме, вместо
просто да се разгневим и да ги изметем завинаги.
Ако утре някой ми каже: „Добре де, ама хайде още година, две... и после ще видим“, ще му заявя, че повече не мога
да търпя и секунда! Вече не мога да понасям да ме лъжат
в очите, да ме гледат отвисоко като на безгласна буква, да
си мислят, че със смешните си полицейски палки или с армията си от преклонени журналисти могат да ми отнемат
свободата. Няма как да стане. Не! Оставка, и то ВЕДНАГА!
Защото, приятели, всяка секунда бъдещето и надеждата
на нацията – нашите деца, се питат: „Защо да оставаме тук?“
А билет се купува за само две минути...#
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Дядо Милослав:

Искам достоен живот за децата
и внуците си
Дядо Милослав е на 83 години. Ще го срещнете на протеста всяка вечер с плакат „ОСТАВКА ОСТАВКА ОСТАВКА – Вашите бездействия = смърт”.
Живее в Драгалевци и пътува всяка вечер повече от два
часа, за да бъде на площада.
Но не се отказва.

Снимка: Йоана Лазарова

#: Защо си на площада?
M: За да изразя гражданската си позиция. Искам достоен живот за децата и внуците си. Вярвам, че всичко е в
нашите ръце. Всичко зависи от нас. Гражданското неподчинение е последното мирно средство, което народът използва, когато иска властимащите да го чуят
#: Какво очакваш да се случи?
M: Очаквам настоящето правителство да подаде оставка
незабавно, а за в бъдеще да ни управляват умни и честни
хора, чиито приоритет е просперитетът на страната и населението.
#: Каква е надеждата ни днес?
M: Надеждата е за по-добро и достойно бъдеще. Убеден
съм, че моралът има място в политиката - именно в България и именно сега.
#: Как можем да донесем промяната в България?
M: Като отстояваме ценностите на свободата, демокрацията, върховенството на закона и морала в политиката и
обществото.
#: Какво ще кажете на хората, които само наблюдават
по телевизията?
M: Недостойно е да се бездейства, защото “така или иначе нищо няма да се промени”. Или пък “всички са едни и
същи”. Съединението прави силата.

10 ноември – 24 години по-късно
Пленумът на Централния комитет на
Българската комунистическа партия (ЦК на
БКП) гласува оставката на Тодор Живков
като генерален секретар на този ден през
1989 година.
Процесите по свалянето на Тодор Живков
от власт се развиват от средата на 80-те години. Той не е харесван от Михаил Горбачов,
който иска отстраняването му. В България
движеща сила на свалянето на Тодор Живков
стават така наречените „чавдарци“ – партийна група, създадена на 5 ноември 1989 г. по
инициативата на Добри Джуров. В групата
влизат Добри Джуров, Йордан Йотов и Димитър Станишев – баща на Сергей Станишев.
Кулминацията на събитията настъпва в
периода 4 – 10 ноември 1989 г.
Първият символичен акт е извършен на
тържествено събрание по случай годишниvestnikprotest@gmail.com

ната на Октомврийската революция в зала
„Георги Кирков“ в Партийния дом. Тогава
посланикът на Съветския съюз в България
Шарапов за първи път не спомена в своя доклад името на главата на държавата, в която
е акредитиран.
На 7 ноември, на прием в съветското посолство, Добри Джуров, Йордан Йотов и
Димитър Станишев искат среща с Живков,
която се състои на следващия ден. На срещата тримата искат неговата оставка. Тодор
Живков приема с уговорката това да стане
не на насрочения за 10-и ноември пленум
на ЦК, а на следващия, чиято дата тогава все
още не е определена.
Под натиска на съветския посланик Шарапов, който оценява като грешка съгласието
за отлагане, „чавдарци“ отново искат среща
с Живков.
www.protestnamreja.bg

На срещата, състояла се на 9 ноември 1989
г., Джуров, Станишев и Йотов настояват Тодор Живков да подаде оставка на настоящия,
а не на следващия пленум на ЦК. Поставен
под такъв натиск Тодор Живков се съгласява да подаде оставка. На заседанието на Политбюро започнало в 17.00 часа на 9 ноември
Тодор Живков поставя въпроса за неговото
освобождаване от поста генерален секретар
на партията. Против неговата оставка се обявяват Милко Балев и Димитър Стоянов.
На пленума на 10 ноември е гласувана оставката на Тодор Живков. На негово място е
избран Петър Младенов.
Така започна всичко. Днес сме все още на
същото място. Как ще започне нoвото начало
– зависи от теб.#
Източник: Стефан Крумов
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Глас народен:
Глас божи
С хиляди ножа
прободен
народ –
затъпен
унижен
по-нищ и от просяк,
останал
без мозък
без нерви –
въстана
из мрака тревожен
на своя живот
– и писа със своите
кърви:
СВОБОДЕН!
Глава първа:
Септември.
– Глас народен –
– Глас божи –
О, Боже!
подкрепяй свещеното
дело
на грубите черни
ръце:
влей смелост

в нашето гърмящо
сърце:
Не искаш ти никого
роб –
и ето – кълнеме се в
нашия гроб ще възкресим ний
човека
свободен в света.
Пред нас е смъртта –
о нека!
но отвъд:
там цъфти Ханаан
от Правдата обетован
нам –
вечна пролет на
живия блян...
Вярваме! Знаем!
Желаем го!
С нами бог!

Бележка на редактора
Стиховете в броя са
от поемата „Септември“ на Гео Милев.

4 – 10.XI.2013 г.
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 ИВАНОВ ТАШКОВ

ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ

Дата на раждане : 28.04.1976
Пловдив
Професия: инженер
Езици: английски
Избран с политическа сила:
ПП „ГЕРБ“ 30.54%;
Изборен район: 16-ПЛОВДИВ ГРАД;
E-mail: atanas.tashkov@parliament.bg

Дата на раждане : 06.02.1958,
Елин Пелин
Професия: инженер, икономист,
преподавател
Езици: английски, руски
Избран с политическа сила:
ПП „ГЕРБ“ 30.54%
Изборен район: 24-СОФИЯ 2

БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ ГУЦАНОВ

ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ

Дата на раждане : 17.06.1967,Варна
Професия: инженер
Езици: английски, руски
Избран с политическа сила:
КП „Коалиция за България“ 26.61%;
Изборен район: 3-ВАРНА;

Дата на раждане : 01.01.1970,
Разград
Професия: лекар
Езици: руски
Избран с политическа сила:
ПП „ГЕРБ“ 30.54%
Изборен район: 18-РАЗГРАД

Снимка:
Тихомира Методиева

E-mail: borislav.gutsanov@parliament.bg

Вестник Протест е част от Протестна мрежа (www.protestnamreja.bg) и се издава с доброволния труд на екипа:
Георги Илиев
Мартин Райчинов
Михаела Лазарова
Христо Йовев
Жюстин Томс
Миряна Захариева
Поликсения Ангелова
Юлиян Собаджиев
Вестник „Протест” разчита на теб, читателю, за своя тираж и разпространение. Той се финансира изцяло от доброволни дарения, отчет за които даваме на сайта на Протестна
мрежа. Искаме вестникът да достигне до възможно повече хора, затова прочети и предай нататък. Разпечатай и подари. Изпрати в електронен вид. Стани наш активен разпространител в твоя блок, квартал и град. Очакваме новини за протеста и от твоя град: vestnikprotest@gmail.com
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