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Граждани и мафия
Разделят ни на: българи и турци, леви и десни, русофили и русофоби...
А а всъщност единственото смислено разделение е: ГРАЖДАНИ/МАФИЯ 

да се грижим за здравето на организма профилак-
тично.

Как се създава обаче тъкан, там където тя не съ-
ществува? Може би някои от вас знаят този меди-
цински подход при състояния на травма (след ка-
тастрофи например). На мястото на отнетата тъкан 
се полага мрежа, около която клетките постепенно 
нарастват, докато не изпълнят липсващата част от 
тъканта. Мрежата ще е помощната материя, която 
спомогне да се възстанови гражданската тъкан, на-
рушена зловещо след редица национални катастро-
фи.

Основната живителна сила – кръвта на този ор-
ганизъм – е доверието. Това е тази крайно недос-
татъчна след катастрофата частица, която пази 
организма жив и ако допуснем тя да изтече през 
многобройните отворените рани, този организъм 
ще умре твърде скоро. Това доверие, тази кръв ще 
се възстановява много бавно. Тя е жизненият сок, 
който с ние много предпазливо трябва се отнасяме, 
за да може организмът да се възстанови.

И накрая, в борбата за достоен живот на този ор-
ганизъм, е нужна увереност в това, че оздравител-
ният процес е възможен, здрав дух, за да оздравее и 
тялото, и разбирането, че всичко това има смисъл, 
че всичко това има причина, че има нещо отвъд, 
което ние още не виждаме, че след най-тъмната нощ 
има светъл ден, който ще дойде и тогава всички ще 
научат това, което ние винаги сме знаели.

От редакторите

Гражданското общество е като един организъм 
– то действа единно за достигането на определена 
цел. Създава се постепенно и по малко – започва се 
от клетката, най-малката градивна единица. Клет-
ката е самоволна група граждани, която действа на 
собствено основание и преценка. Когато няколко 
клетки се съберат, те започват са създават граждан-
ска тъкан. Когато тъканта започне да окрупнява, тя 
в един момент... е в състояние да създаде отделен 
орган. И така, орган след орган, когато всички жиз-
неноважно органи – очи, език, уши, мозък, сърце и 
т.н. са налични, имаме цял дееспособен организъм. 
Разбира се, трябва да пазим този организъм от ра-
кови образувания, да ги изолираме отрано, както и 

Един (контра)протестен ден
в центъра на София

Баба Златка от Симеоновград:
„Нека се знае, че ние сме с вас“

По „Си искам живота“
от Биньо Иванов

Снимка:  Васил Гарнизов
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Няма по-малко зло
Надежда Московска, Иван Димитров 

Всичко започва малко преди 40-
ия ден. Искаме да напишем текст 
на базата на наблюденията си 

върху протеста. Участваме актив-
но, позволили сме си да отсъстваме 
не повече от 5 дни, тъй като част от 
приятелите ни са на море, а все някой 
трябва да остане. 

Нахвърляме основните си хипоте-
зи за това кога „оставката” заглуши 
всички останали скандирания. За не-
лепото и толкова удобно противопос-
тавяне на социалните искания срещу 
моралните, на февруари срещу юни. 
За подвеждащото свеждане на кон-
кретни сделки и взаимоотношения 
на конкретни лица под твърде общи 
понятия като „мафия”, „олигархия”, 
„монополи”. За войната между медий-
ните монополисти, за информацион-
ните затъмнения и за това кой къде 
„огрява”, и изобщо какво е светло и 
прозрачно. Всичко това без да се пре-
небрегва въпросът за „лявото”, „дяс-
ното” и по-малкото зло.

Добрите ни намерения се разбиха 
в щитовете на жандармерията и се 
пръснаха по паветата зад „Алексан-
дър Невски” заедно със стъклата от 
страничния прозорец на злощастния 
депутатски автобус. В следващите 
дни особено ясно се открои необ-
ходимостта не от наблюдение върху 
разнородните закачливи лозунги и 
различните начини, по които протес-
тиращият човек може да бъде „кра-
сив”, а от позиция спрямо всичко, 
което предстои. 

Когато някой пита дали някои хора са спали, та 
не са протестирали преди, отговарям така: Аз 
мога да ти отговоря лично – бая години съм 

проспала, докато съм била заета с оцеляването и с 
личните си драми. 

Предполагам, че съм започнала да се събуждам 
най-рано след 35-та си година. И дори оттогава насам 
не съм смогвала (а и не съм си поставяла за цел да 
смогвам) да бдя за всички безобразия и да протести-
рам за всяко от тях. А когато съм имала някаква уж 
осмислена позиция, тя изглежда глупава от сегашна-
та ми перспектива. 

Но не ми изглежда конструктивно да си посипвам 
главата с пепел, да се опитвам да представя нещата 
по друг начин. А на тези, които обичат да държат 
сметка на другите за техните прояви на гражданска 
съвест, бих казала, че човек каквото и да прави, ви-
наги прави най-доброто, на което е способен в мо-
мента. А който сочи другите с пръст, трудно може 
да ги спечели за каузите си, а ако не му трябва да 
печели когото и да е за каузите си, да не занимава 
другите с каузите си.

Това е искрено и лично от мен.#

После ГЕРБ се върна в пленарна 
зала, а Бойко Борисов все по-явно 
подкрепя протеста и в ситуация, в 
която БСП и останалите управля-
ващи продължават с бясна скорост 
и усърдие да се компрометират час 
след час, не пропуска възможност да 
доизгражда образа си на „по-малкото 
зло”. Тъй като дълбоко се съмняваме в 
градивността на този плашещо устой-
чив модел на мислене, характерен за 
точещия се вече пета петилетка бъл-
гарски преход, решихме в 43-ия ден 
на протестите да извадим анти-ГЕРБ 
лозунгите.

Нашата категорична позиция е, че 
не искаме да пускаме нито бели ав-
тобуси, нито пожарникари на бели 
коне. Защото няма нищо по-страшно 
от логиката на по-малкото зло. Защо-
то бяхме на Орлов мост и миналия 
юни. Защото това, което политиците 
позволяват на Цеко Минев, е също 
толкова скандално, колкото това, 
което позволяват на Делян Пеевски 
и Цветан Василев. Защото и така на-
речените „красиви” често не могат 
да си платят тока. Защото не искаме 
този процес да продължава. За да не 
се налага отново да изправят срещу 
нас всички полицаи, които са им под 
ръка, и да се чудят как да им плащат. 
Защото дори полицията не иска да 
живее в полицейска държава и не 
иска да се превръща от пазител на 
реда в охранител на олигархията или 
в символ на една власт, чиято един-
ствена цел е да се възпроизвежда.

За нас най-недемократичното в слу-
чая е наложеният по време на пре-
хода модел, в който партиите биват 
определяни на принципа „което не е 
БСП, е дясно” (а от тук, разбира, се 
следва, че дясното е добро), при все 
че БСП се държи като лява партия 
единствено на повърхността на елек-
торалния популизъм. Така наречената 
левица използва десен жаргон, а дес-
ницата щедро дава леви обещания. В 
действителност ляво и дясно напъл-
но отсъстват и тези категории биват 
използвани единствено за „опакова-
нето” на всъщност еднородната маса 
от политически субекти, които на 
свой ред „опаковат” частните интере-
си на определени олигархични кръго-
ве в обществени.

Положителният ефект от проте-
стите е нарасналото внимание към 
случващото се в Народното събра-
ние (дори от страна на младите хора) 
и припомнянето на принципите на 
представителната демокрация. Ние не 
просто шестваме по „Освободител” и 
не ни е срам да говорим за политика, 
но и все по-внимателно следим как-
во вършат тези, които твърдят, че са 
наши представители. И сме решени 
да демонстрираме, че това ни засяга, а 
ако на „представителите” не им пука, 
сме готови да смущаваме комфорта 
им и да ги барикадираме в ресторан-
тите, по улицата, на морето и, както 
вече се разбра, в Народното събрание, 
където и без това си мислят, че са до 
живот.#

А къде спахте до сега?
Лидия Стайкова
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След 60 дни недоволство, мисля, че е време да на-
правим кратка почивка и да поразмислим. 

Не се страхувам от риска да сбъркам, говорейки от 
нечие име. Затова няма да говоря в първо лице, един-
ствени число. Стига индивидуализъм. Последните 50 
дни, вървейки сред всякакви хора, обменяхме погле-
ди и реплики, търсейки обща земя, на която да стъ-
пим. Вярвам, че е време да я намерим.

Няколко въпроса заслужават сериозно внимание.
Срещу какво се борим?
Борим се срещу мафия, oлигархия и монопол. Кол-

кото и да са овехтели тези думи в последните десе-
тилетия, те са правилните. Борим се срещу здравата 
обвързаност на престъпността с властта. Истината, 
която всички знаем, е, че първото нещо, което всяко 
ново правителство прави, е да си организира канали-
те за трафик. Търгуват с наркотици, алкохол, цигари 
и хора! И това не е предприемачество. Това е престъ-
пление. Това е геноцид! Дори повече от кланетата на 
90-те. Защото е тайно, скрито и ние плащаме за него. 
Плащаме на полицията да си затваря очите. Плащаме 
с живота на децата си, които стават жертва на нарко-
индустрията. Плащаме с живота на крайно бедните и 
уязвими наши съграждани, които продават телата си 
за развлечение на извратените и перверзните в Евро-
па и света. Ето, с това се борим.

Срещу какво не се борим?
Не се борим помежду си. Не се борим срещу социа-

листите, не се борим срещу националистите, не се бо-
рим срещу етническите малцинства. Такива има сред 
нас, но те не са на власт. Леви, десни, социалисти, на-
ционалисти, (християн-)демократи, либерали, зеле-
ни са само цветове от една палитра, която е нужна в 
пълната си гама. Такива цветове реално във властта 
в момента няма. Те са употребени за боядисване на 
едни и същи престъпници с цел да разделят обще-
ството само срещу себе си. Ние не се борим срещу 
тях. Стига сме се делили на червени и сини – такова 
деление ще е нужно, когато свалим престъпността от 
властта. И чак тогава делението ще е здравословно.

Каква България искаме за нашите деца?
Искаме държава, в която народът е единственият 

суверен. Държава, чийто управленски апарат не е 
средство за потулване на престъпления и облагоде-
телстване на малцинство от олигарси. Искаме въз-
можност да бъдем реално представени във властта. 
Искаме право на средства, с които да изразяваме не-
доволството си, когато това не е така. Искаме да ни 

Равносметка
Миряна Георгиева Захариева

управляват служат хора с ясни принципи и морал, 
хора с реална визия за развитието на страната, хора 
с опит и доказан успех в областта на своите компе-
тенции, хора, които не крадат, не лъжат и не убиват 
по никакъв повод.

Ще кажеш: „Но това е утопия!“ Да, поколения на-
ред свикваме да ни управлява мафия и това е станало 
нормално. Приели сме го за нормално. Но не е до-
бро. Зло е и трябва да го изкореним! Има алтернати-

ва. Има и друга нормалност и ние имаме средствата 
да я постигнем. Малко сме позабравили как да ги 
ползваме, поотчаяли сме се и сме се примирили, че 
не можем нищо да направим. Обаче! Не сме лишени 
от възможността да станем суверен на България и 
трябва да си го припомняме. Ежедневно.

Откъде да започнем?
Първото, което трябва да направим, е да свалим 

кабинета Орешарски, който не обслужва интересите 
на единствения суверен – народа. Сега, веднага! 

Да свалим мафиотското правителство. Да не до-
пуснем ново такова. Да свалим всяко следващо след 
него, което дава власт на престъпници и народоот-
стъпници. Безспир, без отчаяние, да стоим твърди и 
уверени в правотата си. Без да се делим. Без да поз-
воляваме да изместват фокуса ни. Без да лаем едни 
срещу други. Без да лаем, срещу вятърни мелници. 
Един е нашия враг – мафията.

„Когато се отчайвам, си напомням, че в цялата исто-
рия пътят на истината и любовта винаги е побеждавал. 
Имало е тирани и убийци и за известно време те може 
да изглеждат непобедими, но накрая винаги падат. По-
мисли върху това. Винаги.” Махатма Ганди#

Снимка:  Жустин Томс
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Снимка:  Юлиян Собаджиев

Петък. Трудно ми е да спя. Часов-
никът е навит за 7.00, но в рамките на 
час преди това се събуждам около три 
пъти. Нервно ми е. Днес или ще ги сма-
жем (морално), или те нас (физически)? 
Това, което продължава вече повече от 
2 месеца, е крайно време да спре.

В 8-без-нещо съм вече пред Парла-
мента. 

Едва в четвъртък вечерта сме разбра-
ли, че правителството готви изненада 
за т. нар. „Голямо посрещане“ на депу-
татите – организирани екскурзии на 
привърженици на БСП и ДПС от цялата 
страна – стотици, хиляди хора, които 
да дойдат „на Софията“ и да подкре-
пят тегленето на 1 млрд. дълг и актуа-
лизация на бюджета. Наложено е вето 
от президента „по целесъобразност“, 
което ще рече, че държавният глава не 
е открил „гаранции за прозрачно и под-
лежащо на публичен контрол разходва-
не на този заем“, така че депутатите са 
принудени да прекъснат ваканцията си 
и да прегласуват. Ние, протестиращите 
срещу тази актуализация и искащите 
оставка на правителството, ги чакаме. 
Те обаче също ни готвят изненада, става 
ясно от буквално изсипаните в центъра 
на София десетки автобуси от цялата 
страна.

В 9 часа насъбралите се протестира-
щи пред Парламента и около „Алексан-
дър Невски“ са няколкостотин. Според 
предварителната информация, някъде 
по това време трябва да започнат да 

Един (контра)протестен ден
в центъра на София
Александър Кръстев

пристигат „контрапротестиращите“ в 
подкрепа на правителството. Запътвам 
се към бул. Дондуков, за да видя исти-
на ли е. Булевардът вече е задръстен от 
паркирани автобуси с регистрационни 
номера: СН. ОВ. ЕН. ВР. РВ. Полицаите 
наоколо са опрели по тротоара щитове 
и каски. Очаквайки неясно какво.

В 9.30 „контрапротестът“ пред пре-
зидентството – всички онези хора от 
автобусите и още подкрепящи прави-
телството от София – тръгва по бул. 
Цар Освободител към храм-паметника 
„Александър Невски“. Това е „импро-
визирана манифестация“ на „трудови 
хора с напукани ръце, хора, които не 
вдигат глава от градината, от нивата, за 
да напълнят семейния си бюджет“, все 
по думите на председателя на парламен-
та Михаил Миков. Истината обаче ще 
стане ясна след по-малко от час.

Взимам Василена за подкрепа и тръг-
ваме след малка турскоговоряща гру-
пичка. Вътре има няколко мъже и жени 
на средна възраст и млади момчета и 
момичета. Мургави. Облечени „като за 
града“. Говорещи си на турски. Нашият 
план за проникване: ще се правим на 
двойка, дошла специално за контрапро-
теста. Тя е от Перник. Аз – от Шуменско.

Сливаме се с контрапротеста.
Прекарвал съм летата в ранното си 

детство в шуменско село, пълно с тур-
ци. Никога не съм имал проблем с тези 
хора. Един от най-добрите ми приятели 
в юношеска възраст беше циганин. И 
досега е сред малкото мъже, на които 
мога да кажа „Обичам те“. Моля това да 
не бъде разбрано неправилно – брат се 
обича не по-малко силно.

В петък около обяд обаче влязох на 
„спонтанно организирания контра-
протест в подкрепа на правителството 
на Пламен Орешарски“. Не повече от 
1000 души. Още няколко хиляди явно 
се бяха изпарили. Или просто разпръс-
нали. Български език не се чуваше мно-
го. Почти само турски. Хора над 50-те. 
Циганчета в тийнейджърска възраст. И 
шепа старци, искрено вярващи в право-
тата на БСП да се разпорежда с държа-
вата като бащиния. Традиции от време 
оно.

Не чувствам да ме е гнус от тези хора. 
Гнус ме е от онези, които са ги докара-
ли. Взимам си „контрапротестна“ вода. 
„Леново“. От село Леново, община Асе-
новград. Жегата е почти непоносима. 
Докарването на всички тези хора на 
площад с нищожна сянка е равносил-
но на държането на полицаи на пост на 
почти денонощни смени. Виновниците 
– едни и същи.

Намираме сянка и Василена заговаря 

Циганите сами по себе си не са заплаха за България. Онези в гетата, дето 
правят пакости и дето днес „спонтанно бяха дошли на контрапротест”, са 
плод на дългогодишен труд от страна на престъпниците, които управляват 
България откакто помни баба. Те са идеалния електорат – неграмотни, бе-
дни, мизерстващи, без достойнство, далече от морал и ценности. На ръба. 
Те нямат какво да губят. За тях 20 лева или 3 кебапчета са добре дошли. Те не 
разбират нас, които се борим за справедливост, за идеали, за нещо повече от 
пълни стомаси. За тях лика на Стамболов е достатъчен аргумент в подкре-
па на всяко правителство. Естествено, че властимащите имат „келепир” да 
поддържат това статукво. Нека не насочваме гнева си към тези маргинали-
зираните, а към онези, дето ги маргинализират.

Миряна Захариева

Продължава на стр. 5
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Скандалното назначение на Делян Пеевски за шеф на ДАНС на вече 

историческия 14-ти юни предизвика остри обществени реакции заради 
публично известните му бизнес интереси.

В интернет отново се появи доста подробна информация за него и 
за развитието на бизнеса му. Оскъдната му биография и присъствието 
му в две разработки на агенцията, за чието управление беше назначен, 
разгневи хората.

В допълнение, пак беше публикуван и списък с медии, с които се 
свързва името на Пеевски и на майка му – Ирена Кръстева. Предлага-
ме ви пълния списък на сайтовете, телевизиите, радиата, вестниците и 
списанията, които са явна или скрита собственост на двамата и тайно 
манипулират общественото мнение, криейки истината за действията на 
управляващите години наред. Разрастването на тази медийна империя 
започна доста преди сегашното правителство и не е спирало, въпреки 
смяната на властта.#

Делян Пеевски държи и 80% от разпространителската вестникарска мрежа по неофициални данни. Това дава възможност 
на групировката около него и банкера Цветан Василев да оказва натиск и върху медиите, които не са тяхна собственост.

ВЕСТНИЦИТЕ* НА ПЕЕВСКИ:

  „Уикенд”

  „Шоу”

  „Всеки ден”

  „Телеграф”

  „Монитор”

  „Политика”

  „Новинар”

  „Борба” – Велико Търново

  „Марица” – Пловдив

  „Струма” – Благоевград

САЙТОВЕТЕ* НА ПЕЕВСКИ:

  blitz.bg

  vsekiden.com

  bnews.bg

  monitor.bg

  inews.bg

  econ.bg

  sporta.bg

  get.bg

  livenews.bg

ТЕЛЕВИЗИИТЕ* НА ПЕЕВСКИ:

  ТВ7

  НЮЗ7

  ББТ

  THE VOICE (музикална телевизия)

РАДИАТА* НА ПЕЕВСКИ:

  Magic

  The voice

  „Витоша”

  „Веселина”

СПИСАНИЯТА* НА ПЕЕВСКИ:

  „Топ Гиър”

  „Аутобилд”

  „Хелоу”

  „Уикенд за жената”

  „Биограф”

  И още поне 3 – 4 списания

 на фирма „МС Тийм”

*Списъкът с медиите е цитиран от сайта 1kam1.Eu.

дама на около 65 години. Ще я кръстим 
Величка. Идва от някъде около Враца. 
Познава Янаки Стоилов от 7-годишен. 
Преживял трагедия като малък, но из-
карал висше. Преподавал в Софийския 
университет. Много учен. И техният 
Кметски наместник бил много учен, 
ветеринар. И преди кметските избори 
не взима на никого от селото пари за 
ветеринарската си дейност. Дори и на 
„герберите“ – поглеждал ги в очите и им 
казвал: „Да израждам ли трите агънца 
или да ги оставя да умрат? Ама за кого 
ще гласуваш на изборите?“ И така село-
то добрува с този кмет. То три агънца 
година хранят. Въпросът „Кой ни дове-
де дотук“ не стои на дневен ред. Нали 
имаш 3 агънца и жива овчица.

След малко тълпата се раздвижва. Ан-
тон Кутев и Корнелия Нинова идват да 

поздравят. После Лютви Местан и Йор-
дан Цонев. После ще изпуснем за мину-
ти Сергей Станишев и Михаил Миков. 
„Победа“ викат червените, „Подкрепа“ 
– лилавите поддръжници. Плакатите 
им са еднообразни и очевидно са под-
готвени професионално, знамената – от 
една партида – раздадени на слизане от 
автобусите.

После батерията на телефона свърш-
ва, жегата се увеличава, а ние решаваме 
да си тръгнем. Баба Величка е изчезнала 
от мястото си. Няма да мога да й кажа 
„Айде, лельо Величке, ще се видим дого-
дина на Бузлуджа“. „Ще се видим, живот 
и здраве“, няма да ми каже тя. За сметка 
на това обаче конфискувам професио-
нално изработен контрапротестен пла-
кат: „Не ни разделяйте, г-н Плевнелиев“.

Малко преди 14 часа парламентът 

гласува промените в Закона за дър-
жавния бюджет за 2013г., върху които 
президентът наложи частично вето 
седмица по-рано. И ги приема. 130 гла-
са „за“, сред които и 11 от депутати на 
„Атака“. Така ултранационалистиче-
ската партия тотално подменя вота на 
своите гласоподаватели, включвайки се 
в абсолютно безпринципна и отговорна 
нова Тройна коалиция. Волен Сидеров 
дори не си е направил труда да се появи 
в парламента.

Тогава усещам колко болно е всъщ-
ност това общество. Без желание за 
самокритичност, без желание изобщо 
да погледне към себе си, към своите 
грешки. 

Но аз мога да виня само себе си – за 
избора да остана тук, да плащам редов-
но данъците си, да предизвиквам хората 
да четат повече (авторът е основател 
на сайта azcheta.com – бел. ред.), да от-
глеждам деца в България.

Някъде в този момент и ми се допла-
ква. #

От стр. 4

Един (контра)протестен ден...
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# Протест БЪЛГАРИЯ И ПО СВЕТА 19 – 25 август 2013 г.

Лятото, отпускарското настро-
ение и физическата невъзмож-
ност да си всяка вечер на пло-
щада не са пречка да си активен 
и креативен в своя протест. По-
редното доказателство идва от 
Гърция, където група българи са 
започнали щафетен протест във 
верига хотели на п-в Халкидики, 
предаде Антиправителствената 
информационна служба (www.
noresharski.com).

Златка Толева е на 76 години. Лятото прекарва в Си-
меновград, където се занимава основно с градината 
си. Изключително позитивна и дейна жена. Не се оп-
лаква от пенсийката си. „Простирам се според черга-
та. И децата ми помагат. Имам златни деца.” Участва 
активно на протестите през 1989 година. По време на 
управлението на Тодор Живков е репресирана – ни-
къде не я вземат на работа. Тя не се отчайва – пише 
жалба до самия Живков. Той лично изпраща хора да 
проверят случая – оказва се, че за нея са писани доно-
си, набедена е за куриер между различни групи, целя-
щи смяна на властта. След проверката секват. „Оста-
виха ме на мира”.

Поводът да говорим с нея е начинът, по който про-
тестира в това малко градче – със спуснат трибагре-
ник и табела „ПОДКРЕПЯМ ПРОТЕСТА, ОСТАВКА 
НЕЗАБАВНО”. 

 „През моята улица минават много камиони от Тур-
ция. И знамето и табелата се виждат отдалече”.

Баба Златка подкрепя протестите, защото съжаля-
ва, че през 1989 г. не са успели докрай в борбата си за 
демокрация. 

„Дано през септември, като се върнат хората от по-
чивки, постигнете това, което ние тогава не успяхме”. 
Смята, че е позорно и обидно правителството да за-

Баба Златка от Симеоновград:
„Нека се знае,
че ние сме с вас“
Михаела Лазарова

виси от гласа на Волен Сидеров. „Най-много ме из-
дразни, че с неговия глас се състави правителството”. 
Според нея агресивното му поведение е недопустимо 
и този човек няма място в политиката. „Ще отхвърлят 
ветото на президента. Той няма как да не ги подкре-
пи.” (интервюто е взето преди 16.08. – бел. ред.)

Следи всяка новина, свързана с протестите. „Гледам 
телевизия. Много се ядосах на случката с белия авто-
бус. И затова закачих знамето. Гледах и хората, кои-
то даваха пресконференция за протеста, писателят и 
другите. Одобрявам. Трябва да се обединим.” Срещу 
„Тройката”, както нарича БСП, ДПС и Атака.

Съседите на баба Златка й се радват и я поздравят 
за начинанието. „Не знам някой да не е доволен и да 
е против. А ако има, явно си мълчи”. Те са абсолют-
но единодушни, че искат предсрочни избори. Според 
нея твърдението, че в малките населени места хората 
не подкрепят протеста и не разбират искането му за 
незабавна оставка, е абсолютно невярно. „Има много 
хора, които ви подкрепят, но не могат да го изразят, не 
могат и да дойдат. Но нека се знае, че ние сме с вас”. #

Щафетен протест
започнаха българи на Халхидики

Всеки ден един от работещите 
или летуващите в хотелите ще 
носи българското знаме на опре-
делено разстояние – по плажна-
та ивица, из коридорите, залите, 
стаите на хотелите и задните им 
дворове, като жест на солидар-
ност към всички протестиращи в 
България.

Първият, който пое щафетата 
с български трибагреник, е Ни-
колай Семерджиев, автор на раз-

кази и роман, който в момента 
работи в гръцките хотели. След 
него подкрепата си с трибагре-
ника в ръка показаха от гръцкия 
персонал и плажуващи македон-
ци, сърби, немци, грузинци. В 
щафетата се включва дори куче-
то Лия. 

Идеята на протестиращите е 
щафетата да продължи до по-
даване на оставка от кабинета 
„Орешарски“.#

Снимка:  Михаела Лазарова
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#: Протестираш. Защо?
Т: Протестирам, защото общественият договор 

беше грубо нарушен. Защото съм ядосан и защото 
тъпият виц, в който живеем, трябва да спре. 

#: Докога? 
Т: До оставка. 

#: Какво е протестът за теб? 
Т: Начин управляващата партокрация да разбере, 

че вече нищо няма да е същото. И че това е само на-
чалото. В природата видовете, които не еволюират, 
изчезват. Което ще се случи и с голяма част от тези, 
които сега са овластени и си мислят, че са спечелили 
години спокойствие. 

#: А за България? 
Т: Само времето ще покаже какво е бил за Бълга-

рия. Аз се надявам той да не остане в историята като 
поредният разводнен с фалшиви обещания от поли-
тиците протест. А да сложи началото на едно истин-
ско гражданско общество, което реагира мигновено 
на всяка несправедливост, породена от действията 
или бездействията на всяка една форма на власт.

Протестът в първо лице:
ТЕОДОР МИХАЙЛОВ

#: Участваше в доста от акциите. Хората се питат 
– кой ги прави и защо. Разкажи малко, сподели лю-
бимата си? 

Т: Ние сме група съмишленици, които споделяме 
еднаква философия за живота. Имаме различни пар-
тийни пристрастия, но това не ни разделя – просто 
защото нещата, които ни обединяват, са много пове-
че и са доста по-важни. А те са справедливост, морал, 
чест и достойнство. Обединени сме и от отвраще-
нието си към това, което се случва в страната ни. И 
го иронизираме по всякакъв начин. Защото оръжие 
срещу иронията няма открито. Всичките ни акции са 
ми любими, но със „Свободата води народа“, в коя-
то главната роля изигра Таня Илиева, ми е най-лю-
бима, защото ефектът, който целяхме, надхвърли и 
най-смелите ни очаквания. 

#: Как ще завърши всичко това? 
Т: С оставка на правителството и разпускане на 42-

то Народното събрание. 

#: А после? 
Т: Нови избори и нов парламент, който реално ще 

решава проблемите на гражданите и ще бъде наблю-
даван под лупа от самите тях.#

Теодор е сценарист и подигравчия. Занима се с електронна търговия, защото по 
неговите думи с първите две пари не се изкарват. Пацифист и вегетарианец, твър-
до вярващ, че демократичните принципи не са нито вляво, нито вдясно. Иска пряка 
демокрация, електронно гласуване, лустрация, постоянни референдуми и постоянен 
граждански контрол над властта. Част от групата, която прави пърформанси на 
протеста. 
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Снимка:  Юлиян Собаджиев

Снимка:  Васил Гарнизов
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# Протест КУЛТУРА 19 – 25 август 2013 г.

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

#Вестникът се издава и разпространява БЕЗПЛАТНО#

Лятото тръгна
наопаки.
Тълпи излъгани
деца
думкат тъпани,
стискат павета.
Децата си искат
живота.
Ние седим
пред големия 
бял телевизор,
срамежливо 
натискаме копчета,
кротко ругаем –
бели вежди,
избледнели очи.
Ние псуваме
мръсно
оня същия глас –
незабравен –
черни вежди
като червеи бели.
А децата
думкат и викат.
Ние куцукаме
в кухните на живота,

Забавно

Чавдар Николов

По „Си искам живота“
от Биньо Иванов
Рада Александрова

върху масата 
отброяваме
сетните жълти стотин-
ки.
А децата хвърлят
павета
по големия бял
телевизор,
по големия бял
автобус,
бъкан с паяци
и по бялата къща,
там, където

се съединяват.
Отминават нанякъде
телевизори,
автобуси и къща.
Отминават и нашите
кости.
Хей,
децата си искат
живота!
А в коловоза
подире –
същите паяци, Боже!
Съединени и съчленени!

Снимка:  Жюстин Томс

От Фейсбук профила на Ивайло Нинов

РЕЧНИК
Пропагандата: послание, це-
лящо да въздейства на мне-
нието или поведението на 
хората във връзка с някаква 
кауза или позиция, която об-
лагодетелства дадена група 
или личност. Често вместо 
безпристрастни и доказани 
факти, пропагандата може да 
представи съзнателно мани-
пулирана информация с цел 
заблуда на обществото. 

(източник: wikipedia)
Пример: случващото се в 
България днес.

Диктатура: автократична 
форма на управление, при 
която властта е концентри-
рана в ограничена група от 
хора. Легитимира се с нужда-
та от преодоляване на някак-
ва извънредна заплаха или от 
излизане от временна криза. 
Диктатурите обикновено не 
търсят широко обществено 
съгласие, те често разчитат 
на насилие и ограничаване 
на човешките права за за-
пазване на властта си. Това 
е свързано с премахване на 
независимостта на съдили-
щата, въвеждане на цензура 
върху средствата за масова 
информация, ограничаване 
на дейността на независими-
те от правителството органи-
зации. 

(източник: wikipedia)

Пример: случващото се в 
България днес.


