
Протест#
Понеделник 12 август 2013

Вестникът на активния човек

www.facebook.com/vestnikprotest бр. №2

Имаме цялото търпение на света 
и два пъти повече мозък
от Самуил Петканов

множеството, което мирно и вече над месец устоява на провокациите, провалили февруарските протести и изопачили 
ги. Няма кръв, няма агресия. Дори вербалната агресия и псуването са сведени до минимум, нечуван за коя да е група от 
непознати помежду си хора. Не се обвиняват онези, правещи гаф след гаф начело на държавата.

нозина изразяват 
своите упреци 

към духа на протеста. Вече 56 
вечери мирно, с усмивка на 
уста и любим човек под ръка 
десетки хиляди се обединяват 
във ведра разходка, отричаща 
политическата класа и искаща 
оставката на управляващите. 
Нито повече, нито по-малко.

 Скептиците смятат, че 
с „карнавали“ и „паради“ нищо 
няма да стане. Не се заявяват 
за радикални прояви наглед, 
но търпението им е изчерпано. 
Или доверието им в каузата 
на протестиращите. Или 
поначало си държат на БСП-то, 
сляпо вярвайки, че е истинска 
алтернатива на ГЕРБ.

 Вината за закучената 
обстановка се хвърля към 

М

продължава  на  стр. 2E

Президентското вето 10 книги, с които 
да си подготвен 
протестиращ

Самотният 
протестиращ в Русе 
и всички останали

на  стр. 3E на  стр. 6E на  стр. 8E

Илюстрация: Трайко Попов
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Имаме цялото търпение на света 
и два пъти повече мозък

 Да, в Парламента и Министерския съвет се правят на глухи. Или изопачават. Платени сме, оядени сме, малко 
сме, терористи сме. Какви ли не не ни изкараха, освен такива, каквито сме – всякакви.

 Това е първата 
надпартийна масова 
проява в такъв мащаб. 
Срещат се лица от ДСБ, 
Зелените, всякакви форми 
на граждани с народни 
гласове. Има симпатизанти 
на всякакви партийни и 
политически идеологии. 
Обединени от идеята, че 
човек с речников запас 
от 12 думи не може да е 
шеф на ДАНС. Че човек 
от оная ВИС-2 не може да 
е областен управител. Че 
кумецът на компрометиран 
с енергийни далавери 
политик не може да 
отговаря за АЕЦ. 

 
 Аз съм Самуил, zhelyo от 

Не!Новините, и част от 
онази великолепна група приятели, дето като ни хрумне някаква идея да осмеем политиците или техните изказвания, 
го правим. Сергей ни нарича кукли на конци – вечерта имаме прасенца на конци с надписи от ГЕРБ през БСП до ДСБ. 
Сред нашата група има хора, гласували и за трите. 
 
 Като не ни чуят и видят, пресъздаваме класическа картина на Дьолакроа и навръх френския национален 
празник и обикаляме медиите в най-голямата страна от ЕС. Или пък други наши съмишленици бутат символична 
Берлинска стена пред посолството на най-богатата икономика в ЕС. Който има идея – може да си я осъществи. 

 Нима щеше да е по-добре да се сбием с полицаите, работещи извънредни часове, без да им се плаща? 

 Моята сила е в морала, светоусещането ми и словото. 

 Един от прецедентите в българската история, когато тълпата не се ръководи от най-глупавите си единици, а 
проявява високо самосъзнание. Не допуска провокации, чисти след себе си, поддържа физическа и морална хигиена. 
Различни, но заедно. За оставка на тези. Да се научат!

 Затова си мечтая скоро да споря с десните за абсурдния им и остарял консервативизъм, с левите – за нелепите 
им икономически разбирания, със зелените – за ангажирането понякога на псевдонауката, за да поддържат някои от 
тезите си, с националистите – за непрактичните и неводещи до нищо патос, ксенофобия и хомофобия, с гражданите – 
за това, че сме аграрна държава и няма проблем да си обработват родните земи, а със селяните – че хигиенният нокът е 
гнусно демоде.

 Но днес съм наред с всички тях, с широка усмивка, общи теми на разговори и идеална цел – оставка на 
правителството. За урок. Повече не може така. Който дойде наред – да внимава. Вече има достатъчно хора без 
политически амбиции, които се интересуват от това кой и как ги управлява.

 Имаме цялото търпение на света и два пъти повече мозък. Доказахме, че не сме лумпени, че сме по-големи 
дипломати, че сме по-културни, че сме по-креативни. Който иска промяна от днес за утре, да се върне през 90-та или 
97-а и пак да заспи, очаквайки Годо. Ние сме поколението, което не спи. Целувки.

от Самуил Петканов
продължение  от  стр. 1
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Президентското вето
от Михаела Лазарова

АКЦЕНТ

 урни и обширни обществени дебати предизвика Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2013 г. и особено § 14а:, който гласи: „ Министерският съвет 

може да поема външен държавен дълг, включително чрез емисии на държавни ценни книжа на международните 
пазари, в размер общо до 1,0 млрд. лв. или тяхната равностойност в друга валута при условия за последваща 
ратификация.“ 

 Заявленията против емитирането на нов дълг в размер на 1 млрд. лева бяха много и от различни страни. 
Естествено дойде и очакването Президентът на Република България да наложи вето върху Законопроекта. Паниката 
сред Управляващото мнозинство беше толкова голяма, че наложи МФ да излезе на 06.08.2013г. със официално 
Становище относно евентуално налагне на вето от Президента на Република България. В него надълго и нашироко бе 
обяснено как това би довело до невъзможност да се отделят допълнителни 40 млн. лева за обезпечаване на социалните 
плащания към най-уязвимите групи граждани. За останалите 960 млн. лева нищо конкретно не беше казано. Бе 
направен опит и да се прехвърли отговорността за евентуално неразплащане върху Президентската институция. 

 В сряда, на 07.08.2013г., на специална пресконференция Президентът Росен Плевнелиев обяви, че налага вето 
на актуализацията на бюджета за 2013 година. Ветото е частично и засяга частта от бюджета, в която се предвижда 
емитирането на 1 млрд. лв. държавен дълг. Основен мотив е липсата на прозрачност относно неговото разходване. 
“Категорично подкрепям политиката, която предвижда да бъдат осигурени допълнителни средства за социално 
подпомагане, за облекчаване тежестта върху потребителите на електроенергия от възобновяеми енергийни източници 
и за разплащане на задължения към бизнеса. Настоящият закон не гарантира, че приетото увеличение на разходната 
част на бюджета ще бъде използвано именно за тези цели. Нещо повече, с този подход да се увеличи резервът за 
непредвидени и неотложни разходи се дава възможност с предвидените средства да се разпорежда Министерският 
съвет без санкция на Народното събрание и без необходимост да се съобразява с мотивите, които бяха заявени в 
публичното пространство и в пленарната зала. Трябва да има ясна и директна връзка между мотивите и конкретните 
пера в бюджета.” 

#
Заседанието на бюджетната комисия, на което се обсъждаха проектоизмененията в закона за бюджета 
и проекторешението за емитиране на нов заем в размер на 1 млрд. лева предизвика вълна от недоволство, 
намерила израз в тази масова блокада на Парламента. София, 23.06.13 г.

Снимка: Юлиян Собаджиев
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 Според Росен Плевнелиев няма категоричен отговор на въпроса за какво 
всъщност ще се изолзва дългът, а аргументът, че ще служи за разплащания с 
бизнеса, не е достатъчно обоснован. 
 “В актуализацията на бюджета е предвидено намерение за допълнителен държавен дълг в размер до 1 млрд. лв. 
Този дълг, обаче, отново не е насочен към подкрепа на активна политика за повишаване на конкурентоспособността, 
растежа и подобряването на бизнес средата. Нещо повече, въпросите относно неговата необходимост, предназначение, 
ефект върху икономиката, обществото и бъдещото поколение останаха без убедителни отговори. Законът не съдържа 
гаранции за целесъобразно, прозрачно и подлежащо на публичен контрол разходване на този заем.” 

 В изявлението си президентът припомня, че управляващите са поели ангажимент за борба със сивата 
икономика, корупцията и контрабандата, а към момента две от най-важните агенции в държавата - Национална 
агенция по приходите и Агенция Митници са без ръководство и дори без пълен състав. Друг момент, върху който 
акцентира държавният глава, е липсата на предвидени средства за разплащане с общините. 

 “Какво прави впечатление в закона? Най-ярката липса е именно по отношение на задълженията на общините. 
За тях няма нито дума нито в мотивите, нито в разясненията, които управляващите дават. На мен това ми се вижда 
странно, нелогично, но и вярвам, че е в разрез с обявените намерения държавата да се разплати с бизнеса. Питам - на 
кой бизнес? Законът не отговаря.” 

 Росен Плевнелиев заяви, че мотивите за налагане на ветото са принципни, а не политически. 

 “Мотивите, с които наложих вето на актуализацията на бюджета, бяха принципни, а не политически. Не 
виждам какво лошо има в това да се иска повече прозрачност при мотивирането на разходите и да бъде оповестено за 
какво ще се харчи планираният дълг.“ 

 Актуализациите на бюджета сами по себе си са нещо нормално. Проблемът е липсата на смислени обяснения 
къде ще отидае този 1 млрд. лева. 
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АКЦЕНТ

“Блокада на булевард “Дондуков” на 25 юли, по време на заседание на бюджетната комисия. Плътен и съвсем 
несъответствуващ на числеността на протестиращите полицейски кордон. Неотслабващите и масови реакции 
срещу процедурата по изменяне на бюджета предхождаха очакваното вето на президента от 7 август”

Снимка: Юлиян Собаджиев
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Протест на българите по света
от DANCEwithme Global

БЪЛГАРИЯ И ПО СВЕТА

 За пета поредна неделя Българската общност по света се събра на глобален протест в Ню Йорк, Лос 
Анджелис, Сиатъл, Франкфурт и Карлсруе, за да подкрепи протестите срещу правителството на 

         Пламен Орешарски.

 Въпреки че българският парламент се намира официално в отпуска до септември месец, протестите срещу 
него и правителството не стихват. Протестиращите в чужбина българи се обявиха отново за промяна на политическото 
статукво в България, като първата стъпка към това трябва да бъде незабавната ОСТАВКА на сегашното правителство, 
нови избори и скъсване с олигархичния модел на управление. Сливането на институциите с организираната 
престъпност, потъпкването на демокрацията и подмяната на избирателния вот трябва да бъдат прекратени.

 Ето и как премина протестът в някои от градовете:
 Ню Йорк
 За осми пореден път българската общност в Ню Йорк се събра на мирна демонстрация, за да изрази искането 
си за незабавна ОСТАВКА на правителството Орешарски. Българите в Ню Йорк ще продължат демонстрациите както 
през август, така и сепември месец до постигането на ОСТАВКА!

 Лос Анджелис
 В Лос Анджелис се събрахме за пета поредна седмица на протест. Този път мястото беше пред кея на Санта 
Моника на брега на Тихия океан, което е едно от най-популярните туристически места в околността. В продължение на 
два часа държахме плакати и раздавахме листовки с обяснения за политическата ситуация в България на минаващите 
туристи. Исканията ни, както и в предишните седмици, са за незабавна оставка на правителството, предсрочни 
парламентарни избори, скъсване с олигархията и преминаване от представителна към пряка демокрация в България.
Петко Физиев, Лос Анджелис

 Карлсруе
 Днес, за пета поред седмица, българи живеещи в Карлсруе, излязохa на протест, в подкрепа на 
антиправителствените протести в България. Протестиращите изразиха пълното си разочарование от арогантността и 
невежеството на управляващия политически елит в България. Исканията ни, продължават да са за незабавна оставка 
на правителството и предсрочни парламентарни избори.

5

“

#

#дансwithme

“



Самотният протестиращ в Русе 
и всички останали
 ко живееш в царство, в което всички са луди, и пиеш от кладенеца на истината, е нормално теб да омислят 
 за луд. Подобен е случаят с Димитър Божилов от град Русе. Един от често присъстващите протестиращи 
на протестните шествия в града се опитва да провокира промяна в обществото и по друг начин. Историята му започва, 
докато текат протестите в Русе за оставка на кабинета. Димитър излязъл пред входа на Кооперативния пазар в Русе 
рано една сутрин с табела, настояваща за оставка на правителството „Орешарски“. Тъй като той нямал разрешение да 
протестира бил арестуван. След освобождаването му Димитър пуснал молба за провеждане на протест. Оттам му дали 
разрешение да протестира на същото място в продължение на един месец. Димитър споделя, че разрешението е само за 
него и всеки друг присъединил се може да бъде арестуван. Но той не скрива че, това би довело до събирането.

 Мястото, където той протестира, е важно -  там се пресичат ул. „Панайот Хитов“ и „Цар Освободител“. 
Ежедневно оттам минават много хора - с и без коли. Там всеки ден в интервала – 9:00 – 10:00 Димитър държи табелата, 
с която настоява за по-добър живот в България. Димитър казва още, че от Общината му казали, че от септември 
протестът  може да се разразства. Според него хората го подкрепят. Все пак съществуват и недоумяващи погледи.

 В Русе останалите протести продължават да се провеждат през 3 дни като числеността им варира според етапа 
на отпускарския сезон. Много от хората, които минават покрай протестиращите кимат с глави одобрително и споделят 
протестните искания. Защо не се присъединяват – само те знаят.

от Владислав Рашков
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БЪЛГАРИЯ И ПО СВЕТА

  Малко или много - колкото и да са хората по протестите, те ще 
продължат и няма да спрат, докато в България не настъпи промяна.
Протестът в Русе настоява хората да  вземат живота си в свои ръце. Но 
преди всичко – оставка.

Снимки: Владислав Рашков
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Протестът в първо лице:
Светла Енчева
от Жюстин Томс

ИНТЕРВЮ

 В историческите дни, които преживява цяла България, когато 
“не българският народ, а българският живот е излязъл навън и 

протестира” (казва поететът Иван Теофилов), ви представяме серия 
от кратки интервюта “Протестът в първо лице”. 

Ето какво сподели Светла Енчева.

#: Лумпен ли си?
С: Аз съм интернет лумпен, освен това съм бездомно куче помияр.

#: Какви са хората от протеста?
С: Също интернет лумпени, бездомни кучета и помияри, които получават 
заплати над 4500 лева. Сега, сериозно - на протеста има най-различни хора, 
но огромната част от тях проявява завидна способност за самоорганизация. 
Поради това протестиращите успяват да изолират провокаторите и да не влизат 
в конфликти с тях.

#: Защо излизаш всяка вечер на протест?
С: Защото границите ми на поносимост бяха прекрачени. Защото органически не 
мога да понеса да ме управляват хора, които дори нямат сетива да разберат защо предизвикват възмущение.

#: Кое най-много мечтаеш да се промени в България?
С: Мечтая българските граждани да проумеят няколко неща. Че търсенето на поредната “силна ръка” няма да промени 
живота ни към добро, а животът ни ще стане по-добър, когато ние осъзнаем силата си. Че разочарованието от 
политиците не бива да бъде разочарование от политиката. Че политиката е истинска политика тогава, когато я държим 
под контрол. Че омразата към малцинствата, различните, чужденците и т.н. не ни помага, а ни вреди. Че човешкият 
живот и човешкото достойнство са ценни. Ако се осъзнават тези неща, ще имаме истински политици и истински 
институции.

#: Какво пожелаваш на България?
С: Повече човечност - във всяка сфера. Истинска лява партия, за която да гласуват левите избиратели. Истинска дясна 
партия, за която да гласуват десните избиратели. Истинска либерална партия, за която да гласуват хора като мен. 
Истинско политическо представителство на малцинствата. Съдебна система, която се ръководи на първо място от 
върховенството на закона. Истинско здравеопазване, за което хората не са клинични пътеки. Истинско образование, 
а не заучаване на шаблони. Истински градоустройство и инфраструктура, а не безразборно строене на някакви неща. 
Истинска регионална политика... Ех, размечтах се. Накратко - пожелавам истинска реалност, а не сегашната бутафорна.

Снимка: Юлиян Собаджиев

7

“Темата за бюджета продължава да бъде едно от актуалните и рационални искания на протестиращите, 
говорещо за будно и информирано гражданско съзнание. Блокада на булевард “Дондуков” и на парламентарния корпус 
на площад “Независимост”, където от съображения за сигурност е преместена да заседава бюджетната комисия. 
25 юли 2013”

Снимка: Юлиян Собаджиев

#

#дансwithme



10 книги, с които да си
подготвен протестиращ
  петък след срещата на Пламен Орешарски с “легитимни представители на протеста” един от 

присъствалите - неколкократно осъжданият и задържан доста пъти от полицията за провокации Бисер 
Миланов-Петното, се похвали, че не е прочел нито една книга, защото “Който върви по стъпките на другите, не оставя 
следа”.
  Сигурен съм, че четенето има някакви, хм... минимални предимства  
   за всеки протестиращ, затова заедно с книжни блогъри и млади издатели 
 направихме кратък списък, с който всеки да бъде подготвен за протестите.

от Александър Кръстев
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#

КУЛТУРА

Снимки: Владислав Рашков

“Невидимите кризи” на Георги Господинов
предлага Мила Ташева, защото кризите ни изобщо не са невидими, но за 

сметка на това постоянни. “Защото сме като змия, захапала опашката 
си в безкраен кръговрат на спонтанно избухване на гражданска мисъл и 

енергия и разочарование. Since 1876”, казва тя. “И защото четящият човек 
е красив, а като им гледам грозните лица, никой от тях не чете”, допълва я 

Илияна Бенова от блога “Четецът”.

1 “Фермата на животните” на Джордж Оруел
беше първата книга, която протестиращите идентифицираха 
като своеобразен източник на символи от всичко, което започна 
да се случва на 14 юни.

“Армиите на нощта” на Норман Мейлър
която разказва за Похода срещу Пентагона през 1967 година 
- демонстрации, изгаряния на повиквателни за Виетнам, 
бой от полицията. Вече ни е познато.

2
3

“Господ слиза в Атина” на Александър Секулов
излезе в разгара на размириците в Атина, с много обсебващи 
диалози и изпепелаваща любов. Каквато, предполагам, доста 

хора са срещнали и на протестите #ДАНСwithme. 4
“Портокал с часовников механизъм” на Антъни Бърджес
“защото е отрезвителна и много подходяща за моите връстници,
които, струва ми се, не са редовни на протестите”,
препоръчва Георги Вълков - Книжен Жор, който е на... 20 и малко.5

6“Престъпление и наказание” на Фьодор Достоевски
предлага Арги от “Четецът”. Защото в 21. век няма място за Наполеоновци. 
Никое зло не трябва да бъде оправдано. А Достоевски го е казал прекрасно 
(и подходящо за конкретния повод): “Властта се дава само на този, който 
посмее да се наведе да я вземе.”

В

#дансwithme



КУЛТУРА

Снимка: Юлиян Собаджиев
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Снимка: Юлиян Собаджиев

“Вой” от Алън Гинсбърг
препоръчва Райчо Ангелов от изд. Парадокс.

“Заради надъхващите антиправитествени метафори” 
звучи като достатъчно добра причина. А и Гинсбърг, все пак.

“Възвишение” на Милен Русков
Защото се опитваме да претворим минало, което не е съществувало. 
“Възвишението е вътре в нас, трябва да имаме сили да го покорим.
Не да се крием зад национални клишета и измислени идеали”, казва Мила Ташева.

7
8

“Няма място за старите кучета” на Кормак МакКарти
дори само заради заглавието. Пък и когато човек си има работа с 

мафията, ситуацията изисква разширяване на светогледа.

“Процесът” на Франц Кафка
За да си припомним всички интересни прийоми за натиск на тоталитарните 
режими, както и всички проблеми със законността, срещу които излизаме на 
протест всеки ден вече 2 месеца. Но и “В наказателната колония” би свършила 
чудесна работа - в пожелателно наклонение.

9
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Екипът на #Протест:
Александър Кръстев
Виктор Димчев
Владо Руменов

Георги Илиев
Жюстин Томс
Иван Димитров

Лидия Петрова
Миряна Захариева
Михаела Лазарова

Надежда Московска
Румяна Босева
Юлиян Собаджиев

#дансwithme

Снимка: Юлиян Собаджиев
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Събралите се мирни демонстриращи блокираха присъствуващите на късното заседание депутати 
и министри, за чието извеждане с автобус малко по-късно бе направен опит, завършил с единични 
изблици на полицейско насилие.

Снимка: Юлиян Собаджиев

Илюстрация: Иван Кутузов

#дансwithme
Дизайн и предпечатна подготовка: Студио “Идеограм” - http://id.exaf.org


