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Снимка: Вихрен Георгиев
На 14 ноември 2013 г. се навършиха пет месеца от началото на протестите. Пет месеца е доста време.
Представете си, че на 17 юни, понеделник, Пламен Орешарски беше подал оставка. Сега вероятно щяхме да сме
забравили за цялата ситуация, хората щяха да си орат нивата и всичко щеше да е почти постарому.
– Но това не стана и няма да стане – казвате вие.
Някои са обезверени. Чувстват се отчаяни, мъчно им е,
боли ги, облива ги ярост. Гневят се на МВР. Губят надежда.
Други са принудени да наблегнат на работата и обичайните си грижи, като следят ситуацията само с половин око.
Но недоволството все още е резидентно във всички нас.
– И какво от това? – ще попитате вие.
Очевидно е, че няма пречка пред властимащите да продължат да игнорират това недоволство. Дори до следващите парламентарни избори. Мирният протест може толкова,
ще кажете вие.
Не, ще кажа аз.

► На стр. 2
Бог не е в силата, а в правдата
vestnikprotest@gmail.com

Всеки ден, в който този протест се проточва и в който
правителството удължава агонията си, е пагубен за тях.
Пагубен е за модела, по който е работило задкулисието досега.
Техните иначе брилянтно манипулативни умове не успяват да прозрат това – колко критично вредно е за тях. Всеки ден е пирон в техния ковчег.
Дните им са преброени.
Това, което те не разбират, е, че протакайки битката, ни
правят все по-силни. Защо?
Защото продължителният протест ни променя трайно.
Защото тези оздравителни промени на болното ни
общество не могат да станат за ден, за два, за седмица.
Няма начин. Но виж – за месеци, години? Това е друго.
Защото да правиш едно и също толкова дълго време го
превръща в траен навик.
Защото сме принудени ежедневно да мислим. Да анализираме ситуацията и проблемите около нас, да търсим
информация, да задаваме въпроси, да преследваме отговорите.
Защото сме принудени всеки ден да рефлектираме над
действията си. Да търсим нови механизми, способи, лостове. Да приемаме други гледни точки, да им отговаряме. Да
разсъждаваме дали сме прави, или не.
Защото видяхме, че не сме сами и че има и други като
нас.
Защото много хора се събудиха. И защото с всеки ден
на протести вероятността да заспят отново намалява все
повече.
С всеки ден, като един личен треньор, кабинетът ни
дава стимул да не спираме тренировката за гражданско общество. Скоро ще станем толкова силни, че която и
власт да дойде, няма да може да си поеме дъх. Няма да бъде
оставена на спокойствие и ще е на тръни непрекъснато.
Благодаря Ви, господин Премиер, благодаря ви, циркаджии в парламента, за трайното пробуждане на гражданското общество и за трайната промяна в морала!
Всеки ден на протест ни прави по-силни. А вашето време изтича. Тик-так, тик-так... #
Димитър Димитров

► На с тр . 3
БДЖ
www.protestnamreja.bg

► На с тр. 4
Гафове на седмицата
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ПОБЕДАТА НА ПРОТЕСТА

Бог не е в силата,
а в правдата!

Доц. Дилян Николчев,
Богословски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
Във връзка със събитията около организирания от студенти и преподаватели на 10 ноември т.г.
протестен поход в София, както и обявената на 11 ноември „тотална окупация“ на Ректората на СУ „Св.
Климент Охридски“ от Ранобудните студенти, позволявам си, в лично качество, да изговоря следното:
Бог не е в силата, а в правдата! Тази християнска максима чувства днес пробудилото се гражданско
общество, тази библейска истина кара милиони български граждани да се борят за истински морал в
политиката и управлението на Родината ни, за нов обществен договор във всички сфери на живота.
Бог не е в палките, щитовете и каските на полицията, на която се крепи олигархичното правителство
на страната ни, Бог е в чистите по сърце и в откритите лица и невъоръжени длани на студентите и
гражданите, които днес протестират и настояват за оставка на правителството;
Бог не е в арогантното поведение на Орешарски, Станишев, Местан и „сие“, Бог е в кротките, които
повече от 150 дни мирно отстояват своето право да живеят свободно и достойно;
Бог не е в офшорните фирми, сметки и трансфери на самозабравили се политици (като Христо Бисеров) и олигархични кръгове (като „обръчите на фирми“ на Ахмед Доган), Бог е в жадните и гладните,
в честно и с труд изкараната прехрана на българите в страната ни и на тези, които бяха принудени да
я напуснат;
Бог не е в тези средства за масова информация, които манипулират общественото мнение за характера на гражданските/студентските протести, Бог е в истината, която ще ни направи свободни;
Бог не е в демонстрираните прояви на омраза и ксенофобия (Бисер „Петното“ и Волен Сидеров), Бог
е в любовта и толерантността;
Бог не е в делата на Държавна сигурност и нейните щатни служители и сътрудници агенти и доносници, Бог е в съдбите на тези мъченици и страдалци, които бяха убивани и преследвани от същата
тоталитарна репресивна машина само заради свободолюбивите си възгледи;
Бог не е във власта на принципните безбожници от наследницата на българската комунистическа
партия – БСП, богоборци и противници на вярата въобще, Бог е в Църквата Христова, която, макар на
местна почва силно накърнена от тоталитарния атеистичен режим, има вечността в себе си за Церкви
и отечеству на пользу... (въпреки митрополитите агенти на Държавна сигурност).
Бог не е в силата, а в правдата – в това се състои силата на ранобудния студентски протест! В
правдата е и академичната преподавателска сила, която се присъединява към Ранобудните студенти:
подкрепя техните действия като прояви на млади хора с неопетнен морал, подкрепя техния стремеж
към свобода и справедливост, подкрепя житейската им визия да останат и живеят в своята Родина,
за която плеяда родолюбиви българи заплатиха със своя живот през вековете. Затова и настоявам:
незабавна оставка на корумпираното олигархично „българско“ правителство!

Снимка: Васил Гарнизов
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ГЛАСОВЕ ОТ ПЛОЩАДА
Радина Ралчева:
Вече не сме вътрешни емигранти
България няма да е
съща
та след този протест.
Българите имат граница на
търпимостта, отвъд която не
са готови да приемат повече
безобразия, имат точка на
пречупване. Със сигурност
става дума за кумулиране на енергия през
всички изминали години. А този протест е нейната еманация. Не си представям, че животът
ни може да се върне в рамките, в които беше
преди протеста. Най-положителното качество на
протеста е, че промени България. Най-трайното
му качество е, че тази промяна само започна и
с времето тя ще расте и ще става все по-необратима, за съжаление на политиците и техните
кукловоди.
Властта впрегна целия си наличен пропагандаторски и силов ресурс, за да смаже протеста, използва всички средства, без никакви
скрупули, за да демонизира, раздели, обругае
протестиращите, позволи си немислими неща
само и само, за да не даде оставка.
Институциите, които все още поне се опитват
да работят, естествено, би трябвало да бъдат
подкрепяни и да се търсят общи позиции с тях.
Полицията едва ли е най-добрият пример в това
отношение, имам предвид ръководството на
МВР. Защото в момента вътрешният министър
се е превърнал в пазач, въвлякъл целия личен
състав на полицията, за да превърне центъра на
София в окупационна зона и да „охранява” провалените политици. Столична община се справя
много добре в тези смутни времена и не влезе
в общия агресивен и репресивен тон, а запази
нормално отношение. Също и президентът, и
омбудсманът останаха като острови на здравия
разум в развихрилия се политически водевил и
правят всичко възможно да запазят реномето
на институциите, които представляват. С тези
представители на институции има смисъл да се
води диалог.
Политиците ни много искат да мислим, че
нищо не може да се промени. Глупости. Може. И
зависи от нас. Истината е, че Пеевски е възможен
само в общество, което не вярва, че нещо може
да се промени. Аз имам основни тези: че ние,
хората, сме собственици на властта, че можем и
трябва да търсим сметка на политиците непрекъснато, защото са длъжни да ни се отчитат, че
пасивността и инерцията са хранителната среда
на дефектното управление. Затова не спирам да
говоря, да убеждавам.
Имам самочувствието на успял човек. Но не
по стандарта „Пеевски”, а защото мога да гледам в очите хората, гордея се със семейството и
приятелския си кръг и мисля, че съм направила
възможното, а може би и повече от това, за да
бъда професионалист, добър човек и активен
гражданин. Покрай протестите установих, че
съм щастлива да съм с хора, с които споделяме единна визия за живота, вселената и всичко
останало. Това е огромно богатство. Защото да
си емигрант в собствената си страна е лошо усещане. Но да си самотен емигрант в собствената
си страна е много по-зле. Сега поне знам, че сме
много, толкова много, че току виж, променим
страната и вече не сме вътрешни емигранти, а
просто хора, които споделят общи хоризонти. #
www.facebook.com/vestnikprotest
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Български държавни железници
БДЖ загива – и как се стигна дотук
Михаела Лазарова

чески превози“ и БДЖ „Товарни пре
вози“, които така и не заработиха ус
поредно и не съгласуваха действията
си.
За периода 2005–2008 г. средствата,
отпуснати от държавата за БДЖ, са в
размер на 420 млн. лв. В следващите
четири години при управлението на
ГЕРБ достигат 676 млн. лв.

Снимка: Юлиян Собаджиев

Едва ли има някой, който да не е
използвал услугите на Българските държавни железници. И да не се е
сблъсквал със старите вагони – малко
на брой, което в повечето случаи означава, че независимо закъде пътува,
вероятността да е сред правостоящите е голяма; със закъсненията на влаковете, превърнали се в ежедневие, до
голяма степен дължащи се на същите
тези вагони; с мръсотията, с изнервения персонал и куп други безобразия.
Фактите
Според одитния доклад за периода 01.01.2011 г. – 31.12.2012 г. 4% от
общия вагонен парк е с производство
през 1974 г., 35% – от преди 1980 г.,
42% – между 1980–1989 г., 19% – меж
ду 1994–2008 г.
48% от локомотивите и мотрисите
са доставени преди 1980 г., 4% – преди 1970 г., 18% – преди 1990 г. и 30%
– между 1994–2008 г.
26 млн. са пътниците, пътували с
БДЖ през 2012 година. За сравнение,
през 2011 година са били около 30 млн.
Спад има и в товарните превози. Приватизацията на последните е голяма
тема за няколко поредни правител
ства, но сегашните управници я спряха напълно. С парите от продажбата
можеха да се покрият част от дълговете. Властимащите обаче заявиха, че
с отказа от нея ще запазят много работни места. И освен че я стопираха,
не предложиха алтернатива.

vestnikprotest@gmail.com

Задълженията на БДЖ са за над
700 млн. лв. Част от тях са обезпече
ни с единствените нови вагони в пос
ледните години – Siemens. Основно
дължимото е към Национална компания железопътна ифраструктура
(НКЖИ), задължения по заеми от
Световната банка и няколко немски и френски консорциума. Закриват се гари, орязват се композиции.
От последните две правителства се
очакваше да бъде предложен план за
спасяване на компанията, но такъв
няма – като изключим наливането
на държавни средства, колкото да я
поддържат на ръба, но без визия и
заявка за реформи.
Как се стигна дотук?
Виновни са всички управляващи
през последните 11 години.
На първо време, с разделянето на
НКЖИ и БДЖ през 2002 г., по времето на управлението на НДСВ. НКЖИ
пое железопътните гари, а заедно с
тях и пазарната политика, връзката с пътниците, инфраструктурата.
Какво остана за БДЖ? На практика
– същото. Оказа се, че двете компании всъщност работят в една посока,
като всяка от тях получава субсидия
от държавата (за всяка година НКЖИ
получава около 130 млн. лв, а БДЖ
– 200 млн. лв.). През 2010 г. БДЖ се
преструктурира в „БДЖ Холдинг“,
с дъщерни дружества БДЖ „Пътниwww.protestnamreja.bg

Къде отиват тези субсидии?
Главно за заплати. При това критично състояние на предприятието в
момента логичен е въпросът за какво
се използват средствата? И дали са
недостатъчни за закупуването на но
ви вагони и модернизирането на ин
фраструктурата? Инвестициите в тази
област са незначителни. Все още не е въведена и възможността за електронна
продажба на билети, въпреки че всяко следващо управление я поставя
сред приоритетите в модернизирането на сектора.
До въпросната 2002 г. БДЖ притежаваше собствеността върху всич
ки гари. А в момента плаща на
НКЖИ наем за тях, като дългът е
вече в размер на 200 млн. лв. Част от
тези задължения ще бъдат покрити
с прехвърлянето на няколко сгради
на НКЖИ. През 2012 г. тогавашният
финансов министър от ГЕРБ Симеон
Дянков спря субсидиите на железниците с мотив, че държавата плаща за
необслужван от тях кредит от 1995 г.
Впоследствие средствата бяха възстановени.
Какви „мерки“ предприе кабинетът „Орешарски“?
Първо, спря продажбата на „Товарни превози“ с мотива, че това нямало да реши проблема с дълговете, а
все още имало шанс железниците да
излязат на печалба. В замяна предложи 10-годишен план за оздравяването
му. В този план влиза размяната на
дълг срещу собственост – тоест БДЖ
ще прехвърли собствеността на имоти и други активи на НКЖИ, за да
покрие част от задълженията си към
нея. Дру
га мярка е продаването на
стари и бракувани вагони за скрап,
целяща да акумулира „свежи“ ресурси. Но откъде ще дойдат средства за
пълното му оздравяване – не е ясно...

Продължава на стр. 7
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НъРъБъ не съществува вече от двадесетина
години, на по колкото са и повечето от нас

На своята Фейсбук страница Ранобудните студенти публикуваха „Поредните правителствени провали“. Предаваме ги тук, защото те имат усещането за реалността, което
толкова липсва днес. Защото младите хора са бъдещето и смисълът на България.
1. Държавни служители, участващи в
протестите, ще бъдат уволнявани.
С тази своя закана премиерът Пламен Орешарски грубо наруши българската конституция,
конвенцията за правата на човека и основните
свободи, международния пакт за граждански и
политически права, закона за защита от дискриминация и наказателния кодекс. Ние вече
реагирахме на това авторитарно изказване на
злополучния министър-председател, което
представлява евтин и противозаконен опит за
сплашване. Дано не остане без отзвук.
2. Достъпът до храмовете
На 15 ноември СДВР отстъпи пред храм-паметника „Св. Александър Невски“ и най-сетне
позволи на протестиращи и окупиращи да се
помолят. Припомняме, че от пет месеца насам достъпът до храмовете „Св. София“ и „Св.
Александър Невски“ е силно затруднен (зат
руднения през лятото не изпитваше само Мая
Манолова). Това от една страна е нарушение на
религиозните свободи на гражданите, много от
които са енориаши на старинната базилика „Св.
София“. За неуважаемите проправителствени
среди това може да не е от значение, но за всеки
свободен гражданин е напълно неприемливо.
Отстъпването на път в този петък е малка, но
значима стъпка, която трябва да бъде защитавана. Става дума не само за верската свобода, а и
за свободата на придвижване из града изобщо.
В крайна сметка полицията е отстъпила, защото
в Народното събрание вече не е имало депутати. Което обаче е съображение не от правен, а от
нещо като тактически характер и няма стойност.
Общината трябва да бъде зарината от жалби и
сигнали по този въпрос.
3. Кой е окупаторът?
И друг път сме питали – кой е окупаторът?
Студентите в една сграда, мирното шествие на
протестиращите... или самата полиция с нейните
абсурдни заповеди и кордони, които нарушават
законния двайсетметров периметър за охрана
около Парламента. Полицията, която, както казахме, пречи на достъпа до двата храма. Полицията, която отваря незаконни ГКПП-та по улици
и булеварди. Полицията, която вече месеци наред блокира нормалното придвижване из историческия център на София на стотици и стотици
метри от Народното събрание. В ключови дни
всички преки на бул. „Дондуков“ са блокирани
и пешеходците са подлагани на излишен стрес в
невъзможността си да се доберат от булеварда
например до Операта, Археологическия институт или просто до работата или дома си. Не само
общината, а и МВР трябва да бъде заринато от
сигнали.
4. Отказ за легитимация
Системна практика на полицията и жандармерията се оказва нелегитимацията. Тези хора носят униформи без значки, без служебни номера
и често отказват да кажат името, чина и точното
си разпределение. А са длъжни да се легити-
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Снимка: Васил Гарнизов

мират винаги. Отговорността е изцяло на ръководството на МВР, което издава съответните
противозаконни заповеди. В такъв случай това
обаче не са нито жандармеристи, нито полицаи,
а просто хора с нещо като униформа. С такава
всеки може да се снабди и да се представя като
какъвто си иска. Питаме се – а дали не е редно
да има граждански арести на фалшиви полицаи
без установена легитимация (както един ком
прометиран политик си позволяваше да твърди,
че щял да организира „граждански арести“ на
протестиращи)? Извън общината и МВР нещата
вече опират и до прокуратурата (която един
ствена не разбра, че на 12 ноември имаше полицейски побой над мирно протестиращи граждани и студенти). Много, много сигнали са нужни...
5. Нарушаване на академичната автономия
Да си дойдем на думата. Висшите учебни
заведения като Софийския университет и Националната художествена академия се ползват
от пълна академична автономия. Това ще рече,
че на тяхна територия полицията може да стъпи само при молба на Ректорите на тези висши
училища – или евентуално при извършването
на сериозно престъпление вътре и при заповед
на Главния прокурор на Републиката. Практически полицията няма работа на тези места.
Съжаляваме, но е така. Полицай, който иска да
следва право или естетика, ще влезе в Алма
матер само без униформа. Такъв е законът. Но в
близките дни МВР си позволяваше да нарушава
това положение. Журналистическият факултет
и дворът на НХА бяха ползвани от народната
милиция за нещо като плацдарм. Без Ректорите
или прокурорът да са го поискали. Без вътре да
е извършено престъпление. Това е нетърпимо.
Без значение дали тези места са окупирани, или
не, ние призоваваме колегите студенти и преподавателите да възпират опитите за компрометиране на академичната свобода. Това е Бългаwww.protestnamreja.bg

рия, все пак. Цивилизована страна, а не някакъв
бантустан. И отново – нужни са много сигнали
до общината, до МВР и до Прокуратурата.
6. Смехотворна мотивация
Следовател от полицията каза на наш колега буквално: „Респектирането само на най-
активните е чисто психологическа мярка.“ Благодарим, г-н следовател, знаехме си го, но друго
е Вие да ни го кажете. Знаехме си, че действията
на органите нямат правна стойност, а са само
евтини трикове. Обикновен полицай от охраната зад плътните заграждения (напоследък
част от парламентаризма у нас) пък реагира
на моралните ни критики така: „Да ви видя как
храните две деца, че да ми казвате що за работа върша“. Благодарим, г-н полицай. Знаехме
си и това, че единственият мотив за дейността
Ви са парите, личното и семейно благополучие.
Явно начинът да се хранят собствените деца
в България е като се бият чуждите. И като се
нарушават законите, било за академична ав
тономия, било за двайсетметров периметър.
Още веднъж благодарим за споделената чисто
професионална мотивация. Нашият коментар
по нея е, че човек все пак може да си потърси
и по-достойна работа от тази да сплашва или да
пердаши недоволни първокурсници по площадите. Ние например учим и работим – при това
гледаме работата ни поне да не е унизителна за
собственото ни достойнство като личности. На
основателното ни питане що за милиционерско поведение е да бъдем постоянно ръгани
в ребрата, полицейският отговор беше: „Ако
бяхме милиционери, вие отдавна щяхте да
сте в Белене“. Благодарим и за това, госпожи и
господа полицаи, жандармеристи и прочие правоохранители. Целта ни е да направим България
място, в което полицията изобщо да спре дори
да мисли като милиция. НъРъБъ не съществува
вече от двадесетина години, на по колкото са и
повечето от нас. #
www.facebook.com/vestnikprotest
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БЪЛГАРИЯ ДНЕС

Милиционерска държава

# Протест

Нов закон за МВР въвежда репресивен режим
Николай Хаджигенов (hadjigenov.com)

4. на контролен пункт, организиран от полицейските органи;
5. по искане на друг държавен орган за оказване на съдействие при условия и
по ред, предвидени в закон.

Снимка: Юлиян Собаджиев

Доскоро, когато на власт бяха милиционерите, подобно заглавие едва ли
би учудило някого. Принципно много е трудно да бъдем изненадани с нещо,
както от поредните „управляващи“, така и от инструментите на властта – МВР,
прокуратура и прочие.
Е, този път успяха.
Съвсем случайно попаднахме на тихомълком изготвения и внесен за нула
време проект за закон за МВР.
Това е изцяло репресивен акт, възстановяващ най-добрите тоталитарни
традиции.
Проект, който не дава възможност на гражданите да имат или да се ползват
от каквито и да било права въобще. Официално превръщайки МВР в еничар
ския корпус на властта. Не и в защита на гражданите.
Насочен изцяло към подчиняването на гражданите и срещу протеста!
Срещу протестите, конкретно!
На първо място, създават се нови „доброволни отряди на трудещите се“, наречени извънщатни сътрудници. Това на фона на наличието на 64 000 (шейсет
и четири хиляди) милиционери към момента?
Чл. 63 Министърът издава заповеди за въвеждане на временни ограничения за извършване на дейности, застрашаващи националната сигурност или
обществения ред.
1. за предотвратяване извършването на престъпления или нарушения на
обществения ред на определени обществени места;
2. при безредици или при непосредствена опасност от възникването им.
Дали не убиват изначално дори мисълта за протести?
Ограниченията обаче не се прилагат при стачки, манифестации и прочие,
провеждани по установения ред. Явно се прави препращане към откровено
недъгавия закон за манифестациите, противоречащ на всевъзможните кон
венции и константна практика на Европейския съд, приемащи, че всяко ограничение на правото на протест е пряка заплаха за демокрацията и е незаконосъобразно. С така написаните текстове няма никакво значение, доколкото
преценката се прави от МВР.
Чл. 65, ал. 4 Разпорежданията на полицейските органи са задължителни
за изпълнение, освен ако налагат извършването на очевидно за лицето
престъпление или нарушение.
Очевидно е. За нас. За тях не е обаче.
Всеки гражданин трябва да е адвокат. Ами ако съм професор по музика
или ядрен физик? Ами ако въпросното разпореждане не е очеивдно незаконосъобразно?
Чл. 71 Полицейските органи могат да извършват проверки за установяване самоличността на лице:
1. за което има данни, че е извършило престъпление или друго нарушение
на обществения ред;
2. когато това е необходимо за разкриване или разследване на престъпления и при образувано административно-наказателно производство;
3. при осъществяване на контрол по редовността на документите за самоличност и пребиваване в страната;
vestnikprotest@gmail.com

И към момента едни от най-често извършваните нарушения на правата на
човека са свързани именно с проверката на документите. На практика всеки
униформен по всяко време спира някого на улицата без причина и му иска
личната карта и прочие действия, изцяло незаконосъобразни.
Недостатък, отстранен занапред. Забележете, че могат да ви искат доку
ментите дори когато е образувано административно наказателно производс
тво, т.е. ако имате акт от данъчните или от КАТ?
Въвеждат се контролни пунктове, организирани от полицейските органи.
Точно както преди повече от двадесет години.
И накрая по искане на друг държавен орган – кой точно орган има нужда от
това и защо? Министерски съвет ли?
Всичко това е с една единствена цел – гражданите да бъдат контролирани,
репресирани и смазани.
Чл. 73. (1) Полицейските органи могат да задържат лице:
1. за което има данни, че е извършило престъпление;
2. което след надлежно предупреждение съзнателно пречи на полицейски
орган да изпълни задължението си по служба;
3. което показва тежки психични отклонения и с поведението си нарушава обществения ред или излага живота си или живота на други лица на явна
опасност;
4. при невъзможност да се установи самоличността му в случаите и по
начините, посочени в чл. 71.
Особено внимание обърнете на тези текстове. Те означават, че по всяко време можете да бъдете задържани, без каквото и да е основание или нарушение.
Органите са тези, които казват, че не сте изпълнили тяхно разпореждане и
им пречите.
Точка 3 също е с фундаментално съдържание, защото отново пряко е насочена срещу протестите и срещу правата на гражданите и няма нищо общо с
опазването на обществения ред, каквото и да значи това. МВР трябва да служи
на гражданите и да ги защитава, а не да ги държи в подчинение.
Цитираните текстове са съвсем избирателно посочени, но ни навеждат
единствено на мисълта за нова, по-страшна диктатура, както и до заключението, че властта не просто няма да се даде без бой, а се готви за нов режим и
окончателно убиване на демокрацията у нас.
Факти?
За първи път от времето на развития социализъм прокуратурата образува
дело за диверсия срещу протестиращ.
За първи път парламентът е ограден с „Берлинска“ стена.
Протестът е изцяло мирен, като в него участват студенти, майки с деца,
млади (и не само) хора, но срещу него са изправени водни оръдия, бронирани
коли, жандармерия и хиляди униформени, докарани от цялата страна.
Масово записват имена и данни в грубо нарушение на закона на протестиращите.
Министърът отрече да се записват лични данни, макар за това да има видеозаписи.
Униформени извеждат хората от домовете им в грубо нарушение на закона.
Полиция влиза нерегламентирано в университетите.
Полицаи от страната са настанени в четиризвездни хотели.
Ако този законопроект бъде приет, терминът граждански права ще влезе
в историята, а всеки един от нас, съвсем „законно“ ще бъде мачкан, бит, задържан и прочие.
Чели сме Конституцията, както и всички онези конвенции и харти за правата
на човека.
Само че всичко това се случва после, някога и някъде, а всички ние сме тук и
сега и живеем в милиционерска държава. Вероятно това е единствено за наша
сигурност.
Очевидно не. Искам да живея като свободен човек.
Не като роб. #
„Предпочитам опасната свобода пред спокойното крепостничество“
Жан Жак Русо

www.protestnamreja.bg
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СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА
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Съединението прави силата:
стени, страх, София
Николай Николов, Борислав Гиздавков (banitza.net)

изписано над входа на тази не!сграда:

Снимка: Юлиян Собаджиев

Съединението прави силата

Преди няколко дни някои от нас си спомниха и чествахме 24-та годишнина от падането на
Берлинската стена – и следователно – 24 години
от падането на тоталитарния режим в България.
Но истината е, че стената никога не падна у нас.
Ние не усвоихме нашата революция; режимът
и главните политически лица останаха и те наложиха пътя и посоката на така наречената ни
„демократизация“. Падането на Берлинската
стена всъщност е най-прякото отражение на
толкова фиктивната ни революция и фасадна
демокрация.
Декомунизация или рекомунизация
Днес някои от нас знаят, че поради точно тази
причина, въпреки опитите от 1997–2001 г., декомунизация няма; и по-точно тези хора знаят,
че нивото на РЕкомунизация е безпрецедентно
днес. Каквото и да опитват, както и да се борят
срещу тази въздесъща доминация на миналото върху настоящето, тя е на пръв поглед
достигнала и до най-малките капиляри на нашето политическо тяло.
Истината е обаче, че тази доминация започва
безрезервно да капитулира: всеки един боядисан комунистически паметник, всеки графит и
всяка рисунка върху Стената, всеки ден от протеста изпиват капка по капка каквото е останало
от силата на тази доминационна система. Остана им една-единствена институция, последният
бастион – Народното събрание.
По думите на Христо Христов: „По ирония, 24
години след 10 ноември 1989 г. бившите комунисти, които днес отново управляват България,
издигнаха около Народното събрание нова
българска Стена, която не обединява, а разделя нацията“.
Затвор отвътре и отвън
Някои хора знаят, че тази Стена, както старата, се издигна, за да защити отслабналата комунистическа власт; знаят, че днес бившите комунисти и ченгета превърнаха сградата в затвор и
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я пазят с всичките сили. Само тя им остана.
Цели 45 години при комунистическия режим
територията на България е била окупирана; днес
е само Парламентът. Тогава с тел, куршуми, кучета и всяване на страх се предпазваха границите; днес – с полицейщина, терор и барикади.
Цели 45 години налагаха обществена репресия и отнемаха свободата, присъща на един
гражданин; днес от години насам първо се
опитваха да ни отнемат свободата на словото
чрез абсолютно заглушаване и манипулиране на медиите; но най-важното е, че днес тези
бивши комунисти се опитват отново да ни отнемат свободата на движение.
Тогава, както и сега, тези личности практикуват политика като продължението на война
чрез други средства. Тогава, както и сега, думата
свобода има значение и смисъл само за тях самите и важи за способността им да отнемат
на другите тяхната свобода.
Но някои хора знаят също, че днес те са слаби,
както никога преди. Те загубиха битката за това
кой да определя истината, както за последните
24 години, така и за близкото минало; отнехме
им правото да говорят като част от нас и от тази
нация, което толкова дълго и усърдно градиха
през годините.
Властта е изолирана – нейният глас и нейната истина са делегитимирани, колкото и медии
и журналисти да бъдат купени. Те го знаят и са
отчаяни. Затова опряха до последния си останал
лост да задържат каквото им е останало – силата.
По улиците милиционери всяват страх, събират лични данни, ходят по адреси за разпит,
викат наизуст законовите си права... А Събранието си седи барикадирано. Но по тези силови, по-сигурни, нови метални заграждения се
виждат рисунки, графити, карикатури на хората,
които имат нужда да бъдат предпазени. От кого?
Отговорът е ясен, просто човек трябва да надигне поглед, след като се е посмял на черепния
портрет, на свинския поглед, и да види какво е
www.protestnamreja.bg

Този надпис вече не важи за нас, защото е от
другата страна на Стената. В момента този
надпис се отнася единствено и само за тях – да
им напомня, че само докато останат единни, докато тяхната доминaция продължава да достига
и отравя и най-малката частица на обществото,
само тогава ще могат да останат силни в изградената от тях фасадна демокрация. Тяхното
СЪединение означава нашето РАЗединение и
тяхната сила означава нашето безсилие.
Днес този знак означава само едно – физическото съединение временно им позволява
да останат на власт – физически. Но те загубиха
битката и знаят това.
За разлика от преди днес Държавата вече
не може да определя дискурса, да претендира,
че някой я слуша или че й е останала и капчица легитимност. Политическата същност на
българското общество вече не зависи от гласа
на Държавата; има един друг глас, който в момента има достъп до истината – и той се намира
в съседната сграда – Софийския университет.
Българската демокрация
Там в момента се консолидира новият дис
курс и обект на българската демокрация. Оттам
изтича и малко по малко просвещава една
засилваща се цивилизационна сила. Там се заражда и нашата закъсняла революция.
Две сгради. Едната барикадирана с метална
стена, осмяна и изоставена, символизираща
последния остров на контрол, останал на комунистическото минало. Другата – сграда,
предпазена от група млади хора с идеали, сим
волизираща еманципацията от цялостните граници, наложени върху нашата личност, и, което
по-важното, възможностите да ги преминем.
Скоро вратите на университета ще се отворят,
там ще останат да учат същите студенти, които
го пазят и днес; това ще се случи и със съседната
сграда, но там никога повече няма да бъдат допуснати тези, които така упорито се крият там.
Те го знаят – и затова хвърлят всички сили да
се поразтъпчат с корумпираните си костюми по
червените килими.
И точно тук се намира най-важната ни политическа длъжност – да сравним тези две сгради:
тази разпадаща се доминираща политическа
система срещу засилващата се идентичност на
българската нация и веднъж завинаги да запомним вида на злото, да критикуваме и осмиваме всички институции и дискурси, които влагат неимоверни сили да изглеждат неутрални;
да изобличим тях и хората, които ги поддържат
в политическото насилие, което винаги се е уп
ражнявало чрез тях, докато маските и барикадите им не паднат. Това е единственият начин –
веднъж завинаги – да ги преборим. #
www.facebook.com/vestnikprotest
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ИНТЕРВЮ

# Протест

Ивайло Захариев:
Обществото има нужда от здрави семейства

Ивайло Захариев е актьор, доброволец в цетър за наркозависими, силно вярващ хри
стиянин, съпруг и баща на деветмесечния Филип
#: Какво е за теб протестът?
И: Протестът за мен е начин да изразя недоволството си от управлението
на правителството по демократичен начин. Това е практикуване на народоуправлението между изборните кампании. Според мен протестите са
нормална част от добре работеща демократична система... Но само когато
биват чути от народните избраници.
#: Има ли страх? Къде е по-голям – при протестиращите, управляващите, хората у дома? И как да се освободим от него?
И: Страх има и в трите групи хора. У протестиращите е страхът от провал,
страхът от това, че ако не успеем сега, реално ни грози опасност от връщане
на старата комунистическа система. Управниците, от своя страна, ги е страх,
че когато ги изритаме от власт, никога повече няма да бъдат избрани пак.
Ама много ги е страх! И страхът им е основателен! Хората у дома – народът,
да, голяма част от него е у дома си точно поради страх. Понеже тази система
така функционира – държи ни бедни, зависими и в страх, че да не би нещо
да стане, ако нададем глас. Неслучайно народът ни казва „преклонена глава
сабя не я сече” – това е поговорка, която може да излезе само от народ, който векове наред е живял в потисничество, в страх.
#: Как да събудим спящите?
И: Трябва да дадем пример. Онези, които са по-смели, по-независими, тряб
ва да станат и да покажат, че не може повече така. Това увлича, споделеният
страх се превръща в общ гняв и той бива насочен към източника на страха.
Трябва да се научим да бъдем граждани и да изискваме от управляващите
онова, което ни се полага – нашата власт.
#: С Миряна и Филип сте на площада често. Семейство. Това ли е, което липсва в обществото ни днес?
И: Може и така да се каже. Липсва ни обединяващ обществен идеал, който

Снимка: Георги Ангелов

да ни даде самоличност на можещи и стойностни граждани. Здравото семейство произвежда здрави хора и граждани. То е най-малката клетка на
обществото и ако се стремим да изграждаме здрави семейства, непременно
ще отгледаме и едно здраво общество.
#: А след оставка – какво?
И: След оставката... Първо голям купон! След това не трябва да спираме
да държим под око и да се съмняваме в амбициите на всеки кандидат за
народен представител. Трябва да проумеем като нация, като граждани, че
тези хора са там, за да представляват НАС – да внасят предложения от наше
име и да гласуват от наше име. Трябва да продължим да им го напомняме,
като се възползваме от инструментите, които са ни дадени като граждани. И
ако не става – да си извоюваме нови инструменти. И така, докато системата
заработи в наша полза.

Български държавни железници
Продължение от страница 3...
Може би правителството разчита на
еврофондовете – за следващия про
грамен период ЕК заяви, че ще залага
на екологичния транспорт и в част
ност железопътния, но ще отпус
ка
средства само при осъществени реформи, а такива у нас на практика
липсват. Това са около 2 млрд. евро.
От началото на 2014 г. билетите за
влаковете ще поскъпнат с около 5% –
мярка, която се обсъждаше и от предишното правителство. Очакваните
приходи са около 2 млн. лв. на година.
Увеличението обаче се приема остро
от пътниците, най-вече тези, които
пътуват ежедневно. Качеството на ус
лугата е твърде ниско и в момента не
отговаря на цената, която се заплаща
за нея.
Увеличаването на цените може да е
vestnikprotest@gmail.com

очаквано, но едновременно нарастват
и заплатите в сектора – също с 5%, а
съкращения не се предвиждат. Увеличението е напълно логично, защото
възнагражденията в БДЖ и без това
са доста ниски. Но необходим ли е
толкова много персонал? Около 10 000
са заетите след последните съкращения и след премахването на част
от малките гари. Заявките на правителството за намаляване на броя на
държавните служители не важи за тази
сфера; от Министерството на тран
спорта заявиха, че там дори има незаети работни места. И че ще възстановят
повече от половината необслужвани
гари.
Какво следва?
Изход ли е приватизацията? Може
би. В последните години не се намери
пътят към стабилизирането на БДЖ.
За сравнение – Гърция и Турция раwww.protestnamreja.bg

ботят в посока раздържавяване на
железопътния си транспорт. Държавата очевидно не успява да се справи.
Тя дори не може да даде отговор на
въпроса за какво се използват средс
твата, които отпуска. Но от друга стра
на, ако една последваща приватизация се случи, както до момента – при
неясни купувачи, условия и буквално
за жълти стотинки – то по-добре да я
изключим като вариант.
Поредно българско правителство се
оказва напълно неспособно да управ
лява този безценен ресурс. Липсата на
каквато и да е мащабна визия, работата на парче, непрестанната смяна на
политики, неадекватната поддръжка,
съвсем малкото ремонтни дейности и
остарялата нормативна уредба обричат сектора на все по-голямо запада
не, а пътниците – на все по-тежки ус
ловия на пътуване. #
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# Протест

Пролетна молитва
(по Валери Петров)

Пърхат врабчетата в клоните,
пролет в стъклата звъни,
старата аудитория
пак е разкрила врати.
Гледам момчета, момичета
шетат насам и натам,
спорят, шегуват се, смеят се,
трепка любовният плам.
Лекция свършил, професорът
гледа ги сякаш с тъга,
той като тях беше някога,
ала какъв е сега?
Знания, мъдрост натрупал е
и в обществото тежи,
смелост обаче той има ли
срещу законни лъжи?
Дързост момчета, момичета,
Бог да е винаги с вас,
пътя Му винаги следвайте,
хайде, на добър ви час!
В Негово име съграждайте
с помисъл, дело и труд,
жътва богата прибирайте,
вашият глас да е чут!
доц. д-р Антоний Стоев
(пролетта на 2013 г.)
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Още съм жив

ЛИЦАТА В ПАРЛАМЕНТА

Когато си на дъното на пъкъла,
когато си най-тъжен, най-злочест,
от парещите въглени на мъката
си направи сам стълба и излез.
Когато от безпътица премазан си
и си зазидан в четири стени,
от всички свои пътища прерязани
нов път си направи и пак тръгни.
Светът когато мръкне пред очите ти
и притъмнява в тези две очи,
сам слънце си създай и от лъчите му
с последния до него се качи.
Трънлив и сляп е на живота ребусът,
на кръст разпъва нашите души.
Загубил всичко, не загубвай себе си –
единствено така ще го решиш!

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 чиновник 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 Народното събрание.)

ВЕЖДИ ЛЕТИФ РАШИДОВ

Дамян Дамянов
Изборите са свободни.
Ти му викаш, че полицията бие… и
разпръсва мирните избиратели, а
правителството, като че на подигравка, ти казва:
– Това не е полицейска намеса, това
е самo тaка – морално влияние.
(Алеко Константинов,
„Разни дреболии“, 1894 г.)

Карикатура: Ивайло Нинов
От личната страница на автора

Дата на раждане: 14.12.1951 г., Димитровград
Професия: художник
Езици: френски, руски, турски, чешки
Избран с политическа сила:
ПП „ГЕРБ“ 30,54%
Изборен район: 16-ПЛОВДИВ ГРАД
E-mail: vezhdi.rashidov@parliament.bg
ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ

Дата на раждане: 28.02.1962 г., София
Професия: журналист
Езици: английски, немски, руски
Избран с политическа сила:
ПП „Атака“ 7,30%;
Изборен район: 6-ВРАЦА
E-mail: ventsislav.lakov@parliament.bg

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

Мартин Райчинов
Миряна Захариева

Михаела Лазарова
Поликсения Ангелова

Христо Йовев
Юлиян Собаджиев

Вестник „Протест” разчита на теб, читателю, за своя тираж и разпространение. Той се финансира изцяло от доброволни дарения, отчет за които даваме на сайта на Протестна мрежа. 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
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