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Година изтече, друга започна.
2013-та беше една трудна година. Белязана
от противоречия, несъгласия, противопоставяния. Която няма да запомним с добро, защото
в по-голямата част от нея бяхме подложени на
страх, срам и безнадеждност.
Но това беше също време, което удари гонга в дълбокия сън на нашия народ и ни накара
най-сетне да се погледнем отстрани и да се видим как ще изглеждаме след години, ако продължаваме така. Гледката беше отчайваща.
И ужасно предизвикателна. Твърде много бяхме
изгубили и твърде много трябваше да наваксваме.
Затова 2013-та беше време, през което мнозина оставиха социалния си живот, личния си
комфорт и сънливата апатия, за да започнат
борбата за нашето бъдеще. Осъзнали, че новият
морал в политиката не идва с ехидната усмивка
на недоказали се младежи, нито с гръмки изя-
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вления на псевдополитици, нито с харизматично перчене на хора от народа, ние се озовахме,
25 години по-късно, затворени в един безкраен порочен цикъл на възпроизвеждане на
покварата във властта. И решихме да не чакаме
повече псевдомесии, а сами да започнем да пишем нова история.
Когато бяхме неизброимо множество през
юни и юли 2013 г., очаквахме този вик за промяна да отекне надалеч и да се чуе. Очаквахме
протестът да приключи бързо, а ето къде сме
сега. Десетките хиляди на жълтите павета сега
са стотици хиляди и дори милиони, които
са явно недоволни от това управление и искат
оставка веднага, макар да не могат да си позволят да бъдат протестиращи през цялото време.
Срещу тях обаче се изправи една много добре
подготвена пропагандна машина, която нямаше
намерение да отстъпва.
Явно се оказахме по-дълбоко заблудени,
отколкото сме си представяли, от силно вкопаното у нас усещане, че има лесни решения на
трудни проблеми. Че културата на бързата
кухня, инстантните напитки и готовите продукти
е приложима и в обществените отношения. Че
погребаните понятия за общност, отговорност и
взаимност могат да възкръснат за няколко дни,
тайно и полека. Не стана.
Защото една демокрация не се изгражда
само със знанието за нея. Нито само с гледане
на добрите примери. Тя трябва да се посее в
нас, да покълне и едва тогава да роди добър плод, ако е грижливо отглеждана. А това,
както ще каже всеки земеделец, изисква време.
И търпение. Това означава всяка една тъкан в
нас да е настроена да прави две неща – да знае
как и какво да дава на обществото и да
знае как и какво да иска от властта.
И когато ние сме готови да бъдем повече
даващи, отколкото искащи, тогава съм
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уверен и че ще сме дорасли да изберем такива управляващи, които да ни представляват.
Защото „онези там“ са просто извадка на това
общество. Те не са еманация на злото, а плод на
незрялост и липса на количество мярка за търпимост. Първите кълнове обаче са налице.
Борбата ще е продължителна и неочаквано
тежка, защото от дълго време насам демокрация в България практически няма. Управление,
което се крепи на недоразумение като Волен Сидеров, няма нищо общо с демокрацията. А
след събитията на 6 януари (вж. стр. 4) няма никакъв друг нормален изход, освен незабавната
оставка и разпускане на Парламента. Защото
властта у нас май никога досега не е била в ръцете на народа. И през 2014 г. от нас зависи да
предприемем истински рационалното действие
да произведем първи плод на демократичността, защото живеем в исторически момент.
Оставката на това покварено и недостойно правителство ще е само началото на поливането,
побратимяването и постоянството в градежа на
България.

...И в това царство кърваво, грешно,
царство на подлост, разврат и сълзи,
царство на скърби – зло безконечно!
кипи борбата и с стъпки бързи
върви към своят свещени конец...
Христо Ботев
Защото 2013-та година бе белязана и от необратимости. И животът ни никога няма да бъде
същият. Веднъж вече преобърнахме времето,
можем и пак.
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По Пътя: Върнахме се за оставка. Не емигранти
сме, а дисиденти, и работим за градежа на България
Íèêîëàé Íèêîëîâ, Ëîíäîí
Не обичам думата „емигрант“. Тя се отнася
за хора, които окончателно напускат родината си
и си намират нов дом и се превръщат в задочни
граждани.
Предпочитам думите „дисидент“, даже „скитник“, що се отнася до моето отношение спрямо
българската държава и политическа система.
Преди повече от 50 години, през 1962-ра, официално се „затварят“ последните концлагери в
България и се построяват първите панелни блокове по съветски стил. Това е годината на символичната нормализация на тоталитарния режим,
годината, след която се работи за изграждането
на модерно социалистическо общество и „Новия
социалистически човек“.
Десетки хиляди са принудени покрай процеса
на колективизация на земята и мегаломанията
по индустриализация на страната да напуснат
родните си места и да търсят препитание в новите градове и живот в новите панелки. Но
тези апартаментчета не са домове, те са малки
клетки на властта, които служат да изтръгнат
връзките с миналото, с културата и традицията на
мигриращите граждани. Властта навлиза и определя и най-личното пространство на човека.
Една част от това общество напуска държавата
– заживява в чужбина. И до ден днешен тези
стари дисиденти са там, разказвайки истории как
с десетилетия не са могли да се приберат у дома,
да се видят или да се чуят със семействата си. Някои бяха директно ликвидирани – като подарък за
рождения ден на другаря Живков. Така беше убит
Георги Марков в Лондон през 1978 г. „Чувство за
непоносимост“ е фраза на Георги Марков, която
ми се въртеше в главата през последните дни:
Почувствах, че не можех повече да понасям
атмосферата, в която живеех, работата, която
вършех, отношенията, в които се намирах. Непоносимост, колкото спрямо външния свят, толкова и спрямо себе си... Чисто нравствено това беше
усещане за двойна подлост и спрямо другите, и
спрямо себе си. Извън нравственото това беше
усещане за безизходица.
Това е силата на тоталитарната система – навлизането и контролирането на всяка частица на
човешката същност: отчуждаване, изменяне на
субективността, извайване на покорство. Защо ли
аз, който съм имал късмета да се родя през 1990та година, да нямам пряка връзка с тази отрова на
миналото, защо аз, днес, се чувствам точно така
– изпитвам крещящо чувство за непоносимост?
Преди 24 години, когато комунистите си направиха самопреврат и ни съобщиха, че (УРА!) вече
сме демократи, се започна нова стратегия на
изолация и репресия. Кулминацията на тази
стратегия се вижда днес – нашите граждански
права имат стойност само на книга; институции
като Софийския университет и УНСС са властови
структури, работещи срещу истинската просвета
на младите; Парламентът е барикадиран,

2

предпазван от хиляди полицаи, защото хората,
които не се считат за поданици, си изискват правата от институцията, създадена да ги представлява.
С две думи – къс по къс, през последните
12-тина години, старата номенклатура си върна контрола върху държавата и ни изгони или в
чужбина, или в малкото останала лична свобода. Направиха ни скитници в собствената ни
държава. Комунизмът си отиде, но чувството
за непоносимост, главната тактика за сриване на
обществото, продължава.#

Îêóïàöèÿ
Ние трябва стъпка по стъпка да си върнем, да
окупираме това, което принадлежи на нас дом,
свобода, демокрация, истина. За да се почувстваме отново граждани.
Тази целенасочена изолация и градивна репресия, стараеща се да направи всеки един свободно
мислещ човек излишен в българското общество,
доскоро ставаше все по-успешна през годините,
следвайки всяка стъпка от тоталитарната практика. Тези, които учат и работят извън страната, не
се познаваха помежду си, не комуникираха със
съмишленици у дома, не гласуваха. У нас хората
потънаха в битовизъм и отчаяние, заживяха с
мита, че „на запад“ е много „гот“ и се почувстваха
изоставени и пренебрегнати.
На 26.12.2013 г., 50 години след първите панелни блокове, 24 години след фиктивната революция, 12 години след завръщането на бившия цар,
6 месеца след скандала с Пеевски ние направихме
поредния протест. Идваме си за Оставка.
Кои сме ние?
Медиите прибързаха с шаблонни заглавия
– „Емигрантите се завръщат“ (мото от кампанията на Царя) да „спасяват българите“ (а-ла Бате
Бойко). Не. На 26-ти нямаше емигранти; те си
останаха в чужбина. В този ден се консолидира

общество. Това общество, което досега беше само
въображаемо, защото отделните му части бяха
изолирани една от друга и единствено споделяха
сходно мислене, четяха сходни медии.
На жълтите павета на 26-ти ние застанахме
ръка за ръка, всички заедно, обединени във визията си за пътя, по който ние всички ще тръгнем.
Градим своята България и работим поотделно,
неуморно, към крайната цел да премахнем структурата на властта, поддържана от този изолиран
политически елит, и културата на простащината,
поддържана от неистината за нашето съвремие
и минало.
Аз бях на протеста, държах един от готините
транспаранти: „На колко езика искате да ви го
кажем“. Преминахме през нарастващата тълпа,
качихме се на стълбите пред БНБ. Зарадваха ни
се, получи се еуфория. Чувството за непоносимост
спадна, докато преподаватели вдигаха нашия
транспарант: „В памет на Георги Марков“.
Имаше много хора. Хора, в които припознавах
себе си; възрастни хора, които у мен припознаваха
децата си; хора, които заедно с мен мигновено се
почувстваха у дома. Моментът беше незабравим.
За пръв път в историята ни се събрахме, обединени, толкова много скитници, всички мачкани, изхвърлени и изгонени от тези, движещи машината
на фасадната ни демокрация. Едно цяло, което
след протеста започва да работи заедно, да координира идеите и ресурсите си и да служи като ориентир за бъдещето на нашата нация – към истинска демокрация, към Европа, към обединение.
Това е нашият дом, оттук започва нашият преход. Посоката е ясна, има го съзнанието и единството. Има я и волята. Протестът еволюира и
задмина енергията за ОСТАВКА – тук, сега, между
всички нас се сформира култура и общ език, подкрепа, приятелство, семейство. Аз съм част от тази
нарастваща и разкрасяваща се общност; гордея се.
Честита нова година, приятели!#

Снимка: Тихомира Методиева
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Дебатът в СУ:
СЛЕД ОСТАВКАТА НАКЪДЕ?
Галина Лачева, Васил Гарнизов, Миряна Захариева
На 19 декември 2013 г. в Аулата на Ректората на СУ, окупирана от Ранобудните
студенти, се проведе публична дискусия на тема: „След оставката – накъде?“.
Какво представляват тези дискусии?
Дискусията е съвместна проява на три от
най-активните и забележими групи в антиправителствените протести – Ранобудните студенти,
Протестна мрежа и Преподаватели в подкрепа
на студентския протест. Целта на събитието бе
да очертае различните перспективи пред
протестното движение в периода непосредствено след оставката – участието на протестиращите в политическия и обществения живот,
нужни ли са нови форми на организация и какви
могат да бъдат те, как да се направи така, че да се
оползотвори енергията и ресурсите на протестиращите и готовността им да работят за коренна
промяна на статуквото в страната.
Намерението на организаторите е това да бъде
първият от поредица дебати по най-важните въпроси пред страната ни, поставени от
протеста. Общият им знаменател е как да бъде
реформиран политическият модел, с цел преодоляване на криминализацията на държавата;
какви промени в институционалната структура
на обществото са нужни.
Събитието протече в две части.
Първата част се състоя от представяне на
Ивайло Динев: „Ясно е, скоро ще има оставка. По-важно
е обаче да забравим мита, че всичко ще се оправи, след
като това правителство си отиде. Това няма как да се случи
така“.
„Трябва да мислим за 15 години напред. Трябва да съсредоточим усилията си в просвещение, а не в революция.
Промяната ще дойде като следствие от просвещението“.
Антоанета Цонева: „След оставката какво ще се случи с
протестната енергия и ресурси? Ще се координират ли? Ще
могат ли в общи усилия да донесат промяна? Три протестни
движения се събират, за да говорят за бъдещето, въпреки
пропагандата и медийните бухалки“.
„След 6 месеца се питаме кои форми са неефективни и кои
други биха били ефективни, за да запазим потенциала и
ресурса на протеста, за да постигнем оставка“.
Доц. Даниел Смилов: „Нужна е реформа в партийната
система. Държавата не може да се управлява с протести.
Трябва баланс. Не всеки протест има еднаква тежест. Политическата общност разпознава автентичния протест и
реалния граждански порив за промяна“.
„Не бива да чакаме спасител на бял кон да дойде“.
д-р Том Джунс: „Най-голямото предизвикателство пред
протестните движения ще е да не загубят мобилизацията
си и да останат готови за протест отново“.
„Идеи за стратегии за съхраняване на енергията:
– Информиране на обществеността и привличане на повече съмишленици;
– Организиране на дебати под форма на граждански клубове;
– Обединяване на ресурси за прозрачни граждански медии – онлайн телевизия, вестник и др“.
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застъпена в изказването на Александър Кьосев,
но присъства и в други изказвания. Допуска го в
един от своите сценарии и Том Джунс. Журналистът Иван Бедров заяви: „Време няма, постоянният протест изтощава, идеята за перманентна
революция се проваля и спешно трябва да се
обмисли политическата алтернатива“.
Снимка:
Васил Гарнизов

темата и изказване на позиции на представители
на трите протестни групи. След това беше дадена
думата на присъстващите да зададат въпроси
към участниците и да изкажат своите тези.
Говорители в първата част бяха Ивайло Динев (Ранобудните студенти), Антоанета Цонева
(Протестна мрежа), доц. Даниел Смилов (Преподаватели в подкрепа на студентския протест), а
специален чуждестранен гост – д-р Том Джунс,
експерт по история на Централна и Източна Европа, с публикации за българското протестно движение и окупацията.
Във втората част на публиката бе дадена
възможност да задава въпроси и да прави изказвания. Обобщение на някои от най-важните тези
направи антропологът Васил Гарнизов, модератор на дискусията.
Оставката е начало, а не край – натискът
не бива да се отслабва, той променя политическото статукво. Гражданският протест променя партиите и средата, в която работят те. Оставката
не е краят, а началото на процес. Промяната
няма да настъпи за един ден и това не е песимистично. Оставка ще има и управляващите вероятно ще направят опит да прикрият смисъла й с
други мотиви. Ранобудните, Преподавателите и
Протестна мрежа не трябва да го допуснат. Трябва
да се помни, че оставката е подадена под натиска
на активно протестиращите граждани, движени
основно от морално възмущение и принципно
неприемане на статуквото. Оставката отваря
вратата за дългосрочна бавна и просветителска работа – еволюционна, дългосрочна,
гражданска.
Как обаче да се продължи напред?
Изказаха се три възможни сценария за пътища, по които да поеме протестното движение:
1. Оставката изисква спешни политически
действия – Да се действа бързо, да се избере
политически начин за действие и политическо представителство. Тезата е основно
www.protestnamreja.bg

2. Нов политически субект е невъзможен,
нужна е гражданска организация – Нужно е
укрепване на съществуващите мрежи, създаване на мрежа от граждански клубове за натиск и
консултации. Основната функция на протеста е
да запълни липсващото гражданско общество,
защото са нарушени базови правила на политическото състезание и демокрацията. Новите
политически персони не биха променили нищо.
Важни са стандартите, принципите и идеите, а
не персоните. Протестиращите трябва чрез
граждански инструменти да притискат
партиите да се обновяват и да работят за
реформа на партийната система.
3. Създаването на партия и гражданското
организиране не са алтернативи, а се допълват.
А. Цонева отново постави въпроса как се превръща протестният потенциал в политическа
промяна. Нейният отговор е, че партийното и
гражданското организиране не трябва да се мислят като алтернативи: „След оставката е необходимо да има и нова партия, и нова гражданска
организация на протестната среда“.
Дебатът, разбира се, не даде окончателен и
ясен отговор на въпроса: „А след оставката –
накъде?“. Не е това неговата функция. Целта му
беше да отговори на една спешна и важна нужда – нуждата от диалог. След седем месеца на
протести е ясно, че разговорите и взаимното изслушване са критично важни, за да може всеки
да вземе за себе си информирано и правилно
решение в нелеката, кризисна ситуация, в
която се намираме. Затова тези дебати и всякакви подобни начинания по места са ключови за
формирането на трайно гражданско съзнание,
което да бъде коректив, ако властта посегне към
ресурса на някой пореден „Пеевски“. Призоваваме вас, нашите читатели, правете такива срещи
– с двама, петима или петдесет човека. Ще очакваме вашите изводи, въпроси, покани. Защото
властта и медиите няма да ги отразят. Ние сме
насреща.
До оставката. И след това.#
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# Протест

ПАДЕНИЕТО НА ВЛАСТТА

Объркани мисли
от Бъдни вечер
Юлиян Собаджиев
От самото начало властта дава на гражданското общество определения, с които му
приписва поне част от собствените си характеристики и подбуди. В опита си да квалифицира
протеста като сбирщина на опасни елементи,
властта си вкара няколко автогола, най-сериозен от които ми се вижда ограждането на
демонстративно и противозаконно голям периметър около Парламента. Властта не признава

съществуването на мотивации, различни от
„неемоционалния прагматизъм” на Орешарски, макар че добре знае, че протестиращите не
са нито платени, нито зомбирани, и че причина
за небивалата обществена криза е собственият
й престъпен характер. Тъй като възникна съвсем основателно, протестът притежава не само
юридическа, но и морална автентичност, една
динамична истинност, чиято логика коригира
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действията му и го държи морално дистанциран от компрометираните модели в политическата реалност.
Опознал отвътре, и може би прекалено отблизо, делниците на протеста, вечерта на Бъдни
вечер слязох към Катедралата „Св. Александър
Невски”, движен от интерес към Празника му.
Църквата беше под тежка охрана заради посещението на Пламен Орешарски, едно естествено
допълнение към целия театър със загражденията, разиграван умишлено, за да демонстрира
кои са лошите в ситуацията. Аз нямам обяснение за това какво прави в храма един неемоционален прагматик като премиера. Според
Христос, не здравите, а болните имат нужда от
лекар, а аз съм последният, който би попречил
на премиера да се лекува. Охраната е пуснала в
църквата добре известни лица на протеста, но
все пак са минали през детектор за метали. Чудим се защо, толкова ли сме страшни, и дали не
би имало смисъл наистина да станем по-страшни. Аз лично съм на мнение, че има граница,
която не бива да се преминава. Делникът на
протеста е за да наточи решимостта и действията на протестиращите, Празникът му е за да
наточи принципите им, да ги запази като хора.
Зная колко лесно някой може да се поддаде на
изкушението с един бърз ход да реши всичко. И
ако от главата на премиера падне само един косъм, особено при такива обстоятелства, всичко
свършва. Необратимо и по най-лошия начин.
Някои се съгласяват с мен, някои – не. Преди да
се разотидем, един от по-възрастните поклати
глава: „Абсурдни същества! Наистина ли мислят,
че като техните духовни и физически бащи ще
взривяваме църкви? Наистина ли мислят, че
ще седнем да се саморазправяме с премиера
на републиката точно на Бъдни вечер, и точно
в Катедралата? Смешни хора, глупави хора, обречени хора.”#

Прокуратурата поиска
имунитета на Волен Сидеров
Френското посолство в София излезе с остра позиция във връзка с инцидента с лидера
на „Атака“ Волен Сидеров.
Сухите данни, които всички чухме много пъти досега. По
време на полета София – Варна Сидеров влезе в пререкание
с френския дипломат Стефани Дюмортие. Когато разбира,
че тя е чуждестранен дипломат, той започва да я нарича с
обидни квалификации като „терорист“ и „колонизатор“.
След това на летището влиза в схватка с двама мъже, чупи
телефона на единия и удря полицай с юмрук в лицето.
На последвалия митинг на партията му във Варна Сидеров нарича всички отразили събитието журналисти „хиени“
и„лешояди“, като завършва с трикратно повторение на мантрата: „Проклети да сте!“. Без коментар.
В София, на митинга си пред Съдебната палата, той се
обърна към протестиращите срещу него с думите „хлебарки“ и „нощни пеперуди“. Без коментар.
Ето и пълния текст на официалното съобщение на френското посолство, след което единственият коментар трябва
да бъде на Прокуратурата. На 8 януари главният прокурор
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Сотир Цацаров се произнесе, че има достатъчно основания
за предявяване на обвинение и поиска имунитетът на
Сидеров да бъде свален. Председателят на НС Михаил
Миков от своя страна даде две седмици възможност за
„катарзис“. Очакваме. Няма демократичност на устоите, ако
подобно поведение се толерира още веднъж и се подмине
с поредното услужливо мълчание, в опит властта да бъде
запазена на всяка цена.
„Френски дипломатически служител е бил жертва на
обиди и заплахи от страна на български гражданин, очевидно в нетрезво състояние, по време на полет на България
Ер от София до Варна, на 6 януари вечерта. Този български
гражданин му е отправил укор по отношение на националността му и, позовавайки се на депутатските си качества,
е поискал документите на дипломатическия служител за
проверка, определено не правейки различие между законодателни и изпълнителни функции.
www.protestnamreja.bg

Посолството на Франция очаква извинение от този
гражданин, чието осъдително поведение не е достойно за
качеството му на депутат, нито дори и на човек, който
уважава самия себе си. Посолството на Франция и френското министерство на външните работи проучват понастоящем инцидента с цел да се вземат необходимите
мерки срещу това недопустимо поведение.
Напомняме, че по силата на Виенската конвенция от
18 април 1961 година, българските власти са длъжни да
вземат необходимите мерки за да не се допуска посегателство върху личността на дипломатически служители,
както и върху тяхната свобода и достойнство.“
(По-късно от посолството свалиха от сайта си двете публикации на български и френски език и качиха нова, съкратена версия. Посланикът обясни пред БНТ, че причината за
това са някои очевидни, но за съжаление недоказуеми към
момента твърдения.)#
www.facebook.com/vestnikprotest
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Както всяко правителство и това не изневери на традицията от ден първи на годината да
влизат в сила изменения в различни закони,
наредби и практики, дори и те да не са съвсем
обмислени и разбираеми. В този материал ви
представяме някои от най-важните промени в различни области, които влизат в сила от
01.01.2014 г.
Минималната работна заплата става 340 лв.
– с 30 лв. повече от 2013 година. С толкова се
увеличава и обезщетението за майчинство,
което се изплаща от Националния осигурителен институт. В същото време в последните
дни на годината набързо и без предварително
обсъждане и анализ на плюсовете и минусите
кабинетът реши доходите до тази сума да
не бъдат облагани с данък 10%. Планът е той
да се удържа, а да се връща накуп през 2015
година след подаване на данъчна декларация.
(Направихме анализ на тази мярка в брой 18-ти
на вестник #Протест.)
Увеличава се месечната помощ за отглеждане на дете с увреждане – от 217 лв. на 240 лв.,
както и на останалите детски надбавки – от 35
лв. на 50 лв., но само за второ дете.
Замрязава се възрастта за пенсиониране и изискваният стаж. За първа категория
труд условията за пенсиониране остават 10 години стаж и навършени 47 години и 8 месеца
за жените и 52 години и 8 месеца за мъжете, за
втора категория – 15 години стаж и 52 години
и 8 месеца за жените и 57 години и 8 месеца за
мъжете, а за трета категория труд – стаж от 34
години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете и навършена възраст съответно
60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8
месеца за мъжете.
От 01.07.2014 г. се връща швейцарското
правило, с което пенсиите ще се увеличат с
по 3%. Така минималната пенсия за стаж става
154,50 лв. Идеята на швейцарското правило е
всяка година пенсиите да се осъвременяват
съобразено с инфлацията и ръста на средния
осигурителен доход за страната.
Пенсионната система в момента буксува,
а замразяването на възрастта и увеличението на пенсиите, без идея как ще се акумулират

ИКОНОМИКА

Нова година,
нови правила
Михаела Лазарова
средствата за това, я тласкат още по-силно към
колапс. Това са нови около 15 300 пенсионери
и допълнителни разходи за около 45 млн. лв.,
за които едва ли НОИ е подготвен. И опитът на
кабинета „Орешарски“ да си спечели симпатиите
на една от най-силно уязвимите социални групи
– възрастните хора, всъщност може да доведе
до невъзможността им да получават пенсии
след години, просто защото няма да има откъде.
Максималният осигурителен праг също
се увеличава – от 2200 лв. през 2013 година
на 2400 лв. през 2014. Това от своя страна води
и до увеличение на максималната пенсия – от
770 лв. на 840 лв. Увеличават се и минималните
осигурителни прагове на 43 икономически дейности с около 3%.
Потребителската такса за посещение на лекар
за пенсионерите става 1 лв., вместо 2,90 лв. Поредна порция подмазване с цел спечелване на
симпатии и евентуален електорат. Приоритет бе
таксата, а не проблемите с крайно недостатъчните направления и бюрокрацията, в
която са потънали лекарите и която е причина
за вечни опашки пред болниците и поликлиниките.
Повишава се и данъкът за по-старите автомобили с катализатори, които не отговарят на
най-високите европейски екостандарти.
От тази година влиза в сила и обратното
начисляване на ДДС при зърнопроизводителите. Обратното начисляване на ДДС е изключение от общия му принцип, при който данъкът
се начислява не от доставчика, а от получателя
на стоките. Въпросната мярка се прилага с цел
намаляване злоупотребите при търговията със
зърно. Зърнопроизводителите обаче смятат, че
това ще доведе до свиване на оборотите им.

Снимка: Иво Орешков
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Друга промяна е въвеждането на касова
отчетност – на пръв поглед добра идея, но…
не съвсем. Целта на мярката е уж да се даде
глътка въздух на малките и средни предприятия, обаче в сегашния й вид по-скоро ще доведе
до отказ на големите такива да работят с тях.
Касовата отчетност означава, че ДДС-то върху
продажбите ще бъде декларирано, едва когато
издадената фактура бъде платена. Само че от
този режим могат да се възползват единствено
фирми, които имат оборот до 500 000 евро, нямат ревизионен акт или данъчни задължения.
Тоест не всички ще успеят да се възползват,
защото помощта е необходима, именно за да успеят да се покрият тези задължения. Освен това
административната процедура е тромава
– необходима е регистрация в НАП, нови протоколи, затруднява се счетоводството. Ако една
фирма не е регистрирана за касова отчетност, тя
трябва постоянно да следи кога получава такава
фактура, дали има протоколи, а и плащането е
единствено по банков път. Затова вероятно такива фирми ще спрат да взаимодействат с
партньори, регистрирали се по режима.
Започва да функционира звеното „Фискална
полиция“ (повече информация – брой 12-ти на
вестник #Протест).
От 01.01.2014 г. токът поевтинява за трети път от началото на февруарските протести
миналата година – с 10% намалява нощната
тарифа, с около 1% – дневната. Това доведе до
недоволството на ЕРП-тата, тъй като те ще са
принудени да купуват по-скъп ток от НЕК,
а да го продават по-евтино на потребителите, което ще доведе до драстично свиване на
инвестициите им за подобряване на мрежата.
НЕК и в момента е на практика фалирал, с
дългове от близо 2,7 млрд. лв. За да функционира нормално, е необходимо токът да бъде поне
18% по-скъп. Тази популистка мярка на правителството все повече ни приближава до момента на спукването на балона, наречен енергетика.
От 01.01.2014 г. отпадат ограниченията за
българи и румънци на трудовите пазари в
страните-членки на ЕС, което доведе до недоволството най-вече на Великобритания. Оттам
непрестанно се изказват опасения, че това ще
доведе до хиляди нови емигранти, които ще се
възползват от социалните помощи и ще вземат хляба на населението й. И въпреки че бяха
приготвили „посрещане“ на първия пристигнал
самолет, с изненада се установи, че наплив на
този етап няма.
Това са малка част от промените, които влизат в сила от началото на годината. На повечето
от тях сме обърнали внимание на страниците на
вестника през миналата година, като сме посочвали кое е притеснително, кое – популистко, кое
– неприложимо на практика. Е, да ни е честита
новата година! Ние продължаваме да се интересуваме и да ви информираме.#
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Класически сюжет
Момчил Петров
Снимка: Иво Орешков

Всяка година преди коледните и новогодишните празници се повтаря един и същ
епизод. Със сериозен тон, задължително в
централните емисии на ефирните телевизии,
се прочита съобщение на Главна дирекция
„Национална полиция“ гражданите да не
оставят домовете си без надзор в случай, че
отсъстват за продължително време. Често съпътстват репортажи за това как да оставяме
ключа на съседите, как да оставим лампа да
свети или радиото да работи, как е разумно
най-после да си инсталираме система за защита.
Изобщо обирът, извършван по време на
коледно-новогодишните празници, си е класика. Неслучайно филмът „Сам вкъщи“ се
излъчва неизменно вече повече от 20 години. В началото на историята добронамерен
полицай посещава къщата на семейство
Маккалистър, за да предупреди стопаните да
вземат всички предохранителни мерки в случай, че ще пътуват. А се оказва, че семейство
Маккалистър наистина ще пътуват, но също
така, че добронамереният полицай е всъщност предрешен обирджия, който събира информация за безпроблемен грабеж.
Миналата година правителството реши добронамерено да направи празниците по-дълги и обяви 23 декември за почивен ден. Какво
пък, добре дошло, въздъхнахме си ние, още
потиснати от спомените за многохилядния полицейски кордон на жълтите павета и кадрите
с блъскани, ритани и арестувани студенти. И
всички някак се настроихме за дълги и
скучни празници. Повечето фирми пуснаха
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служителите си в отпуск от 21 декември до 6
януари, със сигурност намален интензитет на
работа бе плануван от редакции на медии,
обществени служби, организации от гражданския сектор и политическите партии.
Внезапно на прага на голямата ваканция заваляха неочаквани събития.
На 20 декември, петък, екоминистерството след няколкомесечен конкурс
обяви имената на директорите на областни екоинспекции в най-големите
областни градове, както и на най-големите
национални паркове. Самите назначения
са такива, че ако си от екоминистерството,
е съвсем естествено да изпитваш желание
поне две седмици да не се говори за тях, а
после да отговаряш: „Ама ние ги назначихме
още миналата година, защо чак сега се сетихте?“. Верни кадри на ДПС, по правило без
образование по специалността, бивши депутати на БСП, хора със заслуги.
Някъде след обяд на 19 декември се разбра,
че Народното събрание стартира мълниеносна процедура по избор на главен
инспектор към Инспектората на Висшия
съдебен съвет. Длъжността е значима, натоварена със значителни пълномощия, създадена след натиск от Европейската комисия.
Според стартираната процедура документите
трябваше да се внесат до 27 декември, т.е. 3
работни дни след това. Самите документи, наред с различните копия от дипломи и свидетелства за съдимост, трябваше да съдържат
и подробна автобиография, писмени мотиви,
www.protestnamreja.bg

концепция за длъжността и други сериозни
занимания за писане в нощта на Бъдни вечер
и дните на голямата ваканция. Макар че още
на 19 декември беше ясно, на 27-ми се оказа,
че единствената мислила, писала, събирала
свидетелства за съдимост и заверявала копия
от дипломи в празничните дни е съдия Веселина Тенева от ВАС, председател на състава
по делото срещу Ахмед Доган за феноменалните 1,5 млн. лв., изплатени за хидроинженерните му умения по Цанков камък.
Естествено сега текат два спокойни месеца,
в които Народното събрание ще мисли как да
гласува по кандидатурата на съдия Тенева. И
на никого другиго. Странно наистина, защото
предишният главен инспектор подаде оставка още на 25 октомври, а още
по-странно е, че мандатът й беше изтекъл
още в началото на 2013 г.
Но ако тази процедура беше обявена на 19
декември, какво мислим за процедурата
по избор на изпълнител на българския
участък на „Южен поток“ с възложител
държавната БЕХ? Конкурсът бе обявен на 21
декември, а крайният срок за подаване на
документите е 10 януари. Добре е да се има
предвид, че изпълнителят ще отговаря за
практически всички дейности по изпълнението на участъка: проектиране на съоръженията, доставка на материали и оборудване,
строителни дейности и обучение на персонала. Заявената стойност на българския участък последно стигна до 3,5 млрд. евро и до
10 януари големият печеливш трябва да е
подготвил и предал оферта за всичко това. Естествено времето отново съвпада с голямата
ваканция у нас. Е, нищо, затова пък другаде
Рождество се празнува на 7 януари, а и там
едва ли са били изненадани от стартираната
на 21 декември процедура.
Накратко така се случиха процедурите по
избор на ключови длъжности в опазването на околната среда, съдебната власт
и изпълнител на най-голямата обществена поръчка в България за няколко години напред.
И така тази година имаме класически сюжет – за едни голяма ваканция, за други –
време за вършене на важна подмолна
работа, докато празнуващите пътуват,
изключват новините и се отдават на семейни забавления и любими хобита. Във
филма, с който започнахме, перфектният план
се обърка, защото малкият Кевин, останал по
погрешка у дома, прояви изключителен кураж и изобретателност. Как ще завърши нашият Коледен обир – предстои да разберем.#
www.facebook.com/vestnikprotest
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Снимка:
личен архив

ИНТЕРВЮ

# Протест

Михаил Самарджиев
37 години, живее в София. Диджей. Всеотдаен приятел.
Гражданин. Човек.
рожденец Иван Денкоглу. Какво знаеш за
него?
М: От обща култура знам, че е бил доста добър
търговец, преуспял човек, занимавал се с благотворителна и просветна дейност, който е живял в
чужбина и оттам е помагал с всички сили за доброто дело в България. :)

#: С какво започна протестът за теб?
М: С един дъждовен петък.
#: 215 дни вече си на улицата. Защо продължаваш да упорстваш?
М: Защото не мога да си представя да съм част
от „живите мъртви“. А под тях имам предвид
хора, които сляпо вярват на нещо, показано по
телевизията или прочетено във вестник; хора,които не се интересуват от случващото се около
тях, а само от поредната промоция в магазина.
Всеки един ден, в който съм на улицата, съм
жив и виждам със собствените си очи какво се
случва и по какъв начин, а след това съвсем
леко и набързо, преглеждайки която и да е медия, виждам за какво зомбиране става дума.
Упорствам, защото знам, че промяната зависи
от самите нас и само с широко отворени очи и
силна воля нещата ще се променят! Упорствам,
защото за 215 дни съм се запознавал с повече
морални и истински хора, колкото съм срещнал
може би за целия си живот.

#: Смяташ ли, че българите, живеещите
в чужбина, могат и днес, подобно на Денкоглу, да бъдат катализатор на едно пробуждане на българския народ? Как?
М: Категорично да. Всеки един може да допринесе за развиването на България и културата,
независимо дали е извън пределите на страната. Доказаха го и българите в чужбина, които се
върнаха и събудиха порива за нови протести.
Сега могат да продължат да работят от местата,
където са.

#: Кое е най-хубавото нещо, което се случи в
страната ни през 2013 г.?
М: Пробуждането на част от българите от дълбок
сън.
#: Как виждаш България след една година?
М: Ако трябва да го изкажа с една дума, тя ще
бъде „тежко“. Само за 215 дни тези хора във
властта направиха такива схеми, че не ми се мисли какво ще му се случи на следващото правителство.

#: Има ли България потенциал да преживее
ново Възраждане? Къде да го търсим?
М: Има, естествено. Дори можем да кажем, че то
започна със зараждането на този протест. Будителският процес е във всеки един човек с морал
и воля за промяна.

#: След оставката – какво?
М: Нова съдебна система. Тотална смяна по всички нива. Тотална чистка в МВР по всички нива.
Премахване на депутатските имунитети. Анулиране на всички договори през последните 24
години, които са в ущърб на България и народа,
и всеки един, сложил подпис под подобен договор, да бъде подведен под отговорност, съден и
да му бъде отнето имуществото. Задължително
гласуване. Отнемане на права и пенсия на псевдо-ректори като Стати Статев в УНСС, Иван Илчев
в СУ, Иван Мирчев в ЮЗУ в Благоевград, Пламен
Легкоступ във Велико Търново и други. И това
трябва да е само началото.

#: Какво може да направи всеки един читател
на вестника в своя дом, квартал, град и общност, за да се случи промяната в България?
М: Всеки да намери форма, с която да покаже на
околните незаинтересовани съграждани.
Болна тема е културата ни, но тя е един от най-големите ни проблеми, а следователно всеки един
трябва да започне да чете повече.

#: Какво си пожелаваш в личен и обществен
план през 2014 г.?
М: В личен – да има повече будни хора покрай
мен.
:)
В обществен – да заслужим правото си да се наричаме българи, защото на този етап всичко се
продаде и се продава!

От социалните мрежи

#: Очаквал ли си протестът да продължи
толкова дълго?
М: Не, но в крайна сметка, за да бъде едно лечение качествено и успешно, то няма как да бъде
бързо – то отнема време, тъй като нацията е
доста болна. Най-лошото е, че голяма част от нея
дори и не подозира.

Коментар в интернет-медия:
Изобщо това (последствията за Волен Сидеров, б. ред.) е тест за държавата ни като цяло. Ако му се
размине, значи държава няма. Като противник на протестите и свалянето на правителството, лично
ще сваля доверието си от парламента, който го подкрепя, ако Сидеров остане с имунитет и не бъде
наказан. И този път пред никого няма да мине, ако вместо наказание Местан и Станишев се заемат да
обясняват, че Атака не управлява. Поне пред мен не. Всяко безумие има граници, а това на Сидеров
отдавна ги премина.

#: Какво ти дава сили и надежда?
М: Будните хора, които виждам всяка вечер на
протеста. Няма нещо, което да замени тази сила и
емоция, която се появява, когато си сред толкова
много истински хора.

проф. Николай Слатински
Френското посолство ще получи извинение (за поведението на Волен Сидеров, б. ред.).
Но ще получим ли извинение ние, една нормална и демократична част от българското общество?
Ще получим ли извинение от онази не-съвсем-нормална част от нашето общество за това, че изпраща вече на няколко пъти в парламента фашизоид и социопат, както и от ръководството на сто и
повече годишна партия, което управлява с гласа на този фашизоид и социопат?!
Твърде непоносимо става за нас това морално изтезание, на което сме подлагани само защото сме
по-малко от останалите, които явно нямат против да търпят това морално изтезание и нататък...

#: Чувстваш ли се достоен гражданин на
България?
М: Опитвам се да съм такъв, въпреки че цялата
система се изправя срещу всеки с гражданска
позиция.
#: Завършил си софийското училище, наречено на името на големия български възvestnikprotest@gmail.com

Иво Мирчев
Отчет на Орешарски за изминалата година.
– Постигнахме големи успехи и вече живеем по-добре.
Глас от залата:
– Блазе ви!
www.protestnamreja.bg
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КОНКУРС

# Протест

Конкурс за снимки
Мартин Русков
След като през ноември за митинга си БСП и ДПС
събраха видеостени, хеликоптери и влакове, ние искахме да видим какво ще ни покаже протестът на
26.12.2013 г. Организирахме конкурс за снимки. Нашето жури излъчи победители в три категории:
1. Снимка на най-интересен плакат или лозунг;
2. Снимка на най-многолюден протест;
3. Награда на публиката (най-много харесвания във
Фейсбук).
В конкурса участваха над хиляда снимки от близо
30 града. София бе изключена от състезанието, за да
има равнопоставеност.
В номинациите за най-интересен плакат или лозунг
първото място на журито бе за Райна Митева от Стара
Загора. Подгласник остана плакат от Плевен – „Застани
срещу олигархията“ с много пешки, застанали срещу

цар, царица, офицери, топове. На трето място остана
надписът: „Търси се: сърце за България!“.
За най-добър кадър с мащаба на протеста бе избрана снимката на Алекс Йосифов от Варна. Подгласници
останаха две снимки от Бургас – на Добрина Дерменджиева и Ива Иванова.
Най-много харесвания събра снимката на Ива Иванова от Бургас, харесана от над 1700 души. На второ
място е малката Ади от Лондон, която донася коледен
подарък на правителството с пожелания за оставка. Тя
е събрала завидните над 120 харесвания.
Тези снимки показват същинския мащаб на протеста, въпреки че медиите отразиха съвсем различни
новини. Недостатък на конкурса беше, че беше достъпен само за потребители на Фейсбук. И все пак фактите
за общонационалния протест на 26 декември 2013 г. са
налице.
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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.)

ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ

Дата на раждане: 29.12.1973 г. Плевен
Професия: икономист
Езици: английски
Избран с политическа сила: ПП „ГЕРБ“ 30,54%
Изборен район: 15-ПЛЕВЕН
ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ

Дата на раждане: 19.04.1956 г. Ямбол
Професия: журналист
Избран с политическа сила: ПП „Атака“ 7,30%
Изборен район: 25-СОФИЯ 3
E-mail: volen.siderov@parliament.bg
Вестник Протест е част от Протестна мрежа (www.protestnamreja.bg) и се издава с доброволния труд на екипа:
Васил Димитров
Георги Илиев

Димо Господинов
Жюстин Томс

Мартин Райчинов
Миряна Захариева

Михаела Лазарова
Момчил Петров

Христо Йовев
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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