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Здравей, активни човеко! 

 
За близо два месеца протести доста от активно присъстващите на 
протестите (както в София, така и в цяла България, а и извън нея) се 
запознахме и в опитите си да осъществим диалог помежду си решихме 
да създадем Протестна мрежа. Основната нейна идея е възможно най-
голяма координираност на различните групи, които действат в рамките 
на този протест. Най-близката цел е ясна – Оставка. Оттам нататък 
Протестната мрежа ще продължи да съществува в режим на бойна 
готовност, за да е готова във всеки момент да защитава интересите на 
гражданското общество в България и борбата срещу престъпността във 
властта!  
 
Заедно с Протестната мрежа стартира и „Протест: вестникът на активния 
човек”, който ти четеш. Той се създава от екип от доброволци и зад него 
не стоят ничии финансови интереси. Вестникът се издава във вид на PDF 
и всеки негов симпатизант е поканен да помогне с разпространението, 
независимо дали успее да отпечата една, десет или сто бройки. Целта на 
това е да достигнем до максимален брой хора, които нямат достъп до 
интернет и се информират само от традиционните медии, които в 
голямата си част обслужват частни интереси и провеждат целенасочена 
политика на заблуда и манипулация.  
 
Нашият призив към теб е: сподели с приятел, разпространи вестника, 
информирай се активно и с едно наум за традиционните медии! 
Действай, активни човеко, безспир до Оставка! А когато тя дойде, не си 
мисли, че всичко е свършило и не заспивай!  
 
Бъдещето на България зависи от теб и мен! 
 
От редакционния екип 
 

От Конституцията  
на България 
 

извадки 

Чл. 1. (1) България 
е република с 
парламентарно 
управление.  

(2) Цялата 
държавна власт 
произтича от 
народа. Тя се 
осъществява от 
него 
непосредствено и 
чрез органите, 
предвидени в тази 
Конституция.  

(3) Никоя част от 
народа, 
политическа 
партия или друга 
организация, 
държавна 
институция или 
отделна личност не 
може да си 
присвоява 
осъществяването 
на народния 
суверенитет.  

 

 

  Вестникът се разпространява безплатно                                                         #дансwithme 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
  

от Магдалина Генова 

Това е протестът на десните хора на България, даже последните десни в държавата. 
Грешно. На протеста вървя редом с десни – либерали и консерватори, зелени, леви и хора 
без ясно оформени политически виждания, все още.  Обединява ни едно и също нещо – 
искаме псевдо-дясното, псевдо-лявото, мафията, непотизма, безочието, пълзящата 
диктатура, уродливата съдебна система, полицейщината, източването и корупцията да 
напуснат управлението и да отидат там, където им е мястото, в затвора и на политическото 
бунище.                                                                                        (продължава на трета страница) 

 

Десет мита за протестите 
 

(Продължава от 
първа страница) 

Чл. 6. (1) Всички хора 
се раждат свободни 
и равни по 
достойнство и права.  

(2) Всички граждани 
са равни пред 
закона. Не се 
допускат никакви 
ограничения на 
правата или 
привилегии, 
основани на раса, 
народност, етническа 
принадлежност, пол, 
произход, религия, 
образование, 
убеждения, 
политическа 
принадлежност,  

 

лично и обществено 
положение или 
имуществено 
състояние. 

Чл. 7. Държавата 
отговоря за вреди, 
причинени от 
незаконни актове или 
действия на нейни 
органи и длъжностни 
лица.  

Чл. 10. Изборите, 
националните и 
местните 
референдуми се 
произвеждат въз 
основа на общо, 
равно и пряко 
избирателно право с 
тайно гласуване. 

 

 

Чл. 15. Република 
България осигурява 
опазването и 
възпроизводството 
на околната среда, 
поддържането и 
разнообразието на 
живата природа и 
разумното 
използване на 
природните 
богатства и 
ресурсите на 
страната. 

Чл. 19. (1) 
Икономиката на 
Република България 
се основава на 
свободната 
стопанска 
инициатива.  

 

(2) Законът създава и 
гарантира на всички 
граждани и юридически 
лица еднакви правни 
условия за стопанска 
дейност, като 
предотвратява 
злоупотребата с 
монополизма, нелоялната 
конкуренция и защитава 
потребителя.  

(3) Инвестициите и 
стопанската дейност на 
български и чуждестранни 
граждани и юридически 
лица се закрилят от 
закона.  

Чл. 21. (1) Земята е 
основно национално 
богатство, което се ползва 
от особената закрила на 
държавата и обществото. 

 

ПРАВНИ 

От БЛОГОВЕТЕ 

    Снимка Иво Орешков 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

Това е протестът на красивите и 
креативните – и грешно, и вярно. Всеки 
един от нас на протеста е красив посвоему, 
защото сме усмихнати, позитивни и с честни 
намерения. Бяхме забравили какво е да си 
наистина красив след години облъчване с 
фалш, силикон и реалити клонинги. Всички 
също сме и креативни, и имаме какво да 
кажем, това не е привилегия на шаманите, 
съветниците, гамизите, Вежди и Нешка 
кликата, свикнала да налага своя вкус и 
своите виждания срещу нечисти пари. 

Протестът не е политически. Грешно. 
Няма как един протест с политически 
искания да не е политически. Точната дума 
е “партизиран”, и не, не е партизиран, виж 
по-долу. 

Протестът е партийно организиран и 
участниците са платени – грешно. Всеки 
опит да се партизира протеста се парира от 
модераторите на отделните събития, а 
знамената на различните партии потъват в 
множеството от хора. Тези, които сме се 
появявали в медии като участници в 
протеста говорим от свое име, но всички 
имаме да кажем едни и същи неща – искаме 
спешна промяна. Партии трябва да потърсят 
път към протестиращите, а не 
протестиращите към партиите. И да – 
мразим ви безплатно. 

 

Протестът е анти-турски и прелива от 
слово на омраза. Грешно. Единствените с 
анти-турски послания са подставените лица, 
купени от различните парламентарно 
представени партии и субекта на СКАТ. Едно 
от нещата, срещу които протестираме е 23-
годишната експлоатация на етническата 
карта и страховете на хората – българи, роми 
и турци. Грозно е, противоконституционно е и 
e част от факторите, довели до текущата 
политическа и икономическа криза. 

Това е протестът на (интернет) лумпените. 
Грешно. Даже няма нужда от коментар – 
нито думата “лумпен” принадлежи на 
политическия речник през 2013-та година, 
нито неползването на интернет е повод за 
гордост. Напротив. 

 

Това е протестът на средната класа. Грешно. Не е протест на средната класа, колкото и да е 
условно това понятие. Има всякакви хора – и пенсионери с крайно ниски доходи, и студенти, и 
работещи, и самонаети, и собственици на бизнеси, и хора без работа в момента. А опитът да се 
делят хората класово е грозен и е част от диктаторските прийоми на тези, които 23 години не си 
направиха труда да мръднат и на йота от назубрената по съветските университети 
пропаганда.Освен това нямам никакво намерение да се срамувам, че съм средна класа, както 
същите хора са искали семейството ми да се срамува 45 години, че е “едра буржоазия и 
капиталисти”. От 1997-ма насам ми е коствало много време, усилия, труд, учене и работа на 
няколко места едновременно и през уикендите, за да стигна дотук. Не ме е срам, напротив, 
гордея се с пътя си и трудно ще отстъпя. 

Протестите ще приключат бързо, защото хората ще се изморят. Грешно. Голяма част от 
протестиращите излизат за първи път навън, за да потърсят правата си и да върнат контрол 
върху живота си, защото през 97-ма още са били малки. Трудно е за затворената 
номенклатурно-партийна каста да проумее какво означава да упражняваш гражданските си 
права и да печелиш трудни битки заедно с десетки хиляди като теб. Това не изтощава и не се 
забравя. 

Протестът няма послания и искания. Грешно. Протестиращите имат много конкретни искания 
– теренът да се разчисти от бандити, партийна корумпирана номенклатура, дърти ченгета, мутри 
и неспособни да управляват хора. След това да играем играта по честни правила. А кой ще 
дойде след това? Ние. Голяма част от тези хиляди хора ще потърсят начин да участват в 
определянето на новите правила и ще се включат в управлението посредство предоставените 
ни от закона инструменти. Отново ще е същото. Грешно, скоро няма да е същото. 

 

 

    Снимка Даниел Ахчиев 



 
 

  

 

От БЛОГОВЕТЕ 

#ДАНСwithme 

от Йовко Ламбрев 

Този път ще бъда кратък. И може би леко по-рязък от 
обикновено… 

Идеята, че хората сме равни не е лява идея – 
левашко тъпа е! Хората сме различно бедни, богати, 
красиви, умни, работливи, образовани и т.н. Да, 
протестът #ДАНСwithme е различен от февруарските 
по ред причини. Но прекаляването с мрънканиците за 
едните и другите, за леви и десни, за красиви и умни, 
за средна класа и работници е класическата схема 
“разделяй и владей”… 

Протестът е за нов базисен минимум от политически и 
обществен морал. Точка. Това е! 

Не можем да минем без изрязване на гнилото! 
Ампутацията на всички шарени боклуци от текущия 
псевдопарламент и псевдоправителство е без 
алтернатива. „Какво ще правим после?”  е фонов 
въпрос, който ще дойде на дневен ред, едва когато 
сме почистили раната, за да има шанс да оздравее 
изобщо. В момента, този въпрос просто не е актуален, 
защото каквото и да измислим в текущия пейзаж, то 
няма особено значение. 

Затова тези обезверените, безразличните, отчаяните, 
аполитичните, сложните, драматичните… вдигнете си 
носа от пода и елате! Нали и вие искате нов морал? 
От едно време насам хъшовете са го дирили в 
кръчмите на сянка и не са го намерили. Няма и вие да 
го намерите в чашите си кафе и бутилките бира. 

Елате на площада! Днес! В 18:30. Дайте си шанс! 

Тези, които променят нещата, тези, които променят 
света, винаги са единици! Но не се отказват! А ние 
вече сме хиляди… 

#ДАНСwithme #идвайте 

 

 
Снимка Иво Орешков 

http://www.danswithme.com/
http://www.danswithme.com/


 
 

  

 

    Снимка Иво Орешков 

 

    Снимка Жюстин Томс 



 
 

 
  

 

 

    Снимка Жюстин Томс  

 

    Снимка Жюстин Томс  



 
 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

 

    Снимка  Васил Димитров  

    Снимка Жюстин Томс  




