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Унижението на един народ (Не)облагаем минимум България каза: Орешарски, върви си!

Издава се с дарения Разпространява се безплатно

Нарекоха ни лумпени.
Според Уикипедия лỳмпен (от немски: Lumpen – парцали, дрипи) е лице, което не притежава 

собственост и преживява от случайни доходи.
Терминът „лумпен-пролетариат“ е въведен от Карл Маркс, за да обозначи низшите слоеве на 

пролетариата, който не може да достигне до класово съзнание.
А „като лумпенизация на обществото“ се означава провеждането на политика, която води до 

увеличаване на дела на тези слоеве от населението, както и разпространението на техния модел 
на поведение и светоглед, в условията на обществена криза.

Ние се смяхме и казахме, че никога няма да бъдем лумпени сами. Но те разбраха, че са 
истинските виновници.

Нарекоха ни ултраси.
Ултрасите са вид спортни фенове и субкултура, известни с фанатична подкрепа за отборите 

си. Ултрасите са известни с шумните и привличащи внимание прояви, с които изразяват подкре-
па, и със скандиранията в големи групи.

Някои групи ултраси са асоциирани с редица отличителни черти като татуировки, знамена, 
тениски и плакати с нацистка символика, нацистки поздрави и пр.

Ние се смяхме и излязохме с плакати, че никога няма да бъдем ултраси сами. Но те привидя-
ха част от своите редици в това определение.

Нарекоха ни терористи.
Тероризъм (от латински: terror – страх) е понятие без приета международна дефиниция. По-

търпевшите от терористичните актове могат да бъдат висши длъжностни лица, военни, хора, 
които обслужват интересите на правителствата, или обикновени граждани. Някой, който е смя-

Потъпканото достойнство
тан за терорист от едни, същевременно е считан за борец за свобода от други. Насилието срещу 
обикновените граждани най-често е осъждано като проява на „тероризъм“.

Ние се смяхме и публикувахме определенията на стените си във Фейсбук. Но те осъзнаха, че 
това определение описва техните действия.

Нарекоха ни метежници.
Метеж е действие или състояние на въоръжена, открита съпротива на властите или на пра-

вителството, управляващо страната. Метежът също може да бъде под формата на открито не-
подчинение или опозиция на какъвто и да е контрол. Ако такива действия продължават или се 
усилват, то метежът може да приеме формата на гражданска война или революция.

Ние се смяхме и продължаваме да твърдим, че протестът е мирен. Само в техните очи стра-
хът вижда чудовища.

Нарекоха ни платени и режисирани.
Ние отвърнахме, че стига ни тая награда да каже нявга народът, че сме се борили за правда 

и за свобода. Не търсим оценката на онези, скрили се зад стената и безкрайните кордони поли-
ция. Свободните сме ние. Също така ние плащаме сметката за бъдещето на нашите деца.

Смеем се, защото смехът ни дава бъдеще. Но те усетиха шума на своите пари в това опре-
деление.

Нарекоха ни марионетки и маши в ръцете на неизброими зли гении на българската и 
световната действителност.

Ние обаче знаем защо сме на площада и знаем как искаме да изглежда една по-добра 
България, освободена от робството на Държавна сигурност и управлението на едно покварено 
и недостойно поколение политици. Режисираното задкулисие постави една марионетка за пре-
миер на страната и отне всяка капчица от неговото достойнство.

Ние дори не му се смеем. Но те видяха своите кукловоди в това определение.

Нарекоха ни „не много добре с главата“.
В някакъв момент всичко това престана да бъде смешно.

Нарекоха себе си незаменими, по-добрата олигархия. Не видяха проблем в „опорни-
те точки“. Оградиха се с непрогледни стени. Доведоха полиция от близо и далеч. Поискаха от 
медиите да отразяват определени гледни точки и да премълчават други. Показваха непри-
лични жестове на протестиращите. Обиждаха студентите. Прекъснаха всякаква прозрачност и 
отчетност към обществото. Капсулираха се и отрязаха пътя към своето бъдеще.

Много по-страшно от нашето погазено достойнство е тяхното самоунижение и пълният им 
отказ от възможност да живеем заедно утре в тази малка земя като една човешка длан.

Как спите вечер, уважаеми управляващи? Как поглеждате семействата си в очите? Помните 
ли още думите „морал“ и „достойнство“?

#Оставка.

Снимка: Azcheta.com
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ТЕ вървяха по същия път, по който от юни техни съграждани поеха към 
свободата си. Докарани с влакове или натъпкани в автобуси, събрани под 
натиска на власт, вездесъща по места, те покорно вървяха с лозунги в 
подкрепа на правителството, без да знаят накъде са поели и защо. Този 
марш на покорството, който няма нищо общо с истинската „политика“ 
(в него отсъства тъкмо „полисът“, гражданското), най-добре разкрива 
българската несвобода. Онова, заради което хората днес протестират. 
Онова, което съсипва отвътре държавата и опустошава душите ни. Оно-
ва, което прави възможен хладния цинизъм на управляващите, техния 
пълен „непукизъм“ (тъкмо Делян Пеевски и Йордан Цонев да внесат за-
конопроект за офшорните зони!). Тези пълноправни – поне на хартия – 
човешки същества вървяха в събота така, както вървят поробени хора, 
обградени и насочвани от шепата активисти на БСП и ДПС. Предвождаше 
ги черна лимузина с вид на катафалка, от която трябваше да се разна-
сят възгласите „победа“. Кой кого побеждава обаче? Или по-точно: кой 
кого владее? Докарали сме се дотам една малка политическа каста в 
буквалния смисъл на думата да владее маса от политически поробени 
хора, а териториите на някогашните пашалъци, наследени от социалисти-
ческите АПК, отдавна са се превърнали в новите феоди на ДПС и БСП. 
Трябва ли да се учудваме тогава, че противно на природните закони, къ-
дето по-големите тежести надделяват над по-малките, в нашия случай 
на политическа експлоатация, ако перифразираме Симон Вейл, няколко 
грама БСП и ДПС натежават на социалната везна много повече, отколкото 
същинската маса от български граждани?

Нямаме право с равнодушие да отминаваме този факт, защото точно 
това е трагедията на днешна България. Пред Софийския университет 
в събота се разминах с група кротки и видимо стъписани хора, очевидно 
докарани от Родопите, които ме помолиха да ги упътя накъде е ЦУМ. Явно 
бяха решили да си спестят ораторското изкуство на Пламен Орешарски, 
което е напълно разбираемо, но как да им обясня, че днешният ЦУМ, 
собственост на един от червените олигарси, че и ръководен кадър на 
БСП, отдавна не е народен магазин? Посочих им накъде да вървят, а те 
заедно със забулените си жени поеха към днешния център на властта, 
за да възкресят някогашните си спомени за „благоденствието при кому-
низма“. „ЦУМ, ЦУМ, ЦУМ, кебапчета, кюфтета...“ – както се пееше в една 
песничка. По-късно заедно със студентите от балкона на историческата 
137 аудитория, носеща името на Атанас Далчев (точно над главния вход на 
Ректората), наблюдавахме самото шествие на несвободата. Отначало 
студентите, силно мотивирани, посрещаха с възгласа „Оставка“ партий-
ните активи, които им отвръщаха с „Победа“, а някои доста възрастни 
социалисти откровено им показваха среден пръст. Сетне обаче се про-
точи истинското шествие – вяло, без политически нерв, където много 

Унижението на един народ
Тони Николов

хора вървяха, свели глава, без да погледнат напред или нагоре, без да 
казват нищо. Промени се и настроението сред студентите. „Защо вървят 
така?“ – попита ме смаяно едно момиче. Някои студенти не издържаха 
на гледката и се прибраха вътре в Университета. Други останаха, за да 
изгледат до края този акт на принудата. На унижението на един народ. 
Над хора от малки населени места, чийто хляб и работни места зависят 
от обръчите от фирми, затова не смеят да надигнат глас, нито могат да 
протестират срещу една овластена система за корупция: тя разполага с 
техния труд и техния живот.

Трагедията на днешната българска демокрация е, че покрай поляри-
зацията на прехода (десни срещу леви), покрай историческия компро-
мис около членството в НАТО и ЕС беше допусната появата на ново по-
литическо робство, цели региони станаха подвластни на политически 
клиентели и корпоративни интереси.

Трябва ли да ни учудват тогава резултатите от изборите, в които все 
по-ясно прозира матрицата на овладените и купени гласове? Или пък съ-
ществуването на чисто корпоративни партии като тази на Христо Ковачки, 
или пък политическото инженерство, което в момента прелива „маса“ 
към формацията на Николай Бареков?

Проблемът е, че прекалено свикнахме с неистината и неправдата, 
обилно вкусвайки от нейната отрова. До степен, че много хора вече не 
съзнават каква е социалната деградация в страната, други пък не прие-
мат бунта на младите, смесвайки дисциплина с покорство. Казвам това 
в отговор и на разни медийни клакьори, които дни наред не спряха да 
отправят призиви към полицията – това е „метеж“, удряйте, разгонете 
ги...

И защо? Защото не искали да чуват „у-у-у”-то на улицата, затова 
жандармерията трябвало да използва всички възможни средства – 
палки, водни струи и още... (какво още – куршуми?), за да озапти сту-
дентите, за да спрат протестите, за да няма несъгласие в тази България, в 
която, уви, всички ние отказваме да се разпознаем.

„По-бързо“ – настояват тези гласове, подели реториката на Волен Си-
деров, за да стихне ферментът на бунта и тестото на свободата да не на-
бухне. По-бързо, студът се задава, ей ги къде са и коледните празници... 
Но всички те, заедно с управляващите, не си дават сметка, че протести-
ращият човек е свободен, че той е сгряван от почти неуловимото ди-
хание на свободата и че това слабо дихание, както пише Жорж Бернанос, 
е диханието на Духа. Спомнете си само бурната зима на 1997 г., към която 
започваме да се завръщане все по-несимволично.

Струва ми се, че през изминалите дни властта преподаде два много 
важни урока на протестиращите студенти.

Първо, на 12 ноември тя нагледно им демонстрира – по лицата и 
гърбовете им – накъде върви днешната „полицейска демокрация“, 
докъде тя смята, че може да стигне, и какво смята за „легитимно наси-
лие“. И това е само предупреждението.

И второ, на 16 ноември управляващата коалиция нагледно потопи 
всички нас в „бъдещето“, което, уви, е едно все още незабравено ми-
нало. А именно – на дирижираните манифестации, на които хората 
трябваше да дефилират, за да благодарят от сърце на „мъдрите вождове“ 
за тяхната опека, заради парчето хляб и глътката въздух, тъй като всяка 
минимална сигурност се заплащаше със съществена свобода.

Ето защо младите хора, неизбягали от днешна България, имат само две 
възможности: или да последват примера на близо два милиона бълга-
ри, потърсили достойно съществуване на чужда земя и под чуждо небе, 
изоставяйки тук своите близки, или да се борят тук за своето достойнство 
и за достойнството на всички нас, включително и на тези „политически 
синджири роби“, с които управляващите илюстрираха модела на своята 
„дирижирана демокрация“. Ала протестиращите не трябва да забравят и 
нещо друго. Че има нещо по-страшно от унижението на един народ. Това 
е агонията на един  народ.#

Статията излиза за първи път в kultura.bg
Публикува се с разрешение

Момент от проправителствения митинг в София на 16 
ноември.
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(Не)облагаем
минимум
Михаела Лазарова

ПЛОСЪК ДАНЪК – наричан още пропорциона-
лен – означава, че доходите на всички граждани и 
фирми се облагат с една и съща данъчна ставка (у 
нас тя е 10%)

ПРОГРЕСИВЕН ДАНЪК – при него данъчната 
ставка се увеличава с повишаването на доходите 
(например до 2000 лв. е 10%, над 2000 лв. – 15%, 
над 5000 лв. – 20%)

Снимка: Иво Орешков

Поредният отчаян опит на кабинета „Оре-
шарски“ да си спечели подкрепа е налице – в 
средата на миналата седмица, ден преди зая-
вения протест на КНСБ, управляващите ланси-
раха идеята доходите до 340 лв. (колкото ще 
стане минималната работна заплата от 2014 
г.) да са необлагаеми – т.е., премахва се да-
нъкът от 10%, с който се задължават всички 
физически лица. Мотивите са, че така ще се 
увеличи разполагаемият доход на хората с 
най-ниски заплати. Планът е през следващата 
година той да се удържа от работодателите, 
както досега, а да бъде възстановен на да-
нъкоплатците през 2015 г. наведнъж. Прави-
телството не изневерява на практиката си да 
обещава и да раздава, а друг да плаща 
сметката, защото по всичко личи, че то няма 
да остане на власт дотогава, а следващите 
управляващи ще запълват дупки и ще връщат 
похарченото.

Същите лица, нови схеми
Необлагаемият минимум отпадна през 

2008 г. Тогава се въведе плосък данък от 10% 
за всички работещи, независимо от размера 
на доходите им. Министър на финансите по 
това време беше същият този Пламен Оре-
шарски, който сега се застъпва за прогре-
сивно облагане. Затова няма да сгрешим, ако 
наречем това действие популистко и набързо 
скалъпено, с цел туширане на огромното 
обществено недоволство.

Мярката тогава доведе до ръст на при-
ходите в бюджета – постъпленията от да-
нъците върху доходите на физическите лица 
превишават постъпленията от данък печалба 
на фирмите (корпоративен данък) и се увели-
чават с всяка следваща година, дори и в усло-
вията на криза. За справка, ето как изглежда 
движението на данъка през годините:

Година Постъпления в бюджета от ДОД
2008 г. 1,971 млрд. лв.
2009 г. 2,051 млрд. лв.
2010 г. 2,031 млрд. лв.
2011 г. 2,179 млрд. лв.
2012 г. 2,297 млрд. лв.
Колко струва този ход сега?
Властимащите твърдят, че въвеждането на 

необлагаем минимум ще свие постъпленията 
в държавата със 150 млн. лв. Ако обаче се отче-
те рискът от укриване на доходи, сумата ще 
е сравнително по-голяма. Което, от своя стра-
на, може да доведе до сериозни сътресения 
в приходната и разходната част на бюджета и 
да увеличи дефицита. В момент, когато всички 
браншове се борят и щедро получават своя 
увеличен пай от и без това свития бюджет за 
2014 г., един такъв удар по приходната част с 
непредвидени последствия може сериозно да 
разколебае икономиката и да наложи взема-
нето на нови заеми. Управлението на БСП и ДПС 
вече показа, че не знае друг начин за справяне 
с подобни кризи, и можем смело да очакваме 
необходимост от актуализации още в средата 
на идната година.

 
Обещания и последствия
Въвеждането на прогресивно подоходно 

облагане е залегнало още в предизборна-
та програма БСП и очевидно това е първата 
стъпка към промяната на данъчната система в 
България. Но как се прави тя и какви ще бъдат 
ефектите от нея? 

На първо място, тази мярка е много вероятно 
да доведе до укриване на доходи – голяма 
част от хората ще започнат да се осигуряват на 
минимална работна заплата или на непълно 
работно време – най-често 4 или 6 часа, а „на 
черно“ ще получават повече. На практика 
правителството не се бори за изсветляване на 
сивата икономика, а точно обратното – с този 
си ход я облагодетелства.

Второ, кой е по-богат? Дали работник, кой-
то получава 341 лв. и чийто данък няма да бъде 
възстановен, или друг, който получава 340 лв.? 
Такава стъпка следва да се обсъди с предста-
вители на бизнеса и организациите и да бъде 
приета едва след задълбочен и открит анализ 
на предимствата и недостатъците. Трябва да 
има консенсус по въпроса какъв всъщност 
да бъде размерът на необлагаемите доходи и 

дали въобще тази мярка е нужна. За пореден 
път обаче управляващите действат, без да чуят 
данъкоплатците и без оценка на риска.

Трето, ще се хареса ли това на потенциални-
те инвеститори? С всеки следващ ход пра-
вителството ги отблъсква – в условията на 
политическа криза няма как да очакваме 
чуждестранни инвестиции. А такива резки про-
мени също не помагат особено. Защото макар 
да сме една от страните с най-ниски данъци, има 
и други фактори, които са от огромно значение 
– стабилност и заявка за реформи например. 
Промяната на работеща мярка е всичко друго, 
но не и реформа, особено когато е краткосрочна, 
скалъпена набързо, без ясна идея какво следва.

Четвърто, има ли държавата необходи-
мите ресурси? При въвеждането на облекче-
нието се увеличава възможността за укриване 
на доходи, което налага засилен контрол и 
проверки. Възстановяването на данъка също 
изисква такива мерки. Липсва и ясна представа 
каква ще бъде процедурата по възстановява-
нето и в какъв срок хората ще получат парите 
си. Според Йордан Цонев на минимална ра-
ботна заплата се осигуряват между 250 и 400 
хиляди души – има ли НАП възможността да 
обработи данъчните декларации на тези хора, 
ако чрез тях ще се изисква обратно данъкът, и 
колко време ще отнеме това?  

Свидетели сме на поредното доказателство, 
че този кабинет не само не е „експертен“, но и 
е тотално неспособен да управлява. Вместо да 
насочат усилията си в ограничаване дела на 
сивата икономика, намаляване на корупцията 
и стимулиране на бизнеса, което ще доведе до 
раздвижване на икономиката и повишаване 
на данъчните постъпления в републиканския 
бюджет, управляващите отново хвърлят трохи 
на най-уязвимата част от обществото, в опит 
да си спечелят симпатии и още малко време 
на власт.#
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Гаф на седмицата

1. Спрени са средства по европейски фондове
За първи път от три години насам България се оказва със спрени средства по европейски фондо-
ве. Брюксел обяви, че замразява временно финансирането по Оперативна програма „Околна среда“. 
Освен това червена лампа свети и в два други фонда – Програма за развитие на селските райони и 
Оперативна програма „Регионално развитие“. Не за първи път общините се оказват неспособни да 
спазват европейските изисквания, а контролът от страна на държавата е твърде нисък. Проблемите 
се задълбочават и в предишното, и в настоящето правителство и крайните потребители страдат от 
това. Отговорност не поема никой.
2. Цветлин Йовчев: „Полицията не събира информация за протестиращите.“
Изказването на неистини се превръща в патент на управляващите, от който те вече дори не се 
опитват да избягат, тъй като разполагат с медии и възможност за държавен натиск. Министърът на 
вътрешните работи Цветлин Йовчев заяви в национален ефир, че полицията не е събирала нерегла-
ментирано информация от лични карти на протестиращи и подобно нещо не се случва в България 
през 2013 г. Блогърът Иво Божков обаче доказа с видеозапис, че това не само се случва, но е и масова 
практика в центъра на една европейска столица днес.
3.  „Опорните точки“ на БСП
Пресцентърът на БСП снабди своите депутати с „опорни точки“ – инструкции как да говорят за съ-
битията в София в нощта, когато протестиращи бяха разпръснати от полицията от площад „Народно 
събрание“, а МВР получи обвинения, че е превишило правомощията си. Сред точките в документа 
има обвинения към студентите, че са получавали пари, за да си правят снимки с окървавени лица, 
както и че участниците в протеста вечерта не са били студенти, а ултраси. Също така следва да се 
твърди навсякъде, че на студентите от НАТФИЗ са оферирани до 700 лева за кадри със студенти в 
кръв. Съседи с изненада били разпознали и „студента“ с пукнатата вежда, за когото дори не предпола-
гали, че е студент (което не означава, че не е такъв). Същият, май, не бил много добре с главата. Който 
и да е писал тези опорни точки, отговорността е на мнозина.

България каза:
Орешарски, върви си!

Преподаватели
32-ма преподаватели от различни университети 
отидоха на среща с Президента на България г-н 
Росен Плевнелиев, за да изкажат своето силно 
безпокойство от случващото се в страната и да 
предадат Отворено писмо.
Г-н Плевнелиев започна с думите, че живеем във 
време на исторически шанс, но и на исторически 
срам. И продължи:
 – Протестът е нещо положително, защото ни 
пука, а не сме безразлични;
– Задаваме нов дневен ред;
– Проблемът с олигархията е вече посочен;
– Институциите обслужват един автобус хора;
– Промяната ще се случи само при споделени 
ценности и работа за постигането им ден след 
ден;
– Трябва не да се смутим и поемем към Терминал 
2, а да запретнем ръкави;
– Младите хора, студентите, имат позиция – зна-
чи са готови да поемат държавата в свои ръце.
А какво се случва сега ли?!
На студентите – контрастуденти.
На протестите – контрапротести.
На гражданите – контраграждани.
Имаме сериозен проблем, защото политиците не 
искат да чуят хората.
Доц. Кристиан Таков: Събуждането е оглуши-
телен факт. То е във всяко кътче, на всяко място. 
Сметката на това правителство ще бъде плащана 
от следващите поколения. Правителството днес 
си позволява да извади от най-черните подземия 
най-гнусните зверове, за да остане на власт. Това 
е национално предателство.
Проф. Калин Янакиев: Нарушени са човешките 
ни права. Насилието спрямо студентите е доку-
ментирано. Все по-тревожно е увеличаващото се 
полицейско и жандармерийско присъствие.
Проф. Александър Кьосев: Спешните пробле-
ми скриват стратегическите. Единството на на-
цията е преди законите, дори преди Конститу-
цията. Единството на нацията е воля на хората да 
живеят заедно. Как ще живеем след всичко това? 
Сред пустош в душите ни?

Информационни технологии 
Изпълнителните директори на 36 български 
софтуерни компании излязоха с обща проклама-
ция, в която призовават за незабавна оставка на 
правителството и Народното събрание. Те изразя-
ват и своята подкрепа за Ранобудните студенти, 
като започват и онлайн подписка, към която при-
зовават да се присъединят и други представите-
ли на софтуерни компании. „Това не е подписка на 
софтуерните компании, а гражданската позиция 
на изпълнителни директори на софтуерни компа-
нии. Не целим да прикрием компаниите си, а е 
принципна позиция, че според нас фирмите не 
трябва да участват в политическите процеси и 
не трябва да са обвързани с политически партии 
и тези връзки между бизнес и политика са сред 
причините, които правят България неработеща в 
момента“, коментира пред „Дневник“ Явор Джо-
нев, съосновател на „Сирма груп холдинг“, една от 
големите групи български софтуерни компании. 
Той е и зам.-председател на Българската асоциа-
ция на софтуерните компании (БАСКОМ).

Артисти 
Над 200 артисти излязоха на протест в деня на Св. 
Климент Охридски, за да изразят подкрепата си 
към студентите и да поискат оставката на прави-

телството. Актьори, режисьори и други хора на 
изкуството са част от гражданския протест още 
от 14-ти юни. Така те с лицата си свидетелстват 
за автентичността на протеста и дават гласност 
на исканията ни. В понеделник те се организи-
раха като гилдия заедно да шестват за оставка с 
надеждата, че протестът им ще получи отзвук и 
подкрепа.
Акцията им включваше шествие от градинката 
„Кристал“ до Народното събрание и Ректората на 
Софийския университет и после към НАТФИЗ, за 
да изразят подкрепа към своите колеги студенти, 
които протестират активно вече повече от ме-
сец.  Пред парламента артистите изпратиха във 
въздуха фенери с надписи: „Стига с този театър”, 
„Ние оставаме, Вие не”  и „Оставка”.
Гражданската позиция на артистите е важна не 
само защото са обществени личности, но и пора-
ди изключително изострената им чувствителност 
към всяка човешка несправедливост .
Ден след акцията на своя фейсбук профил актьо-
рът Ивайло Захариев сподели: „Силно вярвам, 
че ние, артистите, имаме мисия, по-голяма от 
това просто да бъдем известни и да забавлява-
ме хората с творчеството си и личния си живот. 
Трябва да сме двигатели на пробуждане, на по-
зитивна гражданска промяна, трябва да бъдем 
пример за своите съграждани и сънародници. И в 
тази връзка искам оставка веднага!”

Лекари във Велико Търново 
Студентите, окупирали Аудитория 321 във Вели-
котърновския университет, получиха тази седми-
ца писмо от група лекари в града, което изразява 
безусловна подкрепа и призив към смелост, 
вяра и борба за бъдещето на България. Писмото 
е емоционално и обявява заставането на цялото 
гражданство във Велико Търново зад студентите, 
които организираха и няколко поредни шествия 
в търсене на обществена подкрепа за действията 
си.#

Събирането на съсловни общности е сигурният признак, 
че подкрепата за протеста и желанието за промяна в 
страната обхваща все по-голям брой граждани.

Снимка:
Жюстин  Томс
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ТЕ се появиха с големи картонени листове 
като корици на книги, със саморъчно изписа-
ни заглавия и имена на автори. Кориците при-
личаха на книжни щитове. После разбрах, че 
така ги и наричали. Беше в Деня на будите-
лите. И някак естествено те застанаха в нача-
лото на шествието. Една редица от десетина 
картонени щита, които трябваше да водят и 
пазят протестиращите. Паисий, Софроний, Бо-
тев, Талев, Димов, Смирненски, Вапцаров, Гео 
Милев и дори две днешни книги вървяха на-
чело в това прекрасно самоорганизирало се 
шествие. Беше слънчев този първи ноември, 
различен. Бях особено щастлив и спокоен да 
вървя подир книгите щитове. И тези момче-
та и момичета излизаха всяка вечер оттога-
ва. Четящият човек, за който тайно си 
мечтаем. Рицари без броня, като момчето 
от онзи български филм с Апостол Карамитев, 
който те едва ли са гледали, онова с картоне-
ния щит и броня от кашони. Странни донкихо-
товци, наивници, както ги нарекоха, тръгнали 
срещу истински великани... Скоро щяха да се 
сблъскат с истинските щитове, шлемове, 
палки, белезници, ключове. Нестройната 
пехота на четящите срещу добре смазаната 
машина на полицията.

Един вторник, на 12 ноември.
Най-тъжната София, която съм виждал. 

София – закрит град. Полицейски, блокиран 
град. Толкова струпана полиция тези улици 
не помнят. Като огромно кафкианско насе-
комо с лъскавите фасетки на шлемовете. 
Протестиращи срещу полиция. Картонени 
срещу метални щитове. Шлемове срещу 
голи лица. Четящи срещу ръмжащи. Резулта-
тът винаги е ясен. Снимките от онзи вторник 
още не са за гледане.

Това правителство направи великански 
гафове, но най-големият е, че не разбра ка-
къв шанс имаше с този протест. Шансът да се 
оттегли тогава, през юни. Сега ще бъде шанс 
за всички ни, ако то си отиде, без да употреби 
грубо насилие. Не изпускайте този последен 
шанс, г-н премиер (вече с малка буква). Про-
чее, какво четете вечер?

През цялото време ние не спестихме 
ирониите си към протестиращи и студенти. 
Нарекохме ги хунвейбини, тези с книгите. 
Студентът с очилцата, проснат на паважа на 
„Цар Освободител“ под тежкото тяло на по-
лицая, вероятно е лумпен или наркоман. Или 
не, пърформър, влязъл в странен танц с по-
лицейско тяло не от своята категория. Този с 
пукнатата глава просто не е добре с главата. 
Организирани и платени ги нарекохме, за-

За щитовете на беззащитните
Георги Господинов

щото не можехме да си представим другото. 
Раздавали по 30 до 80 лева на стачкуващ, 
за рана – 700. Толкова евтина пропаганда 
отдавна не е имало. Все пак си дължим 
известен вкус и старание.

Тук ако обвиниш някого, че е част от ма-
фията, безчестен, непрозрачен, той никак 
няма да се засегне. Ако кажеш на ксенофоба, 
че е ксенофоб, няма и да те разбере. Пък и 
това вече минава за ценност. Но речеш ли, че 
протестиращият човек е красив и смислен, о, 
небеса, отечеството е в опасност...

Не Пеевски, успелият, а тези от кварталите, 
дошли с децата си от градинките, разделяли 
нацията. Не Петното, този рицар на безкни-
жието, а четящите разделяли народа. Не 
Орешарски, разпускащият седенки, а пре-
подавателите. Не криещият се като плъх Би-
серов, преял с пари, а протестиращите били 
сити. Не тези, овъртолили се в обръчите от 
фирми... Не изпълзелите в тъмното биячи 
на „пришълци“... Не гласуващите с ударно 
бездарие мораториуми от парламента... Не, 
не... Сакън. Не срещу тях е нашият сарка-
зъм... Нищо, че докато наричаме студентите 
хунвейбини и фашисти, истинският фа-
шизъм се търкаля навън необезпокоя-
ван. Докато хулим протестиращите, властта 
намига на мафията. Под нашия прикриващ 
огън. Бий студента... Хихикай срещу про-
тестиращия... Красиви били, а? Ще делите 
отечеството... „Всички те знаят: /Отечеството 
е в опасност“ по Гео Милев. Но там следва 
най-страшният въпрос „Прекрасно:/ но – що 
е отечество?“. Биха го съсипали Гео днес за 

този въпрос. И пак щеше да следва онова 
негово „главата ми – кървав фенер“...

Да, имаше много драматични кадри от 
онзи вторник, но два си запазвам за себе 
си. Единият е с момиче, седнало върху 
контейнер за боклук, изнесен в средата на 
„Цар Освободител“ – саморъчна барикада. 
Момичето е подпряло глава с ръце и сякаш 
не може да повярва, че това му се случва. 
Помня това момиче, то носеше една от кни-
гите, моята. Другият кадър е стъпканият 
Ботев. Картоненият щит с „Борба“ на Ботев 
под няколко чифта еднакви черни лъскави 
обуща, „кубинки“ им викахме едно време. 
Запомнете тази картина. „Стъпкаха всички-
те ни книги“ – каза ми един от студентите 
после, – „но ние пак си ги взехме“.

Ако трябва да си избирам щит, ще остана 
при тези стъпкани, разкъсани, книжни, са-
моръчно изписани корици на протестиращи-
те. Щитовете на беззащитните.

Защото всичко това ще свърши. Ще жи-
веем отново заедно. Цяло едно поколение 
ще носи паметта за съпротива в телата си. 
И литературата ще бъде просто литература. 
И всички – ироници и наивници, полиция и 
студенти, ще си говорим най-сетне. И ще ле-
куваме заедно раните, не онези от вторник, 
те са нищожни, а онези от последния век. 
Колкото по-скоро, толкова по-добре. 
Заради оскъдното биографично време, което 
ни е отпуснато.#

Статията излиза за първи път в kultura.bg.
Публикува се с разрешение

Снимка: Васил Гарнизов
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ВСИЧКИ млади демокрации са премина-
ли през бурни времена, преди да рафинират 
политическите си механизми. Необуздана ко-
рупция, измами и злоупотреби с обществено 
положение са ставали навсякъде в западния 
свят, който вече се е поучил от грешките си. 
Затова е и грешно да си мислим, че това, което 
става в България в днешно време, е изклю-
чение от правилото. Интересното обаче е как 
другите са стигнали до своята демокрация и 
до развитите си граждански общества. Нека 
разгледаме една история от втората половина 
на 19 век в американския щат Ню Йорк, която 
има много паралели със сегашното положение 
на нещата в България. Не е трудно да се напра-
ви връзката с много знакови фигури от нашия 
т.н. преход – Бойко Борисов, Братя Галеви, 
кръговете на влияние и пр.

Уилям „Бос“ Туийд е роден през 1823 г. 
в Манхатън и започва кариерата си като по-
жарникар. Чрез контакти и запознанства той 
се издига и успява да стане член на градския 
съвет, след което представител в долната ка-
мара на Конгреса. Постепенно успява да събе-
ре малка група от хора, които фактически уста-
новяват контрол над финансите на Ню Йорк, в 
резултат на което за период от около 10 години 
от публичните ресурси са източени между 1 и 8 
милиарда сегашни долари.

Кръгът на Бос Туийд е един вид инже-
нерно чудо: мощен, солиден, стратегически 
разположен да контролира ключови места в 
съдилищата, законодателната власт, хазна-
та, изпълнителната власт, избирателните 
урни и пр. По този начин се получава една 
грандиозна по мащабите си организация и 
елегантна структура за пране на пари, ко-
рупция, източване на публични средства и 
облагодетелстване. В зенита на „кариерата“ 
си Бос Туийд контролира областния проку-
рор, съдиите, полицията и повечето от 
вестниците. Въпреки че е демократ, той успя-
ва да държи съперничещата републиканска 
партия под контрол, като плаща на много 
от членовете й да си мълчат. В кръга „Туийд“ 
са и кметът на Ню Йорк, градският ревизор, 
шамберланът и президентът на борда на 
инспекторите. Те източват публични средства 
чрез всевъзможни схеми: публични поръчки, 
нагласени така, че да се печелят от фирми 
на техни хора; изкуствено раздуване на 
стойността на поръчката и нереално за-
вишение на разходите – двойно, петорно, 
десеторно увеличаване на сметките и голямо и 
ненужно оскъпяване на публични обекти като 
магистрали, мостове, административни сгра-

Уилям Туийд или как 
се побеждава злото
Николай Цветков

ди. Извършената работа почти винаги била 
некачествена и скоро вече се нуждаела от ре-
монт и поддръжка, който пак бил извършван 
от компании на кръга „Туийд“.

По тази схема например за сумата от 
12 милиона тогавашни долара е построен 
областният съд в Ню Йорк, а грандиозността 
на измамата може да се сравни с това, че по 
същото време за закупуването на целия щат 
Аляска от Русия е броена сумата от само 7,2 
милиона долара. Друг пример е строежът на 
нюйоркското метро, който се протака от Туийд 
с години, защото същият печели добре от дя-
ловото си участие в транспортната система на 
града.

Тази могъща групировка изглежда 
поч ти невъзможно да бъде съборена. 
Въпреки това само за няколко години тя е 
разбита и повечето от членовете й са осъдени.

Вестник „Ню Йорк Таймс“ провежда неза-
висима разследваща журналистика, която 
из лага на светло за публиката всичките схеми 
на Туийд. Журналистите успяват да накарат 
градския съвет да започне ревизия, която се 
проваля, защото е контролирана изцяло от 
хора на престъпния кръг. Този процес обаче 
съвпада с време на обществени безредици, 
при които загиват десетки души, и обществе-
ното мнение се насочва срещу Туийд заради 
неспособността му да се справи със ситуа-
цията. Томас Наст, великолепен карикатурист, 
осмива публично Туийд и схемите му в достъ-
пен за мнозинството неграмотни граждани 

вид.
Под заплаха от сриване на международното 

доверие към Ню Йорк и пълен колапс на кре-
дитните институции и банките, градският елит 
създава „Комитет на граждани и данъкоплатци 
за финансова реформа на града“, който ведна-
га спира финансирането на градските меха-
низми и започва гражданско неподчинение. 
Частните собственици масово спират да пла-
щат данъци. Липсата на средства в градския 
бюджет фактически отрязва ръцете на кръга 
„Туийд“ и води до бунт на работниците и слу-
жителите, които са голяма част от електората 
му. Един по един съмишлениците му започват 
да сдават властта заради неспособността да 
вършат каквото и да е и заради големия на-
тиск срещу тях. Овакантените места са заети 
от хора на Комитета на гражданите, които след 
това веднага получават субсидии от бюджета 
и започват да действат. Следва пълна реви-
зия на градския бюджет, която разкри-
ва големите финансови измами. Туийд е 
арестуван, но скоро е пуснат под гаранция от 1 
милион тогавашни долара. Престъпният кръг 
веднага се опитва да си върне позициите чрез 
манипулации на последвалия изборен вот 
и за кратко Туийд успява да се върне в сена-
та. Въпреки множеството приложени хватки 
кръгът все пак постепенно губи позиции и 
много от членовете му бягат в чужбина. След 
няколко неуспешни съдебни дела и много 
протакане в крайна сметка Туийд е осъден на 
8 години затвор, намалени впоследствие на 
1 година при лек режим. Осъден отново след 
това по друго обвинение, той успява да избяга 
от затвора и за кратко изчезва в Испания, къ-
дето е намерен скоро след това и екстрадиран 
обратно в САЩ. През 1873 г. умира в затвора 
от пневмония.

Изводите оставяме на вас. Борбата не е 
лека и не може да бъде спечелена бързо. Но 
историята показва, че победата е в наши ръце 
и никой не може да ни я отнеме, ако останем 
решени да я преследваме докрай.

И Бог да пази България.#

Снимка: Васил Гарнизов
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#: Какво е за теб протестът?
И: Протестът най-искрено и просто изразява състоянието „Писна 
ми, повече така не може!“. Да протестираш означава да не се при-
миряваш с несправедливостта, да изразяваш и отстояваш личното 
си мнение – с три думи да си свободен активен гражданин. Про-
тестът иска промяна. За да може да има промяна, първо трябва 
голям брой граждани да осъзнаят, че я искат. Всеки, който вижда, 
усеща и най-важното иска да промени положението в България, 
протестира, независимо дали излиза на улицата или морално 
подкрепя тези, които го правят.

#: И кои са най-важните успехи на протеста до момента?
И: Един от най-важните успехи на протеста е, че той успя да свърже 
в мрежа огромен брой граждани, които искат промяна в Бълга-
рия. Летните шествия показаха, че критична маса от тях са готови 
да отделят време и усилия за тази промяна. Социологическите 
проучвания на всички агенции показаха, че мнозинството българи 
подкрепят това.  Постоянството от над 160 дена на протест доказа, 
че тази критична маса не се е събрала заради отстраняването от 
ДАНС на човека, олицетворяващ порочния български модел, а за да 
промени цялата система „Пеевски“, в която липсва справедли-
вост и най-вече правосъдие. Постоянството и издръжливостта са 
за мен лично най-вдъхновяващата част от успехите на протеста, 
защото знам, че всички тези стотици хиляди българи имат ясното 
съзнание, че промяната няма да стане бързо, но са готови да устоят, 
защото  знаят, че заедно и с упоритост са повече и по-силни от ма-
фията, която управлява държавата.
#: А най-големия провал на управляващите за тези 5 месеца?
И: Най-големият провал на управляващите за тези пет месеца е 
опитът да подменят случващото се на улицата чрез лъжи. Пози-
тивното е, че тези опити са провал. Въпреки официалните изявле-
ния, въпреки пропагандните внушения в множество обслужващи 
медии всеки път се виждаше, че истината е точно обратната. 
Всеки протестиращ се превърна в граждански журналист, 
който публикува в интернет снимки и видеа, доказващи, че МВР и 
управляващи лъжат относно броя, относно полицейския произвол, 
относно подбудите на протестиращите. Поради очевадната подмяна 
на случващото се, много от тези визуални материали преминаха от 
интернет пространството в национален ефир. Видя се в кадри, че 
няколко десетки хиляди души протестират всеки ден; видя се, че 
полицията записва лични данни, а твърди, че не го прави; видя се, 
че мирно протестиращи, седнали и хванали се за ръка граждани са 
бити, когато с телата си, а не с камъни, искат да изкрещят гнева си. 
Видя се, че за близо шест месеца няма дори ЕДНО счупено стъкло 
на народното събрание.

#: Как Европа вижда случващото се тук? И достатъчно добре 
ли реагира, според теб?
И: Европа започна да вижда случващото се най-вече благодарение 
на креативността и изобретателността на всекидневните шествия. 

Иво Божков:
Да показваш истината не е 
геройство, а задължение 
За някои хора тези артистични прояви са неуместни, когато става 
дума за гняв, но те трябва да разберат, че благодарение на тях про-
тестиращите привлякоха вниманието на европейските медии.
Държавите от Европейския съюз нямат право да се намесват ди-
ректно в случващото се в България. Те могат да изразят мнение 
относно процеса и да подкрепят морално тези, които според тях 
имат оправдана и достойна позиция. Най-влиятелните държа-
ви подкрепиха неколкократно каузата на протестиращите. Те го 
направиха чрез своите посланици. В няколко поредни статии 
посланиците на Франция, Германия и Великобритания споделиха 
констатациите на протестиращите от #ДАНСwithme, че в България 
има проблем, който е формулиран от гражданското общество, 
излязло на улицата.
Тази реакция за много от нас е незадоволителна, защото е в рамки-
те на добрия цивилизован европейски тон, но всички трябва да 
осъзнаем, че едно общество няма да може да се излекува, ако само 
не пребори болестта си. Моралната подкрепа, която получаваме от 
останалите европейски държави, е важна и напълно достатъчна, за 
да можем сами да повярваме в силите си и да преборим монополи, 
мафия и корупция.

#: Предаваш най-важните случващи се събития на живо, 
през телефона. Трябва ли геройство за това? Има ли страх? 
Каква е обратната връзка от хората?
И: През всичките тези месеци от пролетта насам предавам на живо, 
през телефона ми най-важните събития. Започнах да го правя, за да 
документирам с кадри случващото се, но много бързо установих, че 
живата връзка с площада успява да направи съпричастни огромен 
брой хора, които нямат физическата възможност да са там. Откакто 
излъчвам, каналът ми „Na Jivo” в ustream.tv е имал близо по-
ловин милион включвания, което говори много за това колко 
нужна е била тази жива връзка.
Това, което различава моето предаване „на живо“ от една обикно-
вена камера за наблюдение, поставена над площада, е инте-
рактивността и възможността за директен контакт между всички 
зрители, мен и хората пред обектива. Докато предавам, аз виждам 
писанията и въпросите на зрителите и съответно им отговарям 
писмено или с коментар. Докато разговарям с някого на улицата, 
тези, които гледат чрез компютъра си, ми подсказват въпроси и 
участват активно в комуникацията. Очевидно този канал е част от 
бъдещето на журналистиката, която трансформира хората от потре-
бители на информация в активни участници.
Да показваш истината не е геройство, а е задължение. Полиция, 
която издърпва, блъска и бие мирни граждани, които с вдигнати 
във въздуха ръце отказват да се изместят от мястото си, е страшна 
гледка за всеки нормален човек. Телефонът ми, чрез който преда-
вам на живо случващото се много пъти ми е служил за щит спрямо 
страха, защото няма по-силен щит от истината.
Резултатът е налице – всеки, който е попаднал на моите излъчва-
ния, е видял с очите си какво реално се случва и е осъзнал до 
каква степен управляващите политици и органи лъжат в очите 
целия български народ. Когато вътрешният министър заявява на 
15 ноември в национален ефир, че от МВР „нито сме събирали, 
нито събираме, нито ще събираме информация за хората, които 
протестират“, веднага показах кадрите ми от 13 ноември, на които 
ясно се вижда как полицаи записват в тефтерче както моите лични 
данни, така и тези на други протестиращи. За да не властва лъжата, 
неуморно трябва да показваме истината.
Положителната обратна връзка и подкрепа, която получавам от 
хората, е най-важното за мен доказателство, че не съм сам и че 

няма от какво да ме е страх за това, че съм успял няколко пъти да 
разоблича в лъжи властта. Тя ми дава пълната увереност, че това, 
което правя, е нужно и правилно. През изминалата седмица по-
лучих и две престижни награди: за онлайн журналистика и 
блог на наградите „БГ сайт 2013“ и за онлайн медия и блог на 
наградите „Валя Крушкина – журналистика за хората“. Тези 
признания ме правят щастлив, защото са доказателство, че кадри-
те ми са достигнали до огромен брой хора, които са оценили като 
нужно и позитивно усилието.

#: Студентите дадоха нов тласък на протеста, съгласен ли си 
с това?
И: Студентите бяха на площада още от 14 юни, но с пълната и след 
това частична окупация на Софийския, както и на много други уни-
верситети из страната, ясно показаха позицията на най-активно-
то, будно и младо поколение у нас. Тяхното предимство е, че 
са неопетнени и искрени и думите „морал“, „справедливост“, 
„солидарност“, изречени от техните усти, кънтят далеч отвъд ау-
лите на университетите им. Предпазливостта и страненето им от 
досегашните партии показват, че са научили уроците от миналото 
и голямата им цел съвпада с тази на Протестна мрежа и другите 
надпартийни граждански организации да променят правилата на 
политическата реалност в България, а не просто да заместят се-
гашните политици от кастата на несменяемите.

#: Какво казваш на хората, които подкрепят протеста от 
дома си, пред екрана, и не идват на площада?
И: Социологическите проучвания на всички агенции показват, че 
мнозинството от българския народ в цялата страна подкрепя иска-
нията за нов морал и нови правила в политиката у нас и подкрепя 
протестите. Местата, откъдето трябва да започне промяната, са 
сградата на Народното събрание и Министерски съвет. Протестът е 
силен и продължителен точно пред тези сгради. Разделение между 
страната и София няма, освен в сценария на тези, които контроли-
рат държавата и които ще направят всичко възможно да разделят 
протестиращите, с цел да си запазят кражбите. Всеки, който мисли, 
че сегашната корумпирана система няма да се защити по всички 
позволени и непозволени начини, е наивник и трябва да го осъзнае. 
За мен няма голяма разлика между това дали си на площада пред 
Парламента или разговаряш в семейството си и с близки и позна-
ти в някой друг български град или село. Всеки човек има свой 
начин да изразява мнението си и най-важното е, че критична 
маса от български граждани искат промяна. Моралната подкре-
па от гражданите извън София и страната е също толкова важна, 
колкото физическото присъствие на тези, които са на площада. А тя 
е огромна и еднозначна.

#: За каква България мечтаеш?
И: Мечтая за свободна България, в която можещите хора успяват 
благодарение на талантите си, а не на партийната принадлежност 
и връзките си. Свободна България, в която можеш да си успешен 
бизнесмен, достоен политик, занаятчия и гражданин чрез честни 
и справедливи правила. България с многомилионна армия от ви-
сокообразовани, самостоятелни и свободни младежи – общество, 
в което солидарно се грижим за възрастните хора и тези, които 
са изпаднали поради една или друга причина, независеща от тях.  
България, като свободно, солидарно и справедливо поле за изява 
на българския гений.
ОСТАВКА!#

Интервюто взе Жюстин Томс

Снимка: Илиан Ружин



ЛИЦАТА В ПАРЛАМЕНТА

В рубриката „Лицата в Парламента“ 
показваме физиономиите на нашите 
„представители“. Често при излизане 
от сесия или комисии ние не знаем дали 
пред нас е депутат или обикновен чи-
новник или експерт. Нека всеки един да 
познава „избраниците“ ни и при среща 
с тях да им каже лично какво мисли за 
управлението на страната и какви идеи 
има за бъдещето на България. Нека тези 
хора най-после излязат от анонимност 
и да запомнят своите отговорности на 
депутати в българско Народно събрание. 
Нека помнят, че с голямата власт идва 
и голямата отговорност и отчетност 
пред истинския суверен на властта в 
България – народа!

(Снимките са взети от сайта на На-
родното събрание.)
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Професия: юрист
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Вестник „Протест” разчита на теб, читателю, за своя тираж и разпространение. Той се финансира 
изцяло от доброволни дарения, отчет за които даваме на страницата на вестника. Искаме вестникът да 
достигне до възможно повече хора, затова прочети и предай нататък. Разпечатай и подари. Изпрати в 
електронен вид. Стани наш активен разпространител в твоя блок, квартал и град. Очакваме новини за 
протеста и от твоя град: vestnikprotest@gmail.com

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

България погива в разнобой,
разруха, съсипия, хайдуклук.
Ела, немилнико, народе мой,
и гневно удари с юмрук: „Дотук!“

Че ножът е до кокала опрял,
мержеят в здрача глад и зинал гроб,
а ти си безпротестно замълчал,
като забравен стародавен роб.

Синовен зов
Йосиф Петров, 1995

Във ширните ни български земи
да има хляб и смях, и песен от сърце,
ти свойта собствена съдба вземи
във свойте силни трудови ръце.

И ако искаш по-честити дни
и слънцето по-ярко да сияй,
ти клюмналата си глава вдигни
и път на древната си сила дай!

Не чакай, не бездействай, не мълчи,
а със безстрашни ботевски очи
разгъвай орловите си крила!
Народе мой, на себе си ела!

От социалните мрежи

Теодор Михайлов
Хора, когато най-разпознаваемият министър от едно правителство е вътрешният, а почти никой не 
чува нищо за другите, когато Парламентът се е превърнал във военна зона и в огромен периметър 
около него има пропусквателен режим, а в зоната ежедневно са струпани хиляди тежковъоръжени 
полицаи, без идентификация, докато граждански патрули обикалят нощна София и следят за реда, 
когато цялата медийна машина, а. к. а. Прас-Прес, бълва само лъжи и се опитва да изкара правителс-
твото розови понита със сребърни крила, когато нелеп човек с прякор Ментата е звездата на парла-
мента... Мога и още, но и това стига. Исках да кажа само: Хора, ако вие наричате това демокрация, аз 
отказвам да живея в този тъп виц, за мен това е чиста проба диктаторски режим без вечерен час и 
изходни визи. И изобщо не знам дали си давате сметка, но живеем в кошмара на шизофреник по вре-
ме на гръмотевична буря. Ако ви устройва – ок, вземете този емотикон – котенце си ближе лапичката 
(не знам дали има такъв, но ще е подходящ). А ако не ви – знаете какво: #ОСТАВКА!

Adelina Marini
Г-н Доган, аз съм в депресия от 23 години благодарение на Вас и управлението, което командорите. 
Моля Ви, напуснете незабавно политиката, икономиката и медиите на държавата ми! Хем и Вас ще Ви 
отпусне главата. То толкоз зло и най-злият не може да понесе.
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