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окато пиша тези редове, ГЕРБ по
веждат протестите (всъщност преуч
редяват, ’щото тях ги няма отдавна)
и прекратяват окончателно надеждата за
гражданска победа...
Не бързайте да се радвате на евентуална
та оставка и предсрочни избори. Макар вече
ключови фигури да дават сигнали за
неизбежността на поисканата от площада
преди почти 1 година оставка, някои факти
провокират у мен повече угриженост,
отколкото облекчение.
Всъщност трябва добре да знаем, че в
найновата българска история няма прави
телство, което да се е оттеглило заради ули
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чен натиск. Той може да е бил повод, но ни
кога причина. Оставка се е подавала, защо
то се е преценявало, че е поизгодно за
управляващите да сдадат властта и да се
явят на предсрочни избори. Нямайте
съмнение, че и сега ще е така, ако се случи.
А какъв по подходящ момент за това от
сега? За никого няма съмнение, че ДПС и
ББЦ играят заедно. Преди 3 дни изборите
показаха, че двете партии са незаобиколим
фактор (над 28% подкрепа) и правителство
без тях няма как да се сформира. Самият
Бареков пък заяви, че му се управлявало с
БСП; макар и неговата дума да няма ни
каква стойност, това си е някакъв знак. Т.е.
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логично е да се запитаме – ако днес има
оставка, кой ще управлява? Имате ли ня
какво колебание, че опитните играчи са
пресметнали всичко и не рискуват?
На наивниците, които биха се зарадвали
на една коалиция между ГЕРБ и ДПС и
биха я нарекли „алтернатива“, ще им кажа
да не се залъгват. Словесните пируети на
Местан не могат да заблудят никого, че
БСП и ДПС не са генетически, икономи
чески и политически скачени съдове.
Въобще няма да коментирам колко нелепо
пък ще е да очакваме някаква „алтерна
тивност“ от коалиция ГЕРБ–ДПС или
ГЕРБ–ББЦ. Разместването на 12 три
буквия в демократичната фасада няма да
промени олигархичния грабеж и про
дължаващото мафиотизиране на държава
та, което ни мотивира (или поне някои) да
протестираме миналото лято.
Разбрахте ли какво стана сега в
последната една година? Създадоха Баре
ков – една контролирана опозиция, за да
опитомят
народното
недоволство,
натрупвано през годините и разпалвано от
протестите. Реално ББЦ е рожба на про
тестите по един извратен начин. Тя е
имунната реакция, която олигархичният
организъм създаде, за да се пребори с
опасните чужди тела, които го атакуваха.
В крайна сметка, правителството ще по
даде оставка само ако стоящите зад него са
сигурни, че ще се възпроизведат във
властта. А всъщност проблемът не е в са
мия Орешарски, а в неговите кукловоди.
Не бързайте да се радвате, защото те не
бързат да си тръгнат.

На стр. 6

Призракът на популизма
1

# П р от ест

1 ГО ДИ Н А О Р ЕШ АР С КИ

Когато всичко
е възможно 2

Момчил Петров
В следващите редове ще довършим обзора на
секторните политики на кабинета „Орешарски“ по
повод завършване на една година от мандата му. В
миналия брой разгледахме финансовата, икономи
ческата, социалната политика и политиката в
областта на здравеопазването.
Образователна политика
Правителството намери находчив начин да
противодейства на студентската стачка. Беше
открита разменната монета, срещу която ръко
водствата на университетите ще предадат своите
студенти, и това се оказа промяната в закона за
висшето образование, ограничаваща мандатите
на ректорите. Е, след тази промяна ректорите мо
гат да бъдат преизбирани безброй пъти на същата
длъжност. Допускаме, че скоро ректорското
място на голям държавен университет ще се пре
върне в достойна конкуренция на Солунската
митница в мечтите на българския общественик.
В областта на училищното обучение най
после беше обявен твърд курс към т.нар „дуално
образование“. Как ще бъде реализирана тази
иначе съществуваща в определени западноевро
пейски образователни системи концепция,
предстои да разберем. Предполагаме никак. За
ложените в програмата времеви рамки със си
гурност касаят мандата на друг кабинет. Наша
та прогноза е, че дуалното обучение ще последва
съдбата на гласувания на първо четене закон за
образованието в последните дни от мандата на
предишния парламент.
Усвояване на еврофондовете
Тук съвсем очаквано правителството върви
към фиаско. Страната е пред огромен проблем
поради невъзможността да се отчетат проектите
по програмите за Околна среда и много общини
може да се окажат принудени да връщат десетки
милиони усвоени вече средства. Естествено това
ще доведе до фалит на общините.
Практически няма открити нови проекти по
програма „Транспортна инфраструктура“ и в
момента или се завършват започнатите проекти,
или се подготвят такива за кандидатстване по
следващия програмен период. На огромен успех
се радват любимите на администрацията програ
ми Конкурентноспособност. Силно се надяваме
очевидните корупционни практики да не доведат
до серия от фалити на участващите по програма
та предприятия.
Вътрешна сигурност
Найвпечатляващите успехи на правителство
то в тази сфера бяха успехите срещу протестира
щите граждани. Незабравими остават сцените с
хиляди полицаи в центъра на столицата, ге
роичното надмощие, постигнато срещу про
тестиращите студенти, и феноменалният пери
метър, отцепен в центъра на София, който може
да конкурира единствено Забранения град в Пе
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кин от времето на династията Мин.
След стихването на протестите МВР прояви
желание да прояви същия героизъм по отноше
ние на смазващата престъпност в селата, но
изпратените стотина жандармеристи очевидно се
оказаха крайно недостатъчни и новините за
пострадали от издевателства възрастни хора не
намаляха. Така и не разбрахме в кой момент
приключи този похвален почин на полицията.
Властта прояви удивителна неадекватност
спрямо стичащите се към страната бежанци от
войната в Сирия и нейните действия се лутаха от
опити бежанците да бъдат смазани от нечовешки
те условия в лагерите до поставяне на полицията
като гранични колчета по границата с Турция,
където да връща с бой идващите бежанци. Всичко
това доведе до лесно предвидим ужас у голяма
част от българите и станахме свидетели на удиви
телно неадекватни прояви в много малки населе
ни места. Паниката и хаосът, излъчвани от
действията на властта, както би могло да се
предположи, предизвикаха искрен страх сред
определен профил български граждани.
Правосъдие
Макар това правителство да дойде на крилете
на т.нар „Костинбродка афера“ и обещанията за
възмездие срещу всички предполагаеми или
реални беззакония на предишното, единственият
осъден представител на предишното управление
се оказа бившият шеф на Комисията за защита на
личните данни. Онова, което знаем за него, е, че
престъпник или не, със сигурност е престъпно
глупав, защото освен имената на хората, за които
е получавал поръчка, не е можел да запомни
съответния човек „да се удари“ или „да се опра
ви“ – и затова всичко щателно си е записвал в ко
мично тефтерче.
Очаквано мегаделото, подготвено от пре
дишния кабинет – „Октопод“, не издържа в съда.
Затова пък радостта на осъдените по делото „Ки
лърите“ от миналогодишните избори се оказа
преждевременна. Може би лоша шега им изигра
конфронтацията на бившия президент Първанов
със Сергей Станишев. Междувременно полиция
та разби още една група килъри и придвижи де
лото им в прокуратурата, за което заслужава иск
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рени поздравления.
Делото по Костинбродската афера и
различните разследвания срещу бившия пре
миер Борисов съвсем логично добиват ясните
очертания на фарс. А след резултатите от
евровота и бившият вицепремиер Цветанов по
лучи оправдателна присъда по първото дело
срещу себе си.
Прокуратурата, ДАНС и полицията по уста
новена от предходното управление традиция
продължиха да бъдат използвани за пропагандно
разчистване на бизнес територия. Найвпечатля
ващият случай за изминалата година беше
шумната акция срещу Богомил Манчев и негова
та „Риск инжинеринг“, която остана без никакви
последствия в правните процедури, но затова пък
ключов играч в енергийният сектор бе отстранен.
Продължава отвратителната практика срещу
хора на значима длъжност да бъдат пазени в ре
зерв подходящи обвинения, които да бъдат акти
вирани при необходимост. Крещящ случай през
последните месеци е делото срещу съдия Веселин
Пенгезов, който си позволи да се кандидатира за
шеф на Софийския административен съд без
одобрението на силните на деня в съдебната
система. Заслужава да се отбележи, че от обвине
нията срещу него е засегната и Мария Девизиева,
шеф на кабинета на премиера Орешарски.
Външна политика
В тази сфера правителството прояви макси
мална неадекватност. Фактът, че премиерът Оре
шарски няма посещение в позападна страна от
Хърватска, говори достатъчно. На фона на посе
щенията в Китай и Виетнам това изглежда ку
риозно. Малко преди изборите премиерът реали
зира престижна визита в Израел и позорна отмя
на на срещата в последния момент с италианския
премиер. Найкрасноречива за контактите на
премиера е снимката му от официална вечеря по
повод откриването на игрите в Сочи на една маса
с Виктор Янукович, който седмица след това по
зорно избяга от Украйна.
Впрочем Украйна се превърна в найпоказа
телна за облика на България при настоящето
правителство тема. Страната ни рязко се разли
чи от ясната позиция на всички източноевро
пейски страни от бившия съветски блок, които
единодушно осъдиха руската агресия и поиска
ха увеличаване ролята на НАТО в региона. Ку
риозното е, че жалката правителствена позиция
в страната ни е обяснявана като недостатъчно
русофилска и с нея се обясняват резултатите на
БСП от евровота.
Очевидно водещият външнополитически
приоритет на правителството е реализацията на
проекта Южен поток по начин, който би
удовлетворил Русия и би неутрализирал общата
енергийна политика на ЕС.
В заключение се изкушаваме да споделим
тежкото си опасение, че така описаната прави
телствена политика през последната година
при определени обстоятелства би могла да се
окаже разумна, балансирана и сравнително
успешна на фона на политиките на един
следващ кабинет, който смело да доразвие
всички описани тенденции в управлението на
кабинета „Орешарски“.

www.facebook.com/vestnikprotest

0 2 .VI – 0 8 .VI .2 0 14 г.

ТЕМ А Н А БР О Я

Наръчник на песимиста
Христо Гатев

Снимка: Михаил Самарджиев

Н

а пръв поглед резултатите от измина
лите евроизбори би трябвало да
вдъхват оптимизъм. Ксенофобските и
антиевропейски партии останаха под чертата,
много стари муцуни – също. Пеевски се оттегли
от евродепутатското място и, разбира се, най
важното – БСП рухна с гръм и трясък, а сред ре
диците на управляващите за пръв път се загово
ри за възможна оставка на кабинета. Събуди ли
се гражданското общество обаче? Видя ли се
светлина в тунела? Усети ли се свеж полъх и по
казаха ли се нови лица на хоризонта?
Като за начало: въпреки разбунените духове
през последната година и въпреки многото ра
зяснителни и приканващи към гласуване кампа
нии, избирателната активност пак проби дъното.
Вярно е, че става въпрос за евроизбори, които
дори в Западна Европа невинаги се радват на го
лям интерес, но с отчетените у нас 35,52% дори
някои риалити формати ги минаха по рейтинг.
Песимистично...
Второ – ГЕРБ отвя БСП с над 10%, а Борисов
призова за предсрочни избори. Самият Местан
заяви, че правителството няма да изкара цял
мандат, и изведнъж замириса на оставка. Това
обнадеждаващо ли е обаче? Многократно стана
ясно, че независимо от цвета на управляваща
та партия, задкулисните играчи си остават съ
щите. Можем да очакваме бъдеща официална
или мълчалива коалиция на ГЕРБ с ДПС или
още полошо – с „България без цензура“. Дулата
на пеевските медии просто ще се завъртят
наобратно, а баницата (или пицата) пак ще се по
дели по братски. Отново сянката на Цветан Ва
силев и Ришельо, отново шумни акции на Цв.
Цв., отново стари и вече компроментирани лица,
отново удобни проектозакони, отново Lafka,
отново никаква промяна. Песимистично...
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БСП пък се издъни мощно, не само като
изборни резултати. Издъни се като предизборна
кампания, издъни се с Бобов дол, издъни се с
изборния кодекс и найвеселото от всичко –
издъни се с преференциите. Считани за сигурни
кандидатури останаха зад борда за сметка на не
чувания и невиждания Момчил Неков. Стани
шев пък тъпо и упорито отказва да си подаде
оставката, въпреки че трудно може да си
представим сценарий, в който БСП да стане за
поголям резил от сегашния. При предсрочни
избори обаче ситуацията ще е друга. Виждали
сме го и преди – когато червените са притисна
ти до стената, свикват знамената и настройват
електората в режим „Отечествена война“.
Дори при незабавна оставка изборите ще са най
рано след 3 месеца. Предостатъчен период за
червените, за да вкарат в действие целия нали
чен партиен апарат и да сътворят, ако е необхо
димо, още пет костинбродски афери. Така че
при евентуален предсрочен вот тоновете кал,
които ще се излеят в предизборната кампания,
ще счупят всички рекорди, а голямото процент
но изоставане на БСП със сигурност ще бъде на
малено. Песимистично...
Дори стари муцуни като Георги Първанов и
Румен Петков, които вече мислим за приключи
ли с политиката, ще изплуват отново на по
ранни парламентарни избори и като нищо ще
успеят да вкарат някой и друг депутат в следва
щия парламент. Песимистично...
От спрягана за четвърта политическа сила,
ДПС пък за малко да се превърне във втора. И
досега се знаеше, че точно те играят ролята на
балансьор в парламента, но след евроизборите
вече полуофициално завзеха властта. Именно
Местан и сие решават ще го бъде или не кабине
та, пак те определят ще има ли предсрочни
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избори и кога. Могат да си назначават министри,
да си прокарват закони и изобщо да си разигра
ват коня, както им е удобно. А заради прави
лото за уседналост, което е в сила на еврово
та, ДПС дори не разчитаха на помощта на
автобусите от Турция. Тях със сигурност ще
ги видим на парламентарните избори обаче, за
щото там това ограничение отпада. Така че мо
жем само да се плашим до какви проценти ще
стигне партията тогава, особено ако избира
телната активност пак е ниска. Песимистично...
Още попесимистични са нещата с „Бълга
рия без цензура“. Залезът на Сидеров се
компенсира изцяло от изгрева на Бареков.
Ново доказателство, че с достатъчно пари, на
тиск и кухи обещания можеш да станеш и
президент в България, стига да поискаш. Два
та евродепутатски мандата на ББЦ сигурно са
найотчайващото явление на отминалите
евроизбори. На избирателите очевидно не им
пука колко струва и кой плаща за двай
сетметрови транспаранти на Централна авто
гара, стотици хиляди агитационни брошури
из всички вестници и сайтове (дори не само
Пеевските), купища плакати и часове екранно
време по различни телевизии. Поважното е,
че се обещават таблети, безплатни лекарства,
седемцифрени заплати и светли бъднини.
Остава надеждата, че ББЦ ще се окаже пре
калено скъп проект за създателите си и няма
да се налага да му се „наслаждаваме“ с годи
ни, както при „Атака“. Ако пък съберем про
центите на ББЦ и ДПС накуп, може да ни при
лошее при мисълта за хипотетична бъдеща
управляваща коалиция между двете партии.
Песимистично...
При положение, че дори ги отписваха, Ре
форматорите, донякъде изненадващо, се сдо
биха с евродепутат, а останаха на броени гла
сове и от втори. При това преференцията при
тях сработи и водачът в листата бе изместен.
Дори и при два техни мандата обаче в евро
парламента отиваха: победителят Светослав
Малинов (досегашен евродепутат) и Меглена
Кунева (на която сме се нагледали предоста
тъчно). Нищо особено обнадеждаващо и ново
на хоризонта, а фактът, че ББЦ ги измести по
брой евродепутати, е тъжен. Песимистично...
Вън от изборните резултати – представи
тели на ГЕРБ официално се настаниха на
площада при антиправителствените про
тести. И докато през лятото протестиращи
те вероятно щяха да ги посрещнат с пу
шечни изстрели, този път... се снимаха с тях.
С което само наляха вода във воденицата на Ста
нишевци и Сидеровци, които от година насам
реват мантри за „платените опозиционни
антиправителствени протести“. А ДАНСwithme
официално приключи – свърши се с летните
идеи за протест срещу статуквото, свърши се с
погнусените от политиката млади, свърши се с
отвращението от цялата политическа действи
телност, свърши се с искането за промяна в
системата. Свърши се и с вдъхновяващото мно
гохилядно шествие – повече няма да го видим
никога. Но пък сега си имаме селфита с Цецка
Цачева, нали така? Оптимистично?
3
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Отгатни ми изборите
Христо Христов
Текстът е от блога на автора http://economistbg.blogspot.com/

И

зборите в не
деля произве Снимка: economistbg.blogspot.com
доха, както се
изрази лидерът на
„България без цензу
ра“,
„политически
трупове“. Основните
губещи в тези избори
бяха двама. Първите са
БСП с колосалния
отлив в доверието на
избирателите им, а
вторите... за пореден
път социологическите
агенции с неточните си
прогнозни резултати.
Казвам за пореден път,
защото в кратката де
мократична история
на страната е имало
може би два или три
вота,
които
са
съвпаднали в пълна
степен с обявените при
избори
проучвания.
Така въпросът купени ли са социолозите ране на въпроса, който се задава към
в България отново разбуни обществени респондентите при провеждане на
те духове. В последните няколко дни ре проучването. Стандартният и найчесто
дица знайни и незнайни експерти и срещан въпрос е: „Ако изборите бяха
псевдоексперти се упражняваха в рито днес, за коя политическа сила бихте гла
рика по темата, като в крайна сметка сували?“. Той има и различни свои разно
всички сатанизираха социолозите и ги видности, които понякога могат да дове
поставиха в образа на найкорумпирана дат до объркване на респондентите, а
та прослойка в обществото. Въпреки че оттук и да бъдат дадени неточни отгово
като дипломиран социолог винаги съм се ри.
От друга страна разминаване може да
възмущавал на хора от бранша, продава
щи не само своето достойнство, но и това дойде и от некоректна работа на самите
на своите колеги, трябва да внесем ня анкетьори, които да не спазват изисква
нията, които са им зададени за подбор на
колко допълнителни уточнения.
респондентите, попадащи в извадката.
Защо предизборните резулта Всяка агенция има свои филтри за про
ти се различават от сле
верка на качеството на работа на анке
тьорите си, но дори и те не дават стопро
дизборните такива?
центова гаранция.
Социологически проблеми
За да бъдат изчистени всички тези
На първо място разминаване в ре
проблеми,
Българската социологическа
зултатите може да дойде от различните
асоциация
проведе
преди няколко годи
методологии, по които социологически
ни
дебат
по
темата,
чиято
цел бе да бъдат
те агенции изготвят своите проучвания.
За да бъде едно проучване представи уеднаквени методологиите, които се
телно за населението на страната, то използват за измерване на предизборни
трябва да осигури равен шанс на всички те нагласи. Това бе необходимо, тъй като
имащи право на глас да попаднат в именно зад тях се криеха и оправдаваха
изследваната извадка. С други думи агенциите, които представяха нереално
изместване на резултатите може да бъде високи резултати за една или друга поли
получено от изместване на извадката, тическа сила.
Не на последно място идва и сто
която се прави при провеждане на
хастичната грешка на оценката. Това
проучването.
Значение има и начинът на формули означава, че посочените проценти, които
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се представят, не мо
гат
да
бъдат
възприемани като
реално
точните
стойности. Напри
мер ако, да кажем,
дадена
агенция
представя данни от
проучване, според
което за ПП ГЕРБ ще
гласуват 27%, а
грешката е 2%, то
точният процент е в
интервала +/2% от
посочения
или
между 25% и 29%.
Политически
проблеми

Друг аспект на
промените в пре
дизборните резулта
ти идва и по линия
на самите респон
денти. С изключение
на ДПС и някои
малки националистически формации,
политическата реалност показва, че
няма партии с голям дял на твърдия си
електорат. В това число дори и БСП вече
не може да разчита на своите пенсионе
ри, които първите 15 години от демокра
тичното начало чинно гласуваха под
строй за червената идея. Всяко социоло
гическо проучване прави моментна
снимка, актуална към датата на про
веждането му, на обществените нагласи
и очаквания. Прибавяйки към това и не
постоянността в политическите нагласи
на респондентите, то картината често се
оказва подинамична и от момента на
снимката; до момента на представянето
ѝ в медийното пространство тя може да
се измени. Именно липсата на твърд
електорат придава голяма тежест на
провежданите политически кампании.
Ако предизборните кампании не носеха
гласове, то нямаше да има нужда да се
хвърлят стотиците хиляди левове за
реклами и срещи с избирателите. Просто
всичко щеше да е ясно месеци преди про
веждането на вота.
От всичко казано дотук става ясно, че
шансът различни агенции да оповестят
еднакви проценти за политическите сили
е минимален. А разлика от един или по
нисък процентен пункт е много трудно
да се запази при всички. В данните на
една агенция разликата може да бъде 0,5
www.facebook.com/vestnikprotest
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пр.п., но при друга тя да нарасне до 2
пр.п. Така че варирането на процентите е
напълно нормално. Особено при близки
нива на подкрепа в обществото това би
възпроизвело при една агенция дадена
политическа сила да води, а при друга –
нейният опонент.

Защо се манипулират пре
дизборните нагласи?
Предизборните проучвания са силен
инструмент в ръцете на политиците и по
литическите ПРи, защото те могат да
донесат допълнителни гласове на
партията. Това обикновено се случва по
две причини. Първата е даване на близки
резултати между две взаимно противо
поставящи се политически сили. В нашия
случай ГЕРБ и БСП. Малките разлики
между тях обикновено се комуникират
към избирателите по два начина.
Първият е, че конкретната политическа
сила има шанс да победи своя опонент,
но за да се случи това, гласът на всеки е от
изключителна важност. По този начин се
активизират избирателите, които не смя
тат, че един глас (точно техният) е от съ
ществена полза и са решили да не отидат
до урните или смятат, че в този ден имат
поважна работа. Вторият е използването
на омраза и агресия към опонента. Ако
не гласуваш, другите ще ни победят.
Като цяло този подход събужда и моби
лизира периферията на гласоподавате
лите на партията. Все пак трябва да се
направи и уточнението, че този подход е
нож с две остриета и може да бъде
използван със същата сила и посока от
политическия опонент.
Другата причина, поради която се
прибягва до манипулации, е даване на
шанс на малки партии. Един от основни
те проблеми, с които се сблъскват поли
тиците, опитващи се да привлекат
електорална подкрепа, е, че гласоподава
телите казват: Според проучванията вие
нямате шанс да прескочите пре
дизборната бариера. Защо да гласувам за
Вас тогава, като нищо няма да можете да
промените? Именно тук изкуственото
напомпване на подкрепа се използва
ефективно от малки формации и по този
начин те събират поголям брой гласове.

Как да познаем коя агенция
ни лъже?
Манипулирането на общественото
мнение чрез некоректни предизборни
данни се случва по два начина. Първият е
със създаване на агенции еднодневки. Те
се създават няколко месеца преди избо
рите и започват усилено да произвеждат
предизборни проучвания за нагласите на
обществото, в които тенеденциозно да
дават завишени резултати за определена
политическа сила. Всяко тяхно проучва
не е широко тиражирано в национите
vestnikprotest@gmail.com
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медии. Могат лесно да се разпознаят по
добни начини за манипулиране, като се
замисли човек как никому неизвестна
агенция е отразявана в национални теле
визии и ежедневници. Медиите внимават
на кого дават трибуна. Все пак ако Вие
като читател пишете и изказвате активно
мнение във форуми на медии, защо ни
кой не ви е поканил досега да коментира
те изборите? Разбира се, както вече стана
явно през последните години, след като
се заплаща, всяка информация може да
бъде отразена и всяко мнение – взето под
внимание. След приключване на избори
те тези агенции изчезват по същия мисте
риозен начин, по който са се появили.
Стигаме и до същинската платена со
циология. Определена партия плаща на
вече наложила се в общественото
пространство от години социологическа
агенция, която да завишава резултатите
ѝ. Всъщност процесът тук е малко по
сложен от това, което се представя. При
разработването на ПРстратегиите пре
ди изборите и по време на предизборни
те кампании, политическите сили
използват услугите на социологически
агенции, за да могат точно да идентифи
цират найнаболелите проблеми на
обществото и да изградят своите пре
дизборни платформи върху тях. Също
така и да следят какви са отзивите от
техните кампании и тези на конку
рентите им. Това показва, че социлоги
ческите агенции, които си позволяват да
моделират предизборните резултати от
проведени проучвани в полза на една
или друга политическа сила, са обвърза
ни с нея още преди началото на самия
предизборен процес и произвеждат по
вече от едно проучване до настъпване
на самия вот. Найчесто манипулациите
варират в рамките на стохастичната
грешка. (Все пак не е толкова лесно и
евтино да накараш агенция с изградено
през годините в публичното пространс
тво име да посегне върху коректността
на своите данни.) А представители на
тези агенции в края на предизборната
кампания се хвърлят в словесна защита
на своите клиенти, като основно говорят
в медиите за голям потенциал за ръст и
победа при провеждане на изборите.
Друг интересен момент тук е и навикът
на тези социолози да поднасят на ме
диите данни от проучване ден или два
преди деня за размисъл, като в тях
акцентират за обрат на ситуацията, кое
то отново е насочено към мобилизация
на периферната част от гласоподавате
лите на определената политическа сила.

И така, бяха ли купени социо
лозите за Евровота?
След всичко, казано дотук, и
разглеждане на резултатите, то близките
и почти равни предизборни резултати
www.protestnamreja.bg
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между двете основни политически сили
изглежда, че са били манипулирани. В
същото време обаче реално една партия
няма как да купи всички социологи
чески агенции, за да ги накара да пре
доставят еднакви данни. Отговорът тук
поскоро се крие в залозите на самите
социолози за изборите. С настъпването
на икономическата криза бизнесът в
страната прибягна до съкращаване на
разходите си, а тези за проучвания бяха
на първи места в списъците. Това доведе
до сериозно размерите на сектора и
направи участията им в обществени по
ръчки жизнено важно за тяхното оцеля
ване. Да припомним, че само преди ня
колко години бяхме свидетели на
публична кавга между шефките на две
социологически агенции именно за ма
нипулации в участието в обществени
поръчки. А обществените поръчки се
възлагат от държавата, която се
управлява от правителство съставено от
БСП. Публична тайна е, че ако има же
лание, определен кандидат ще спечели
определена поръчка, ако не, няма да се
случи. Изхождайки от тук, може да се
направи изводът, че всъщност резулта
тите на социолозите може да са били
леко завишени, но едва ли е било под на
тиск, а просто бяхме свидетели на неже
лание на социологическите агенции да
влизат в конфликт с властта именно по
ради страх да не загубят бъдещи догово
ри. Всъщност, както споменах погоре,
подобно изравняване на предизборните
резултати е нож с две остриета и това
найвероятно е въздействало посилно
мобилизиращо за ГЕРБ, отколкото за
БСП. Подобна бе и ситуацията на
предсрочните избори от миналата годи
на – ГЕРБ и БСП отново бяха с почти
идентични резултати при всички пре
дизборни проучвания от всички
агенции.

Кой печели от дискредитира
нето на социолозите?
Естествено печеливши са само поли
тиците. След като се наложи публично
мнението, че социолозите и проучва
нията им са платени и манипулирани,
много полесно ще бъдат подвеждани
избирателите да гласуват за партии,
които нямат шанс да преминат 4про
центовата бариера на парламента. Но
все пак и малкото гласове са им доста
тъчни, за да се прескочи пониската
летва от 1 процент за държавна субси
дия или да се пренасочат гласове от по
литически опонент към друг без шансо
ве за победа. За съжаление не се наблю
дава и засилено желание от страна на
всички социолози да изчистят опетнява
ното си име и всичко попада в порочния
кръг на незнанието на кого да се дове
риш и вярваш.
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Призракът на популизма броди из Европа
Събин Танев

З

а съжаление и отминалите избори за евро
депутати в нашата мила татковина няма
да бъдат запомнени с добро. Някак си го и
очаквахме. Лошият опит, който сме изпитали
на гърба си през изминалия четвърт век, вещае
ше това. Вещаеше го и слабата предизборна
кампания, ако изобщо може да се нарече така
опитът на водещите политически партии да
омаловажат вота и да направят така, че
възможно наймалко хора да гласуват в
изборния ден. Вещаеха го и многобройните
сигнали за корпоративен и купен вот – както
преди изборния ден, така и по време на същия.
С две думи – нямаше изненадани хора. Но
изборни изненади имаше.
Въпреки че България вече отдавна е член на
Европейския съюз, изглежда единици са тези,
които си имат някаква идея как всъщност
функционира той и каква е тяхната лична роля
като граждани на Обединена Европа. За мнози
на навярно ЕС е онази част от Стария конти
нент, от която идват пари за множество фи
нансови проекти за развитие в родните им
места. Той е място, където всички са богати и
проспериращи и България не може да се
съизмерва с него. Ако и вие си мислите точно
това, вината е във вашите приемници. Или по
скоро сте повярвали на всеобщата медийна
пропаганда, която от край време тръби тези и
други неистини. Както ЕС, така и България се
намират в особено важни периоди в своето
развитие – Европа продължава всячески да се
опитва да се пребори с последиците от фи
нансовата криза. От решенията на Евро
пейския парламент, който е с позасилени
правомощия спрямо предходните избори от
2009та година, зависи дали Обединена Евро
па ще я бъде, или не. Ето защо изборите от 25
май всъщност са от особено голямо значение –
гласоподавателите получават реален шанс да
допринесат за засилване или за промяна на по
соката, към която Европа е поела, както и за
множество други неща, засягащи ежедневието
на всеки един от нас.
В България положението не е порозово,
отколкото е в Европа. Няма и как да бъде, имайки
предвид, че обвързвайки се с ЕС през 2007ма го
дина, ние ставаме като скачени съдове. За разлика
от Запада обаче тук финансовата криза оказва по
голямо влияние. Огромната безработица и
ниските доходи са смазващи за българина.
Българският етнос се топи за сметка на ромския.
По неофициални данни нацията ни вече е под 6
милиона. На фона на тази ужасяваща статистика
имаме едно чисто популистко, нелегитимно и
антибългарско правителство, което не само не
може, а и не иска да предприеме каквито и да е
реформи. В медийното пространство се тиражи
раше, че що се касае до бъдещето на страната ни,
от изборите за Европейски парламент нищо не за
виси. Че независимо какви ще са резултатите от
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вота, те няма да са съизмерими с тези при един
евентуален такъв за местен парламент. Напротив
– всички избори, без значение дали са за прези
дент, местна власт, парламент, Европейски
парламент, са един своеобразен барометър за мо
ментните настроения в обществото. И в този ред
на мисли, ако погледнем резултатите от вота в
България, ще видим, че нагласите на българи
на драстично са се изменили за изминалата
една година от последните парламентарни
избори. Следователно няма нищо пологично
от това да последват предсрочни. Отговорното
поведение изисква това. Друг обаче е въпросът
дали знаят какво означава това словосъчетание
хората в настоящето правителство. С многоброй
ните си лобистки закони и действия  поскоро не.
Друго притеснително явление в страната ни, а
и в Европа, е така нареченият „евроскептици
зъм“. Що е евроскептицизмът, в какво се изра
зява той и има ли почва в ЕС?
Евроскептицизмът е явление, съпровожда
що политическия живот в ЕС от край време.
Той не е ново явление, характерно само за избо
рите тази година. Найобщо казано,
евроскептицизмът е една своеобразна криза на
доверието. Генезисът му се корени в граждани
те на старите членки на съюза, които изказват
своето съмнение, че той има силите и ресурсите
да се справи с настоящите и бъдещи проблеми.
Ако се вгледаме в статистиката, ще видим, че
доверието на хората в него драстично е нама
ляло. През 2007 г. проучване на Евробароме
тър сочи, че 52% от европейските граждани
гледат позитивно на ЕС. Днес само 31% спо
делят такова мнение. От 15% през 2007 г., про
центът на тези с негативно отношение е на
раснал на 28%. Евробарометър показва и спад
на доверието в ЕС до 31%, при недоверие от
58%. Разбира се, причините са многобройни и в
различните държави членки имат свой
собствен генезис. Ако все пак трябва да ги сло
жим под общ знаменател, евроскептицизмът
нараства найвече заради финансовата криза и
обезценяването на доходите, от една страна, и
възможността за свободно придвижване в гра
ниците на страните членки и възползването от
социалните помощи в съответната държава от
друга, колкото и това да си противоречи с
първоначалния замисъл на ЕС. Използвайки
именно този скептицизъм на гражданите, в
Европейския парламент успяха да влязат депу
тати с антиевропейски нагласи, като в някой
държави като Франция, Великобритания,
Германия, Австрия и Дания резултатите на
партиите им бяха очаквани, но въпреки това
шокиращи. И макар че в бъдещия Европарла
мент евроскептиците ще бъдат разделени в ня
колко фракции, те определено ще въздействат
върху цялостния процес на функциониране на
парламента. Със сигурност институцията ще
придобие попопулистки характер и помалко
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ще се работи за важните неща, които трябва да се
случват.
Как стоят нещата с тези нагласи в България? За
съжаление крайните ксенофобски настроения и
популизмът не подминаха и нашата държава.
Кризата с бежанците от Африка и Азия оказа
своето влияние върху гражданите на страната ни.
Страхът от последствията, които имигрантската
вълна може да окаже върху и без това крехката
ни икономика определено тласка избирателите
към крайните политически формации и открове
ния евроскептицизъм. На отминалите евроизбо
ри с такава ориентация бяха „Атака“, „България
без цензура“ на Бареков, НФСБ и още множество
помалки партии. Въпреки че (с изключение на
ББЦ) посочените партии не успяха да съберат
нужния вот, за да излъчат евродепутати, това не
означава, че нивата му у нас са ниски. Напротив –
ниската избирателна активност донякъде е сви
детелство точно за това. Пообезпокоителното в
случая е, че една от водещите политически
сили у нас, БСП, все пооткрито се противо
поставя на европейските правила и съвсем явно
работи за Кремъл. Последствията от проруска
та ориентация на правителството ни могат да бъ
дат единствено и само негативни. Въпросът е: Има
ли политически отговорни лица в изпълнителна
та власт, които да прекратят безумието, наречено
„Южен поток“? Отговорът на този въпрос обаче е
предмет на друг разговор. Въпреки че вероятно
мнозина от нас предварително знаят отговора...
Европейският парламент ще функционира,
независимо от евроскептицизма. Останалите по
литически партии получиха достатъчно на брой
депутатски места, осигуряващи им безпроблемно
управление. Това не означава обаче, че явлението
трябва да бъде игнорирано. Въпреки че голям
брой от гласовете за антиевропейците са спече
лени благодарение на чисто популистко гово
рене, сигнална лампичка трябва да светне в
главите на евродепутатите, за да им покаже, че
нещо определено не е наред. Нужно е всеки
един от тях да проумее, че живее в изключително
важен период, от развитието на който зависи бъ
дещето на всички граждани на Обединена Евро
па. Нужно е всеки един от тях да осъзнае ролята
си на представител на общественото мнение, на
изразител на гражданските нужди. Нужно е да
загърби чисто партийните си интереси за сметка
на всички нас – гражданите на Европейския съюз.
Дали това ще се случи – само времето ще покаже.

Снимка: cross.bg
www.facebook.com/vestnikprotest
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ГР АЖДАН С КО О БР АЗ О ВАН И Е

Ка кво е да си н е за ви си м
н а блюда т е л?
Борил Гуринов

Б

езумно рано неделя сутрин е, 5:45
часа, а аз вече излизам от вкъщи.
След малко стартира изборният ден.
Като активен гражданин избрах днес да
отида до изборните урни – не само като
избирател, но и като наблюдател на целия
процес. Предстои ми да посетя десетина
секции, за да проверя и отразя протичане
то на изборния ден там и найвече – обста
новката около тях.
Подготовката ми започна седмица по
рано с обучение за наблюдатели от Инсти
тута за развитие на публичната среда
(ИРПС). В продължение на няколко часа, в
прекрасен слънчев неделен ден, събралите
се доброволци бяхме подробно запознати с
действащото изборно законодателство, с
правата и задълженията ни, с възможните
проблеми, които биха ни се изпречили.
През седмицата с екипа на ИРПС уточнява
ме секциите, които ще посетя, маршрута и
спътниците ми.
И ето ме на 25ти май – легитимиран с
бадж и удостоверение, въоръжен с форму
ляри, фотоапарат и телефон – потеглям
към кварталното училище, в което гласувам
от години. Дворът му е пълен със застъпни
ци и представители на партиите и с наблю
датели, въпреки ранния час. Повечето от
партийните представители, с които разго
варям, са там само за да вземат едни пари.
Незаинтересовани и неинформирани са за
правата и задълженията си. Част от
застъпниците дори не са сигурни коя
партия ги изпраща. Секциите отварят
навреме, но и при тях личи слабото, на
практика липсващо обучение. Напълно
нормално, когато методичните указания са
ти връчени в последния момент. Пропуски
те, с които ще се сблъсквам през целия ден,
са липсите на списък на кандидатите в
тъмната стаичка, на указание за знаците за
гласуване (хикс и чавка), както и на образец
на бюлетината в коридора на училището,
който води до стаята с урната. Гласувам и
съм готов да потегля по маршрута. Взимам
спътниците ми от уреченото място и се
отправяме към Своге. Оставям ги в града, а
аз продължавам към гара Бов, където има
само една изборна секция. Още с пристига
нето си дочувам телефонен разговор.
Жена споделя на отсрещната страна, че от
списъка ѝ остава само един човек, който
не се е явил. Покъсно се оказа, че тя е
застъпник на партия, но не разбрах на коя.
Пред секцията е пълно с хора, които не гла
суват, но и нямат обозначения. На въпроса
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Снимка: Борил Гуринов
ми какво правят там отговарят, че също са
застъпници. Отказват да ми съобщят на коя
политическа формация.
Връщам се към Своге. Там колегите
наблюдатели са обходили повечето места за
гласуване и са останали само две, доста
отдалечени от центъра. Секцията, която ще
наблюдавам, се намира в квартален клуб.
Според правилата в една такава присъства
само един наблюдател от организация. Така
че аз влизам, а колегата остава да наблюдава
околността. В секцията всичко изглежда
изрядно. След половин час установявам,
че на сравнително равни интервали
пристигат групички от роми. Излизам да
говоря с колегата и виждам, че той прави
снимки на отдалечаваща се кола. От него
разбирам, че това е поредния път, когато
един и същ автомобил докарва и откарва
разни хора. А през цялото това време
пълничък ром на средна възраст се върти
пред секцията, посреща колата, а след това
провежда телефонен разговор. И така ние
правим серия от снимки как с една и съща
кола пред нея се докарват групи от роми.
Веднага изпращаме снимките в ИРПС, а те
подават сигнал към местната прокуратура.
Ние уведомяваме за случващото се
председателя на СИК, но за наша изнена
да тя ни отговаря, че тези хора плащат на
шофьора по 2 лв., за да ги докара, тъй като
живеят на километър и половина от
секцията. За съжаление няма какво повече
да направим и си тръгваме.
Приключваме изборния ден в гр. Нови
Искър. От моите наблюдения и от споделе
ното от колегите мога да кажа, че преброя
ването на бюлетините беше съпроводено от
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тотален хаос и неспазване на предписаните
от ЦИК процедури. Може донякъде това да
е било от незнание, тъй като методическите
указания бяха дадени твърде късно, но дори
когато ги четяха на момента, не се съобразя
ваха с тях. Въпреки хаоса обаче, изглежда,
бюлетините са преброени точно. Комисията
попълни бързо протокола, но когато
трябваше да направи негови копия, масти
лото в копирната машина свърши. Донесо
ха втори тонер, след това – и трети.
Междувременно дойдоха колите, чувалите
с документите тръгнаха към РИК, а копия
на протокола все още нямаше. Така за
върши моят изборен ден. В неделя вечерта,
21:15 часа.
Няколко дни покъсно получихме
отговора на прокуратурата в Своге, в
който се казваше, че шофьорът на кола
та е идвал само два пъти до изборната
секция. Първият – за да придружи съпру
гата си, инвалид в количка, и вторият – за
да докара роднини, които са му съседи.
Докато бяхме пред и в нея, човек с инва
лидна количка не видяхме. А колегата
наблюдател отвън обръща внимание на
автомобила едва когато той пристигна за
втори път, защото да се случи веднъж
няма нищо подозрително. Втория път
обаче се усъмняваш и снимаш. Но при
трети такъв се уверяваш, че става дума за
контролиран вот.
На фона на многобройните наблюдатели,
обвързани с партиите, присъствието на не
зависими такива е от изключително значе
ние за провеждането на честни, демокра
тични избори. В противен случай едва ли
щяхте да узнаете всичко това.
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От социалните мрежи

Ивайло Динев
Мисля, че се фетишизира думата „оставка“. Тя
сама по себе си не значи нищо, смисълът й зависи
от перспективата на погледа. Ако една оставка
идва след гняв отдолу, тя е успех за народа. Но ако
е предизвикана от междупартийни (олигархични)
игри, тя е неуспех. Ставаме свидетели, а не сме
инициатори. Няма да има АТАКА, но ще има Ба
реков. Ще има нови грозни коалиции. Ще бъде съ
щото. Ще бъде чудовищно, защото ще зависим
отново от сблъсъка на олигарсите и техните
пионки. И така, докато не се преминат загражде
нията от читави хора, буквално и преносно.

Теодор Михайлов

Снимка: portalbg1.ning.com

Атанас Буров
Български финансист, дипломат и политик от Народната партия, а покъсно на умере
ното крило на Демократическия сговор. Министър на търговията, промишлеността и
труда (1913, 1919–1920) и на външните работи и изповеданията (1926–1931).
„Българинът, като му дадеш много пари или много ядене, се забравя. На бълга
рина всичко трябва да му се дава отмерено и никога да не му се плаща много висо
ко. Защото като забогатее, той се забравя. Удря го на грабеж, разгул, разврат, по
кер. Става злобен и завистлив. Губи човешки образ. За него няма нищо свято на
този свят. Парите отприщват пороците му, слабостите и злобата му. Българинът
прощава за всичко, но не и на преуспяващите. Или на тези, които стоят над него.
Българинът с пари се смята за много поумен от този, който ги няма“.
„Този свят не се преобразява лесно. Той се разорява, унищожава. Изгаря се, но не
се преобразява. Додето свят светува, ще има бедни и богати. Управници и управля
вани – насилници и мисионери на милосърдието. Каиновци и Авеловци“.
„Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най
долното си качество – винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо
за това, което получава“.
„Политиката има свои закони. Тя не търпи интелигентните на трона си. Тя иска
полуинтелигентни. Полудипломати, полуполитици. Тя иска сурови мъже, с тежки
юмруци. В политиката важна е маскировката, а не същността. Света го движат не
политиците, а парите. Политиците са били само щурманите на параходите. Пара
ход без платна, без вятър, без пара, без бензин не върви. Това са парите“.

Исках да ви кажа нещо, което подминаваме в
шеги и закачки, и което е толкова тъжно, толкова
е тъжно, че ми иде да си разкача монитора и да
ходя на Позитано да го прасна в наглата очилата
чутура на Станишев, после да мина през ЦИК да
ги оплющя и тях и накрая да мина през прокура
турата за да ги питам дали тези дни са чели
вестници, сайтове или случайно са гледали теле
визия. В Бобов дол, в Бобов дол,България, Евро
па, един олигарх, получаващ милиони субсидии
от държавата, но неучастващ в евроизборите,
подкрепя една партия налагайки вота на служи
телите си срещу купони за храна, които важат
само в негов магазин. Тези хора гласуват за хра
ната си, за да им бъдат изплатени навреме запла
тите, авансите. Всичко това се случва в 21 век в
европейска държава. Всичко това излиза на по
каз. Всичко това, обаче, не притеснява Станишев
и ко. За тях това е лост за няколко гласа повече. За
тях гласоподавателя е скот, който има нужда да
се нахрани и облече за да може да гласува. И
въпреки, че БСП печели убедително там, магази
ните на олигарха са празни. Защото робите
трябва да бъдат наказани. Наказани заради ня
кой, който си е позволил да снима инструктажа
за правилното гласуване. Сега робите имат купо
ни за храна, а храна няма. Сега те чакат по 78
часа пред магазина за пакет кайма. От малките.
Тези хора нямат време за фейсбук, техните ста
туси са написани с кръв в мините, в които ние не
слизаме и никой от нас не лайква и споделя. Щото
ние колкото и да ревем от задръстванията, про
давачките в мола и лошото време, никога няма да
разберем, какво е да гласуваш с купон за храна.
Та, няма проблем, стойте си вкъщи, всички са
маскари, оставете правителството да работи, со
циалистите са за социална държава, в която сре
щу всеки купон за храна има храна. Ако си гласу
вал за тях. Голям купон, нали?

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

Бо р и л Гур и н о в

М омчи л П ет ров

Хр и ст о Га т е в

М и ха е ла Ла за р о в а

Ва си л Ди м и т р о в

Хр и ст о Й о в е в

Съб и н Та н е в

Ю ли я н Со б а д жи е в

Вестник „Протест“ разчита на теб, читателю, за своя тираж и разпространение. Той се финансира изцяло
от доброволни дарения. Искаме вестникът да достигне до възможно повече хора, за това прочети и предай
нататък. Разпечатай и подари. Изпрати в електронен вид. Стани наш активен разпространител в твоя блок,
квартал и град. Очакваме новини за протеста и от твоя град: vestnikprotest@gmail.com
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www.protestnamreja.bg

www.facebook.com/vestnikprotest

