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Демографският срив Битката за Европа Интервю с Димитър Кенаров

Издава се с дарения Разпространява се безплатно

Защо умира протестът? Красивите и умните ще ви кажат, че обществото не 
го разбира и подкрепя, че го е убила пропагандата и че средният българин 
проспа революцията и не заслужава мислещия си елит. Тези вопли са едно от 
най-досадните и нечестно поднесени послания на протеста.

Защото протестът всъщност умира, убит не от пропагандата или от па-
сивността на средния българин. Протестът умира, убит от самия себе си. 
От липсата си на посока. От липсата си на критерий и широта. От това, че 
не разпозна благоприятните сезони. От изтърканите си мантри, обидни за 
интелигентния гражданин. От безразличието към промяната на ценностите 
му. Отливът на средния българин от протеста бе една справедлива и умна 
присъда над неговата безидейност и прогресираща баналност. 

Имам спомен от мъглива зимна вечер пред Ректората. Шествието е бло-
кирало кръстовището. Накиснат в неонова мъгла и протестни звуци, мълчи 
син тролейбус. Зад прозорците изстива лицето на средния българин, спрял 
между работния ден и несготвената вечеря. Срещу него и несготвената му 
вечеря размахва бастун протестният дядо. Не му се вижда читаво, че хората 
бързат да си сготвят вечеря, вместо да размахват бастуни срещу тролейбу-
сите. Имаше време, когато „протестърите“ говореха с нескрито презрение за 
тази вечеря, думата „вечеря“ стана такава една, някак си мръсна дума; да 

Състоянието на нещата
Защо умира протестът и има ли отвъдно за гражданското общество?

си в тролейбуса и да бързаш да си идеш у дома и да си сготвиш вечерята 
стана някаква неописуема еснафщина дотам, че мои познати умишлено 
или подсъзнателно изпускаха вечерята, или пък ядяха по малките часове на 
нощта, за да мине яденето за закуска. Но не липсата на вечеря или големият 
снобизъм на протеста го убиват. Убива го бастунът на дядото, презрението 
към средния българин и несготвената му вечеря и непростимо инфантилно-
то отношение към доверието на хората.

Всяка вечер десетки сини тролейбуси отнасят все повече от красивите 
и умните към несготвените вечери, към непрочетените им книги и недо-
вършените им начинания. Те отиват напълно закономерно натам, където 
виреят личностите, където гражданското общество не е масовка, а нещо 
много лично. Четат Милен Русков и Том Кланси, слушат Шуберт и Пинк 
Флойд, подготвят се за изпити, поставят пиеси, рисуват, отспиват си, работят, 
любят се. Отливът от протестите няма нищо общо с качеството или коли-
чеството; той е наказателен жест към подменения смисъл на изтощения и 
стерилизиран, а и оскотял площаден формат. 

Изтощен след седеммесечна „Оставка“, протестът започна да влиза в 
комбинации с партийни субекти, които по всички видими белези нямат ни-
какъв интерес от „Оставка веднага“. Мисля, че именно „Оставка“ уби смисъ-
ла на протеста. Освен че ограничи речниковия му запас до една единствена 
дума и го лиши от въображение, тя го докара до състояние на гибелна ши-
зофрения. С подобни мономанни мантри в религиозните секти се промиват 
мозъци. „Оставка веднага“ няма да се случи, въпреки че стана базисна мант-
ра на протеста и изтри далеч по-съществени цели и ценности, въпреки че за 
нея се пеят песни и редят балади, въпреки че уличните кучета подскачат и 
уличните котки мяукат за нея. Тя бе обезсмислена от заигравките с партий-
ния формат, от действията на субектите, самоизлъчили се като изразители 
на протеста и осветили неговата литургика в първоначалната му фаза. 
Стигна се дотам човек да не знае в какви интереси инвестира личностния си 
потенциал и да се пита дали не би бил по-полезен на обществото си извън 
станалите вече стереотипни форматни рамки на протеста. Оставка, също 
като Годо, няма да дойде скоро, но това не й пречи да ангажира и изтоща-
ва обществена енергия в безпродуктивно натискане и очакване. В името 
на този неидващ Годо, с мантрата на оставката, гражданското общество 
бе подлъгано да изтъргува една по една своите далеч по-жизненоважни 
ценности. Изобщо, трудно ще е да се изброят малките мръсни игри, с които 
бе изтъргувана обществената енергия от началото на протестното движе-
ние и които стерилизираха и опорочиха гражданската му мотивация. Тази 
паралелна реалност бе създадена с наши задружни усилия и бе поднесена 
някому на тепсия. Тук и сега. Днес. В твоя и моя живот.

(Продължава на стр. 2)

Снимка: Васил Гарнизов
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Какво ни се случи през последната година? Мо-
жете да прегледате анализите на Ивайло Нойзи 
Цветков, Захари Карабашлиев или Иван Кръстев 
за протестите, заслужава си.

Защо? Защо сега да е време за анализи и 
равносметки?

Защото вече сме 2014-та година, защото сме 
февруари и защото днес на улицата няма море от 
хора, искащи оставката на правителството, а само 
една силно мотивирана, но немногобройна група.

Какво означава това? Успяхме ли в нещо и 
ще успеем ли в бъдеще?

Да, успяхме и можем да успеем много повече 
в бъдеще – защото този успех има потенциала 
да ни изненада и да се превърне в нещо много 
по-голямо от първоначално планираното – в 
нещо много повече от оттегянето на това толкова 
вредно за България правителство.

Имаме шанс да променим България.
А трябва ли да протестираме, заслужава ли 

Най-хубавите години
от нашия живот
Константин Павлов-Комитата

си да продължаваме да измъчваме себе си с 
разходки по улиците и има ли нещо друго, в което 
да вложим силите си сега?

Аз гледам да не пропускам шествие, защото 
то е пламъкът, който подсказва, че огънят може 
отново да се разгори, но вече има шанс да се пра-
вят и други неща.

Идеята на президента Плевнелиев за про-
веждане на референдуми, драмата в БСП за 
лидерското място и за броя листи на БСП на 
евроизборите, както и удивително големият 
за лог в идващите евроизбори са свидетелство 
за тектоничните промени, които настъпиха 
вследствие на протестите. И като изключим БСП 
(освен за тези, които се чувстват ангажирани с 
нея), референдумите и евроизборите са поле, в 
което си заслужава да хвърлим повече усилия.

Освен конкретните политически задачи, свър-
зани с резултатите от евроизборите и референду-
мите, както и решаването на съдбата на сегашно-

Състоянието на нещата
В тези игри някой постоянно опитва ни в клин, ни в ръкав да намесва и Рано-

будните студенти, при това в момент, когато най-добрият интерес на общността 
им изисква да останат встрани от котерийните борби. По външни наблюдения 
Ранобудните са единствената протестна общност, опазила в някаква степен 
първоначалния си смисъл – едно объркано „малко стадо“, което продължа-
ва да се бори за своята идентичност, чистота и единство. Те взеха трудното, 
отговорно и непопулярно решение да шкартират радикалния формат, който 
им носеше главозамайващ рейтинг в обществото, и да се впуснат в трудния и 
дългосрочен формат на общностния диалог – „кръглите маси“.

Има една знакова фраза на Христос в Евангелието на Йоан: „Добрият пастир 
се грижи за стадото, а крадецът идва да открадне...“ Над Ранобудните и техни-
те чисти, почти идеалистични намерения тегне съвсем откровената сянка на 
„крадеца“. Че сред Ранобудните „работи“ външен „крадец“, не е трудно да се 
открие по почерка и резултатите. Заедно с онези, които им помагаха, сред тях 
се намъкнаха и „вълците в овчи кожи“. От десет души, които идват по някакъв 
повод при Ранобудните, девет не се интересуват как да помогнат на турбу-
лентната им група да остане цяла, а правят точно това, което най-много би им 

навредило: увличат ги в партизанщина и извън позитивните общностни дина-
мики, извън трудно намерената удачна форма на общностен дискурс. С други 
думи, правят всичко възможно да ги довършат. 

Има ли смисъл да се продължава? Има ли път през тези грозни 
истини?

Има. Протестът все още е жив. Средният българин все още се мярка зад 
стъклата на тролейбусите, с несготвената си вечеря и умната си присъда срещу 
изопачения, но все още активен протест. Все още дишат, мислят, търсят отго-
вори, строят мостове и рушат стени и Ранобудните, и площадните протестира-
щи, и гражданите. Оставката на правителството и разбиването на порочните 
структурни и стратегически комбинации на задкулисието все още е на дневен 
ред. Приоритетна необходимост обаче остава свестяването и активизирането 
на гражданското общество, превръщането на първичната протестна енергия 
в осъзната обществена стратегия. И процесът по изграждането на електорат, 
в който бяха канализирани енергията и формалната актуалност на протеста, 
все още може да бъде обърнат и насочен към изграждането на общество. #

то правителство, се отвориха още два пласта 
проблеми, които чакат намесата ни и които 
трябва да решим, за да не се връщаме отново на 
същата страница на учебника:
•	 Какво да правим с наследството на тотали-

тарния режим, както материалното, така и 
нематериалното?

•	 Какво да правим с цялостното състояние на 
българското общество? Какво да правим с 
образованието, просвещението, медии-
те, икономиката, правовата държава и 
т.н.?
Двете неща са свързани, разбира се, и ре-

шенията им са свързани, но това е предмет на 
друг, още по-сериозен разговор. Но не трябва 
да ги забравяме, защото ако ги забравим, пак 
ще се върнем там, откъдето тръгваме днес.

Какво ни чака в близко бъдеще?
Олимпиадата в Сочи ще свърши и Путин и слу-

гите му ще спрат да се занимават с „лигавщини“ 
като човешки права, да правят мили очички на 
западняците и особено да толерират омразните 
им гейове, другомислещи и бездомни кучета. 
Това няма как да не отекне и зад граница – и в 
Украйна, и при нас.

Евроизборите ще приближат и нашето прави-
телство няма как да не опита да ни откаже от тях 
и от референдумите. Ще злоупотреби с властта 
си с още някоя „гениална“ афера като костинб-
родската. Все още не знаем как, но ще е гадно и 
ще трябват усилия, за да не се разсейваме.

Гответе се и събирайте сили.
Вместо анализ къде сбъркахме, какво мо-

жехме да направим по-добре и как конкретно 
да постъпваме в бъдеще, припомням един от 
любимите ми филмови цитати от речта на Франк 
Слейд, героя на Ал Пачино в „Усещане за жена“:

„Винаги знаех правилната посока. Без 
изключение, знаех. Но никога не поех по 
нея. И знаете ли защо? Защото беше ужасно 
трудно“.

Това беше една от най-хубавите години на на-
шия живот. #

(Анализите, цитирани в началото на текста, 
могат да се намерят в информационния сайт 
Offnews. Бел. ред)

Снимка: Васил Гарнизов

Продължение от стр. 2...
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Ще започна този материал с числа и суха статистика, колкото и да ни е писнало 
от нея. А ни е писнало, защото никак не ни радва. Точно обратното – натъжава ни.

ГОДИНА НОВОРОДЕНИ СМЪРТНОСТ

2010 г. 75 513 110 165

2011 г. 71 402 108 528

2012 г. 63 891 109 281

За сравнение – най-много бебета са проплакали през 1950 г. – 182 571. През 
1946 г. те са 179 226. В бурните за прехода години са съответно 105 180 през 1990 г. 
и 64 125 през 1997 г.

Работещи
И последни цифри – процентът на лицата през 2012 година:
•	 под трудоспособна възраст (0–17 години) – 14,4%;
•	 в трудоспособна (18–64 години) – 61,8%;
•	 а в над трудоспособна (над 65 години) – 23,8%.

Мрачна картина
И без тези данни знаем, че демографската ситуация в страната никак не е ро-

зова. Че се раждат все по-малко деца, че населението застарява, че цели райони 
са обезлюдени, а младите хора бягат или в градовете, или... в чужбина.

Причините за все по-малката раждаемост не са една и две. И са взаимосвърза-
ни. Една от тях е именно застаряването и намаляването на населението. За да 
има бебета, трябват млади хора, които да ги създават. Те обаче от своя страна 
за да създават потомство, следва първо да имат условията за това, второ – да са 
тук, в България. А броят им намалява, все по-малко се присъединяват към гру-
пата на трудоспособните, а все повече излизат от нея. Колкото повече застарява 
едно население, толкова повече се обременява социалната система и съответно 
има нужда от хора, които да работят и да плащат данъци. Делът им обаче нама-
лява и в един момент ще се окаже, че няма да има кой да акумулира средства 
за пенсии.

Условията за нормален живот и отглеждането на деца в милата ни родина оба-
че далеч не са благоприятни. Вярно е, че сме една от малкото държави, в които 
майчинството е две години. Само че ако през първата година се изплаща 90% от 
брутното трудово възнаграждение, получавано през последните 18 месеца, то 
през втората сумата е 340 лв. (от януари тази година). Сума, крайно недоста-
тъчна, освен ако другият член от семейството не получава високи доходи. Има 
я опцията майката да се върне на работа. Тогава хем ще получава заплата, хем 
половината от тези 340 лв. Само че трябва да намери на кого да повери 
детето. А това никак не е лесна задача. В яслите местата са кът – или трябва 
да си се записал още преди да си планирал бебето, или да стискаш палци да 
извадиш късмет, или да прибегнеш до „връзки“. Баби също няма – те все пак 
трябва да работят, докато навършат 60 години, освен ако не поемат майчинство-
то. Остава вариантът частна ясла или детегледачка, който обаче е доста 
скъп и малко семейства могат да си го позволят. Този проблем се задълбочава 
с порасването на детето – отново ограничен прием в детски градини и училища 
поради недостига на място.

Работеща жена
В същото време, макар да сме 21 век и да си говорим за равенство между по-

ловете, за една жена е доста по-трудно да се реализира, особено когато е майка. 
Две години отсъствие са доста дълъг период, особено при някои професии. 
При кандидатстване за работа обикновено с предимство са дамите без деца, тъй 
като се предполага, че те по-често ще ползват болнични и отпуски, а това не се 
харесва на работодателите. Освен това е длъжна да ги уведоми писмено, че е 
забременяла, а не просто да представи първия болничен лист, в противен случай 
не се ползва със закрила от уволнение или съкращение.

Здравният статус на българите също не е завиден. Здравеопазването у нас 
продължава да залага на самото лечение, а не на превенциите на забо-
ляванията. Неправилният начин на хранене, стресът в ежедневието, вредните 

навици оказват сериозно влияние върху организма. Много от двойките имат 
репродуктивни проблеми (около 270 000). И въпреки че държавата отпуска 
средства за ин витро – все повече и повече в последните години, – те са край-
но недостатъчни. А семействата, решили се на осиновяване, се сблъскват със 
сериозна административна бариера, която обикновено ги отказва от това им 
начинание.

В последните години се наблюдава и увеличаване на възрастта на 
раждане на първо дете (често и единствено), все повече жени се решават на 
тази стъпка около 27–30 години. Причините – завършват висше образование на 
около 25 и се впускат в търсене на работа и реализация, което отнема няколко 
години. Като прибавим и трудностите при намирането на партньор – нежният 
пол преобладава, силният е дефицит, картинката се допълва.

Влошената икономическа обстановка все пак си остава една от основните 
причини за намалената раждаемост. Хората нямат сигурност. Не знаят ще имат 
ли работа утре, къде ще живеят – в населеното място, в което са се установили в 
момента, или в търсене на възможности ще се преместят. Дали да обитават жи-
лище под наем, или да изтеглят кредит и да си имат свое. Дали ако изтеглят кре-
дит, ще могат да го изплащат. Оттам и съмненията ще успяват ли да се грижат за 
наследник – ще могат ли да му предложат нормални условия на живот. 
Не просто да го нахранят и облекат, но и да му осигурят достъп до качествено 
образование, до култура, равен старт и мотивация. Всичко това води до отлага-
не на създаването на потомство във времето с надеждата да настъпи по-добро 
такова. Все повече са и семействата, ограничили се до едно дете вследствие на 
всички тези фактори.

Прави ли държавата достатъчно? Не. Видимо е за всички. Посочва проблеми-
те, но не запретва ръкави да ги реши. Продължават да се бавят належащите ре-
форми в сектори като здравеопазване и образование. Не се дава зелена светлина 
на младите и предприемчиви хора, бизнесът се гърчи и е зает да оцелява, не и да 
се развива, което би довело до икономически растеж, по-високи доходи, повече 
заетост, а оттам и до повече българчета.

Работещият и сигурен човек може да създава деца.
Отделно не се работи в посока стимулиране на раждаемостта. Като под сти-

мулиране нямам предвид само увеличаване на обезщетенията за майчинство 
и детските надбавки, а справяне с проблема с липсата на места в ясли, детски 
градини и училища, с отпадането на голяма част от българчетата твърде рано 
от процеса на образование, с тоталната криза на ценности в обществото ни 
– семейството вече не е толкова голям приоритет и вярата в него е сериозно 
разклатена, все повече жени и мъже избират кариерата за свой приоритет. С 
трудноститие, които срещат майките при връщането си на работа след две годи-
ни грижи за бебе или намирането на такава. Може да се въведат облекчения за 
работодатели, които подкрепят служителките си майки – изграждане на детски 
център във фирмата, даване на възможност за гъвкаво работно време и други 
подобни мерки. За да не се окаже, че след 50 години няма да има кой да работи, 
за да има бизнес, икономика, пенсии и... българи. #

Що е демографска криза 
и има ли тя почва у нас?
Михаела Лазарова

* Според електронния регистър на ражданията в България и НСИ.

Снимка: Иво Орешков

*
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Нисшегласието
Димо Господинов

Миналата седмица президентът Плевнелиев ме изненада с предложението 
си за референдум, който да се проведе заедно с евроизборите и с него сувере-
нът да се произнесе по основни въпроси от избирателния ни процес. Консулта-
тивно. Т.е. произнасянето няма да има силата на закон и няма да може да се 
изпълнява веднага. А въпросите са дали да се гласува мажоритарно, дали да 
има електронен вот и дали гласуването да е задължително. Важни и спорни 
теми в българското общество, които 75% от гражданите (по данни от преда-
ването „Референдум“ от 04.02.2014г.) считат, че трябва да се решат с народно 
допитване.

Апостолът Васил Левски ни е завещал много ясно принципите на свободната 
и демократична държава: „Ние не гоним турския народ, ни вярата му, а царя 
и неговите закони“. Всички народности „ще бъдат равноправни във всяко 
отношение“, а след освобождението „ще спадат под един общ закон“, който 
„ще се избере с висшегласие от всичките народности“. Т.е. „висшегласието“ е 
очевиден отговор на всеки въпрос за начина, по който трябва да се управлява 
страната, ако искаме тя да бъде демократична дори по стандартите на нашите 
възрожденци от 19-ти век.

Заветът на Апостола не би могъл да бъде по-невалиден от днес. Сега срещу 
предложението за референдум на Президента се излиза с аргумент, че това 
било политическа игра за вдигане на изборната активност, което било в инте-
рес на две партии. С него излизат партиите от управляващата коалиция – БСП, 
ДПС и Атака. Този аргумент може и да е верен – т.е. наистина 2 парии да имат 
интерес от повече избиратели до урните през юни, но той е толкова циничен и 
зловещ, че просто недоумявам докъде е стигнала наглостта на политиците и 
как не успяха да си вземат генерална бележка от събитията това лято...

Това е аргументът на „нисшегласието“ – колкото по-малко хора участват 
в изборите, толкова по-добре. А понеже броят гласоподаватели касае леги-
тимността на властта, а тя от своя страна касае съществуването въобще на 
демокрацията, аргументът на нисшегласието е довод срещу народовластието 
и народния суверенитет. И всичко това се прави публично и последователно. 
И недвусмислено – основната ти задача е да намаляваш избирателната 
активност от години насам, а после се чудиш защо протестират хората срещу 
нелегитимното ти управление и питаш: „А вие що не гласувахте?“. Наглост, 
безо чие, безобразие...

Така и с предложения референдум. Хората искат да се произнесат и да избе-
рат, искат да има информационна кампания, за да знаят и разбират, искат да 
усетят, че управляват страната си. Но не – „аргументът на нисшегласието“ в 
момента носи от десет кладенеца вода, за да ни убеди как този референдум 

е най-голямото бедствие за страната. Първата кофа изляха с тезата, че той се 
инициирал, видите ли, в интерес на няколко партии. Което е вярно, но не значи, 
че не е И в интерес на гражданите и демокрацията.

След това продължават с: „Не са това въпросите“ – неправилно формули-
рани, не питат за най-важното, противоконституционни и т.н. Това е нелепо: 
хора, знайте – този референдум ще е „консултативен“, както казах по-горе. 
Това значи, че въпросите може и да не са най-прецизните и най-точните, може 
и да противоречат дори на Конституцията (което не е вярно в настоящия слу-
чай), това не е проблем. Защото идеята на този тип референдум е народът да 
се произнесе как иска да бъде, да покаже волята си, а политиците после да 
изпълнят, като приемат закон или изменят Конституцията. Другият вид рефе-
рендум е такъв, който съдържа конкретно и самоизпълнимо предложение, 
което автоматично става закон след положителен вот.

Ще слушаме много доводи и как от референдума няма смисъл – нищо ня-
мало да последва, политиците пак щели да си приемат каквото си искат и т.н. 
Друг интересен подход е да се пренесе дебата от това дали да има допитва-
не или не към отговорите на конкретните въпроси. „Ти да не би да си „за“ за-
дължително гласуване, че искаш референдум?“. Това е смешно и елементарно 
– аз съм против задължителното гласуване, но съм много „ЗА“ народът да 
каже дали да го има, или не.

Забавно ще е да слушаме и аргументите за сложността на зададените 
въпроси и как алтернативите в миналогодишния референдум за АЕЦ „Белене“ 
не били трудни за разбиране. Разбирате ли,

хората не знаели какво искат и щели да гласуват за глупости –
едно вярно твърдение, с оглед наличието на толкова мърша в Парламента, 

но невалидно като довод срещу провеждането на референдуми. Безотго-
ворното гласуване се лекува с отговорност, сиреч още гласуване.

В крайна сметка, трябва да се запитаме: чия е отговорността за липсата на 
легитимност на публичната власт? КОЙ се опитва постоянно да налага „аргу-
мента на нисшегласието“? Да отвращава хората от политика и демокрация, за 
да играе по-удобно игрите си? Чрез компромати и кал да се водят предизборни 
„битки“, а не с дебати и съгласие, е рецепта за нелегитимност и недемокра-
тичност. Референдум ще се проведе, колкото и да се опъват, защото българс-
кият народ се събуди и пожела да вземе властта в ръцете си.

Трябва да се знае обаче, че оставката ще е само стъпка първа към лекуване 
на българската демокрация. Тя ще е хубавият бой, от който политическата класа 
разбира, за да промени поведението си. Защото очевидно от дума не разбира... #

Коалицията „Lafka“

Може ли някой да направи връз ка 
между подобряването на град

с ката среда, ограниченията в раз
пространението на тютюневите из 

де  лия и експертното сътрудничес тво 
между представители на ан та гонис
тични политически сили? Мо же, при 
това само с един единствен проект, 
превръщайки изброени те ка у зи в 
гротеска. Дори беглият прег лед на 
фактите дава ясна перспектива за ма
щабите, с които организаторите на 
проекта действат. Координираните 
действия на изпълнителна и законо
дателна власт, както и на Столична 
община, на чиято територия се на
мира найголемият пазар в страната 
на тютюневи изделия, дават добра 
представа за мощта и възможности
те на корпорацията, която стои зад 
процеса „Lafka“.

Миналия октомври станаха из
вест ни намеренията за законови про
ме ни в два закона, които да дове
дат до прекратяване на продажбите 

на тютюневи изделия в търговски 
обекти като магазини, хипермаркети 
и бен зиностанции и ограничаването 
на про дажбата им само в обекти със 
специалено разрешително от Аген
ция „Митници“ или НАП. Промя
ната беше лансирана от шефа на 
бюджетната комисия Йордан Цонев, 
ка  то наблюдатели единодушно я 
опре  делиха като облагодетелстваща 
фир мата за продажба на изделията 
на Булгартабак „Табак маркет“, коя
то междувременно изгражда своите 
обекти в десетки общини, благода
рение на привилегироващи я усло
вия в договорите, които сключва със 
съответните общински власти. #

Снимка: Иво Орешков

Още по темата очаквайте 
в следващия брой
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Свидетели сме на поредния българс
ки политически фарс. И за пореден 
път той е свързан с „Атака“. Този път 
не става въпрос за скандали в самолет 
или снимки на плаж в Куба, направени 
докато в Народното събрание текат де
бати за Бюджет 2014. Сега изпълнение
то е друго, защото дори и найдобрият 
актьор да играе една и съща роля, и той 
омръзва на публиката.

На 29 януари президентът на Ре
публика България Росен Плевнелиев 
предложи в обръщение до нацията да 
се насрочи провеждането на нацио
нален референдум по три въпроса: 
„Подкрепяте ли част от народните 
представители да се избират мажори
тарно?“, „Подкрепяте ли въвеждането 
на задължително гласуване на избо
рите и националните референдуми?“ и 
„Подкрепяте ли да може да се гласува и 
дистанционно по електронен път при 
произвеждане на изборите и рефе
рендумите?“.

Позицията на управляващата коа
лиция БСП и ДПС е ясна, особено в 
условията на рекордно ниско доверие. 
За тези формации провеждането на 
референдум не носи никаква изго
да. Опасността чрез резултатите на 
това допитване да намалее тежестта 
на купения вот е много голяма. А, 
както знаем, тези две партии до голя
ма степен разчитат на него. Но нека 
погледнем към опозицията. Какво е 
отношението на „Атака“ относно на
ционалното допитване? Председателят 
на партията Волен Сидеров заяви, че 
не подкрепя инициативата на прези
дента.

Темата на настоящия материал е 
именно двуличието на псевдонациона
листите, благодарение на които страна
та днес е в ръцете на едно олигархично 
правителство. Двуличието на една ко
румпирана организация, илюстрира
ща тоталното дъно, достигнато в стре
межа за властови и материални облаги. 
Нека върнем лентата малко назад.

От създаването си през 2005 г. досега 
„Атака“ настоява, че в България трябва 
да се въведе задължителното гласува
не. В изказване на 24.01.2014 г. (!) пред 
партийната телевизия „Алфа“ в кулоа
рите на парламента заместникпредсе
дателят на „Атака“ Павел Шопов отно
во заявява, че едно от предложенията 
на партията му е въвеждането на за
дължително гласуване. Силни думи, 
каквито обикновено сме свикнали да 
виждаме от хората на Сидеров. Пет дни 
покъсно, след искането на президента 
Плевнелиев за провеждане на рефе
рендум, атакистите се обявиха твърдо 

против предложението, оправдавай
ки се с несериозни аргументи в духа 
на познатите ни вече кампании „ad 
hominem“: призиви да се разследва 
президентът, подлагане законността 
на избора му на съмнение, директно 
отклоняване на въпроси. Този бараж 
от лични нападки няма нищо общо с 
централната тема – референдума.

Както в предизборната си програма, 
така и в предизборната си кампания, 
Волен Сидеров прокарваше тезата за 
необходимост от промени в Закона за 
референдумите, според които напри
мер необходимият за инициирането 
на референдум брой поддръжници да 
бъде свален от 500 000 на 50 000. Си
деров многократно настояваше, че 
за всеки поважен въпрос в държа
вата следва да се провежда нацио
нално допитване. Тези предложения 
са добри сами по себе си, но поведе
нието и действията на партия „Ата
ка“ в политическия живот показват 
съвсем различни намерения. И кога
то се стигна до реализация на идеята, 
както в настоящия момент, „Атака“ се 
отметна от популистките позиции, с 
които спечели гласове на изборите, и се 
обяви против шанса на народа да изра
зи своето становище. Интересно какво 
ще бъде обяснението на партията 
пред нейната електорална маса и дали 
въпросната „маса“ забелязва и проя
вява интерес към подобен опортюни
зъм, като се има предвид и колко мно
гозначна и трудносмилаема е самата 
„маса“ във всеки контекст, в който е 
замесена тази политическа формация. 
Просто и ясно: „Атака“ няма никакво 
желание да даде възможност гласът на 

народа да се чуе. Както и няма обясне
ние за безпринципното си отмята
не, станало в рамките на броени дни. 
Както няма обяснение и затова, че от 
2005 г. повтаря мантрата за „задължи
телното гласуване“, от която се отказва, 
когато дойде времето за практическата 
реализация на идеята.

И така, „найголемите патрио
ти“, „найчестните политици“, които 
храбро провеждаха граждански арести 
над невинни граждани през лятото, са 
и найстрахливи, когато дойде време 
за референдуми върху избирателната 
система. И това съвсем не е изненада. 
Измамиха директно избирателите си 
и смениха многократно базисното по
литическо виждане на формацията си. 
Уплашиха се от реакцията на изгубе
ното доверие, която би се проявила и 
би отчела безпогрешно електоралната 
им гибел, ако бъдат въведени норма
тивни параметри като задължително
то и електронното гласуване.

Но това поведение впрочем не бива 
да изненадва никого. Още през 2005 
година за „Атака“ се говореше откри
то като за поредния фалшификат, 
обилно подправен с шовинистичен 
и популистки пипер. За съжаление, 
без функционално и будно гражданс
ко общество, без норматив, който да 
предпазва от крайните приумици на 
паразитите, присъствието на подобни 
фалшификати ще бъде трайно, а пре
въплъщенията им ще се редуват на 
политическата сцена в неизтощаема 
поредица. Властта е мощно изкуше
ние, а средният българин е твърде плах 
в различаването и отразяването на по
рочните модели. #

Референдум за „Атака“, 
или кой се страхува от народа?
Васил Димитров

Снимка: Васил Гарнизов
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„Ще умрем за Унгария и за Европа“ – с тези думи директорът на унгарската информационна агенция 
приключва съобщението си минути преди артилерията да порути сградата на ведомството му – преди пове-
че от 50 години, през ноември 1956-та година. Освен Унгария, още Полша, Чехословакия, Германия правят 
многократни опити да превъзмогнат наложения им тоталитаризъм. Гражданите им жертват всичко за сво-
бодата си, а надиганията им са толкова знакови, че маркират фазите на тоталитарните режими в Източна и 
Централна Европа. 1953-та в Берлин, 1956-та в Будапеща, 1968-ма в Прага, 1970-та в Гданск, а съвсем отско-
ро – от края на 2013-та – и в Киев – тези години отбелязват отделните етапи в постепенното унищожаване 
на една чужда властова система. 

Историята на посттоталитарните нации беше обсебена и манипулирана. За разлика обаче от цент-
рално-европейските държави, оказали систематична съпротива на тоталитаризма, постсъветска Украйна е 
рисковано дистанцирана от общата европейска съдба, културата е доминирана от комунистическите идео-
логеми и от хватката на репресивната посттоталитарна реалност. Украинският народ жертва всичко в една 
борба за идентичност, чийто изход изглежда предрешен, мотивиран от съзнателния си избор на Европа като 
символ на бъдеще, прогрес и ценности. Украйна води битка за присъединевяне към същата ценностна и 
историческа идентичност, за оставането си в която през 1956 г. води битка и Унгария.

Примерът на борещите се общества е заразителен. При нас нещата тръгнаха още от самото начало с огла-
сена отгоре „промяна“. Самата дума „промяна“ беше въведена в обращение от Егон Кренц, председател на 
Партията на Демократичния Социализъм в ГДР, и бе една от фикциите, с които се зададоха настройките и на 
контролираната от бивши представители на комунистическата номенклатура посттоталитарна реалност на 
България. Те зададоха параметрите за демократичен режим, в изказвания на техни функционери дори дума-
та „демокрация“ умишлено беше подменяна с лишената от сериозно съдържание дума „демократизъм“. От 
всичко най-тъжна е загубата на представа за причинно-следствените връзки, загубата на памет за близкото 
минало. Днес измамените хора прехвърлят вината за проваления преход върху самата идея за представи-
телна демокрация.

Истината е, че тоталитарният модел не прекъсва с падането на тоталитарния режим. Ефектът от неговите 
противообществени и разединителни практики далеч надживява съществуването на самия режим, затова и 
събарянето на една тоталитарна структура не гарантира демонтирането на тоталитаризма и обществено-по-
литическите му превъплъщения, понеже лесно адаптира вече износени и неефективни практики на ця-
лостен контрол, заблуда и манипулация на истината. Посттоталитаризъм е следващата стъпка на цялостното 
унищожаване на гражданската и политична идентичност на човека. Добра и навременна реакция на това 
е актуализирането на политическия дискурс, след като Президентът на Републиката най-сетне заговори за 
жертвите на тоталитаризма, неистината за миналото ни и отварянето на досиетата.

Ако нашият протест не може да свали правителството, той има поне важната функция на борба с 
ежедневните проявления на посттоталитарни властови и икономически интереси. Малкият, битов или потре-
бителски протест е част от тематиката на есето на Вацлав Хавел „Силата на безсилните“. Лишаването на един 
потребителски или търговски обект от знаците на монополистични, корупционни или идеологически постто-
талитарни обвързаности е първата малка крачка на ежедневната съпротива.

Централно-европейските държави изградиха здрави основи на своите демократизирани общества. 
Украинците се борят в момента за изграждането на тези основи. Къде може българското общество да на-
мери своя фундамент? В паметта и истината за миналото? В прошката? В изваждането на светло на тъмни-
те комбинации на посттоталитарния властови и икономически интерес? В законността и утвърждаването 
на ценностен консенсус? Отговорът на тези въпроси може би е в бъдещето, но бъдещето започва днес с 
автентично осмисляне на миналото. #

Гаф на седмицата

1. „Империята на Делян Пеевски 
патронира и това управление. Той 
има влияние и над БСП, и в клю
човите решения. И не е вярно това, 
което казва председателят, че ни
кой не е над БСП“ – обяви от крито 
Георги Първанов. В следващо то из
речение обаче той заяви, че не же
лае оставката на това правителство 
и ще работи за неговото ук реп ване. 
Подобни думи, казани от сил на фи
гура в редиците на левите партии, 
могат да бъдат разтълкувани само 
еднозначно. Остава обаче въпросът 
защо гн Първанов така силно же
лае зависимостите в това управле
ние да останат?

2. Собствениците на Lafka напад
наха през седмицата в официално 
изявление част от медийната сре
да, която ги била представяла в 
не  из годна светлина, използвайки 
не верни твърдения и инсинуа
ции. Знаем, че зад бизнес импе
рията на „Булгартабак“ (собственик 
на марката „Lafka“) стоят парите на 
Цве тан Ва силев и Делян Пеевс
ки. Зна ем съ  що и че наскоро Сли
вен и Пле вен се опълчиха срещу 
монопол на та експанзия на Lafka. 
Знаем и че собствениците на малки 
премест ваеми обекти в 24 града в 
цялата страна се обединиха в сдру
жение, което да защити интереса на 
малкия семеен бизнес от монопо
листа, агресивно налаган с решения 
на общинските съвети по места. 
Явно за гн Пеевски свободното от
разяване и раз пространяване на 
информация е проб лем.

3. Депутатите Хасан Хаджихасан 
от ДПС и Спас Панчев от БСП 
пла нират нов опит да прокарат 
про ектозакон за отмяна на забра
ната за пушене в заведенията. 
След силната обществена реакция 
през м. ноември 2013 г. Народното 
събрание не прие предложение
то на група депутати тогава. Сега 
вносителите ще се възползват от 
правило, което им позволява да 
вне сат отново законопроект, но с 
на несени промени и не помалко от 
три месеца след първоначалното 
внасяне. Сред новите мотиви стои и 
следното твърдение на гн Панчев, 
изказано пред журналисти, което 
оставяме без коментар: „Никъде не 
беше потвърдено, включително и в 
България няма ефект [забраната на 
тютюнопушенето, бел. ред.], и това 
не е пътят, защото заради забраната 
като че ли им се услажда пушенето“.

Трагедията на Източна Европа
Николай Николов

Демонстрация пред Националния музей в Прага, август 1968 година. Снимка: Genek.com
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# С какво започна протестът за теб?
За мен протестът започна през лятото на 2012та на Орлов 
мост. Екологичните каузи бяха първите, които събуди
ха гражданската отговорност на поне част от българи
те и възвърнаха идеята за общо, обществено, споделено 
пространство, което трябва да бъде защитaвано от корпо
ративни и частни интереси. Този тип мислене постепенно 
еволюира и прерасна в политическите протести от мина
лото лято и есента. Самото понятие за екология се разши
ри и премина от природа в политика. Исканията за чиста 
вода и чист въздух се превърнаха в искания за политическа 
екология.

# Къде успя и къде се провали протестът?
Протестът успя да промени мисленето на много хора и 
да ги убеди, че директното гражданско участие е най
важният елемент за една демокрация. Свикнали сме да 
мислим, че пускането на бюлетина на всеки четири годи
ни (ако изобщо пускаме) ни освобождава от отговорност, 
но всъщност отговорността е всекидневна и гласуване
то е само началото. Мисля, че протестите помогнаха за 
изграждането на посилно гражданско съзнание сред 
хиляди хора, т.е. показаха ни какво е истинското полити
ческо значение на демокрацията.
Що се отнася до провал, за съжаление основната цел, 
оставка на правителството на Пламен Орешарски, не беше 
постигната. Управляващите много хитро вкараха протеста 
в релсите на ежедневието, отнеха идеята за извънредна си
туация, спешност, на която разчита всяка подобна инициа
тива. На практика протестът беше постепенно опитомен 
и превърнат в рутина, шаблон, обикновен градски шум, 
въпреки опитите на протестиращите да вкарват нови еле
менти и да поддържат енергията, свежестта на заряда. За 
мен това беше смисълът на всички пърформанси – борба 
срещу посивяването на протеста, срещу постепенното му 
обезличаване. Всъщност истинската причина за провала 
според мен е не липсата на достатъчно хора, а нежеланието 
за директна конфронтация с властите, безконфликтността 
и маршируването по официално одобрен маршрут всеки 
ден. Смятам, че конфронтация трябваше да бъде търсе
на активно, не чрез агресия или насилие, а чрез мирно 
гражданско неподчинение, блокиране на пътища, повсе
местно и постоянно окупиране на държавни институции 
(не само университети). Щеше да има арести, да, но какво 
от това? Не е толкова страшно да те арестуват, ако си знаеш 
правата. При стодвес та ареста, правителството щеше да 
падне.

# Част си от „Приятели на бежанците“, организира и про
тест „Внимание! Фашизъм“ през ноември миналата 
година. Смяташ ли, че са се засилили ксенофобските 
настроения в страната? Провали ли се държавата в ка
зуса с бежанците и вършат ли доброволците нейната ра
бота?
Ксенофобията наистина се засили покрай наплива на бе
жанци, но смятам, че тя е продукт не толкова на някакви 
дълбоко залегнали настроения или исторически наслоя
вания в българското общество, колкото на активното и 
абсолютно безотговорно медийно и политическо отно
шение по темата. Започна веднага да се говори на едро за 
епидемии, кражби, изнасилвания, тероризъм. Истината 
беше напълно подменена с евтини клишета. В същото вре
ме човешките образи на бежанците напълно отсъстваха. 
Търсенето на бърза медийна сензация и политически ди
виденти са факторите, които засилиха ксенофобията в 
България – нещо, което може да ни струва много скъпо 
в бъдеще.
А че Държавната агенция за бежанците се провали, това 
е очевидно. Всъщност няма защо да се учудваме. Това е 
истинското състояние на българските институции – тота
лен разпад. Пълна и всепроникваща посредственост. Цяла 
държава не успя да се справи с 5–10 000 бежанци. Инсти
туциите ни са декор, фасада, зад която всъщност всичко е 
кухо. Днес не можем да се справим с бежанците. А ако утре 
избухне война или пък се изправим пред разрушително зе
метресение? Цялото общество ще рухне.

# Чувстваш ли се достоен гражданин на България?
Опитвам да правя това, което е по силите ми. Сигурно 
не е достатъчно, но всички сме хора и имаме слабости. 
Найвече се опитвам да бъда отговорен в професията си. 
Мисля, че това е ключът към всичко – индивидуалната 
отговорност към работата, каквато и да е тя.

# Ще преживее ли България ново Възраждане? Как?
Възраждането тръгва от всеки човек, индивидуално. Не от 
смяната на политическа система, избирателен кодекс или 
конституция. Това са само форми, инструменти. Възражда
не ще има само ако има граждани. А гражданите са про
дукт на образованието. Там е разковничето и там трябва да 
концентрираме енергията си – в образованието.

# А след оставката – какво следва?
Следва старото правителство. Но, надявам се, нови гражда
ни. #

Димитър Кенаров:
Възраждане ще има само ако има граждани

Снимка: Васил Танев Димитър Кенаров е журналист, поет, литера-
турен критик, преводач. Участва в антипра-
вителствените протести от лятото на 2013 
година с акциите „Грабвайте телата“, „Девето-
септемврийска манифестация“ и др., както и с 
дебютната си фотоизложба „Газ, вода и револю-
ция: образи от Таксим“, посветена на протес-
тите в Истанбул. В момента пише студия за 
живота и творчеството на Георги Марков за 
американското списание The Nation, участва 
ак тивно в подпомагането на сирийските бе-
жанци посредством групата „Приятели на бе-
жанците“.



ЛИЦАТА В ПАРЛАМЕНТА

В рубриката „Лицата в Парламента“ 
показваме физиономиите на нашите 
„пред ставители“. Често при излизане 
от сесия или комисии ние не знаем дали 
пред нас е депутат или обикновен чи-
новник или експерт. Нека всеки един да 
познава „избраниците“ ни и при среща 
с тях да им каже лично какво мисли за 
уп равлението 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 На-
родното събрание.)

ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ГОРАНОВ

Дата на раждане : 15.02.1963 г., Плевен 
Професия: юрист, инженер
Езици: руски
Избран с политическа сила: ПП ДПС 11,31%;
Изборен район: 23-СОФИЯ-1
E-mail: georgi.goranov@parliament.bg

ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ

Дата на раждане : 28.08.1966 г., Бургас
Професия: икономист
Езици: английски, немски, руски, полски, виетнамски
Избран с политическа сила: КП „Коалиция за
България“ 26,61%;
Изборен район: 23-СОФИЯ-1
E-mail: georgi.kadiev@parliament.bg
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Васил Димитров
Георги Илиев

Димо Господинов
Мартин Райчинов

Миряна Захариева
Михаела Лазарова

Момчил Петров
Радина Ралчева

Христо Йовев 
Юлиян Собаджиев

Вестник „Протест“ разчита на теб, читателю, за своя тираж и разпространение. Той се финанси-
ра изцяло от доброволни дарения. 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

Вестник „Протест“ е част от Протестна мрежа (www.protestnamreja.bg) и се издава с доброволния труд на екипа:

Горко ми, живот!
Горко ми, живот!... от всички въпроси – преповтаряни;
от безкрайната върволица невярващи – от градовете пълни с глупаци;
аз самият – безспир укоряващ сам себе (че има ли поглупав и невярващ от мене) –
от очите, които напразно светлината жадуват – от низките предмети – от борбата 
натрапчиво подновявана –
слабите резултати от всичко – от газещите и нечистоплътни тълпи, които наоколо виждам;
от празните и безсмислени години на застой – със застоя сплетени;
въпросът – уви! – въпросът тъй тъжен, звучи отново: Какво добро има сред тях, горко ми, 
живот?

Отговор:
Че ти си тук – че животът съществува, и идентичността;
че могъщата пиеса продължава – и можеш да добавиш стих от себе си...

Уолт Уитман, из „Стръкове трева“
(Превод: Юлиян Собаджиев)

Животът ми преминава в нарастващи кръгове
и над обикновеното ме увлича.
Знам, че последния едва ли ще довърша
ала смятам да го опитам.

Край Бога кръжа – край предвечната Кула
въртя се край нея от хилядолетия,
без да знам дали съм сокол или буря
или безкрайна песен.

Райнер Мария Рилке
(Превод: Юлиян Собаджиев)

Група свещеници застават пред строените части на силите за сигурност. 
Момент от продължаващите размирици в украинската столица Киев.

Снимка: БГНЕС

От социалните мрежи

(Реакции на поведението на водещия Росен Петров, заявил в ефира на бТВ, че от този момент става част от 
партията на Н. Бареков „България без цензура“, с което телевизията зае позиция в предизборната кампания.)

Иво Божков
Нещо много погнусени ми се струвате всички (но не и учудени). Да погледнем от хубавата страна – 
един по-малко в ефир и силна миризма на #Оставка.

Иван Бедров
bTV току-що стана лафка.


