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Година първа
На прага на втората година на новото летоброене искаме да открием този брой 
с обръщение на Ранобудните студенти към управляващата клика. Заставаме зад 
техните думи и заедно продължаваме борбата за една България, в която нашите 
деца да живеят с вяра, надежда и любов.

Снимка: Иво Орешков

Шест месеца протести и два месеца окупация. Може ли някой да каже, че не 
сме пробвали по демократичния път?

Ние ритахме и дърпахме загражденията. Не носим маски и не бягаме от отго-
ворност. На НАС ни писна от вашето безобразие. Но от сблъсъка с полицията на 
14 декември направихме един извод – нейните действия стават все по-неа-
декватни и по-неадекватни. Имаше удряни, имаше задържани. Неадекватно 
е да ни избутват в тясна уличка, пълна с паркирани по тротоара коли. „Коли по 
тротоара може, хора по пътя не може“. Показателно. Неадекватно беше да ни 
правят на кайма, за да може Цветлин да си допие виното. Бяхме смазани, но не 
бяхме пребити.

Там, в тясната уличка, се случи нещо далеч по-страшно. Бяха нарушени 
всичките ни граждански права (по българското и европейското право) от 
хората, които трябва да ги защитават и осигуряват.

Толкова за вечерта на 14 декември. Обръщаме се към т.нар. политици.
Пак питаме: Не ви ли е срам?!
Не ви ли е срам, че превърнахте държавата в една болезнено тъжна пародия? 

Излязохте ли веднъж да видите на какво е заприличала фасадата на Парламента? 
Домати, яйца, зеле, маруля, боя – салата. Давате ли си сметка, че за шест месеца 
пред българския Парламент: се пи кафе, стоя летяща чиния на извънземни, ча-
каща да си ви отведе; имаше картонени танкове, бели автобуси и линейки; има-
ше болен „Волен“; Мая беше пусната да се поразходи от кашон; човек си донесе 
тоалетната чиния; имаше плаж, на който хората бяха по бански, чехли и хавлии, а 
децата се къпеха; и какво ли още не. Пред БЪЛГАРСКИЯ ПАРЛАМЕНТ. Погребахме 
„Свободата“, погребахме „Парламента“, върнахме ви „Прехода“, Некрошарски по-
даде оставка и изгоря пред новоизградената „Берлинска стена“.

Шест месеца на задни входове и задни изходи, на бели автобуси и черни 
коли, на полицейски кордони и железни ограждения, на лъжи по медиите и 
нелепи обяснения. За шест месеца станахте за смях пред целия свят. Бълга-
рия стана за смях пред целия свят – заради вас.

НЕ ВИ ЛИ Е СРАМ?!

И за какво? За какво работите вие? Имате ли обединяваща национална 
кауза, която да защитавате и която да легитимира упоритото стискане на 
властта? Чувствате ли „подкрепата на народа“, изнизвайки се всеки път отзад 
и то благодарение на дебели полицейски кордони? Дойде ли някой по свое 
желание да ви покаже подкрепа? Въобще – има ли някой, който би излязъл 
във ваша подкрепа, ако не е заплашен/извикан/платен? За кого продължа-
вате да стоите там, когато никой не ви иска?

Докога ще използвате българската полиция за лична охрана? Не ви ли 
е срам, че тези хора от шест месеца не могат да се приберат, не са карали 
нормална смяна? Не ви ли е срам, че както нас и тези хора няма да карат 
празници единствено и само защото вие сте решили да стискате властта на 
всяка цена? Или извинението ви е „това им е работата“? Не, не е! Работата им 
е да пазят обществения ред. Питаме – кой е обществото? Ние или вие?

Давате ли си сметка, че пратихте България в дъното на дъната и единстве-
ното, което правите, е да дълбаете още по-надълбоко? Цветлине, Чобанов 
– всеки път ще е така! Няма да имате мира. За всички се отнася това. Пацо, 
ОСТАВКА! Писна ни! Писна ни да ни игнорирате, защото сме мирни. Писна ни 
да говорите глупости по медиите. Писна ни да ви слушаме идиотиите в пле-
нарната зала. Писна ни да гледаме как едната клика се кара с другата кой да 
вземе залъка на народа. Вие не сте политици. Вие нямате език на полити-
ци. Нямате държание и съзнание на политици. Вие сте просто елементарни 
селски бейове. Нищо друго. Мястото ви не е там и ние НЕ ВИ ИСКАМЕ.

Махайте се. Оставете ни да дишаме. Махайте се! Пречите на светлината 
в края на тунела.

Долната лъжа, че българската държава ще се разпадне, ако си дадете 
оставката, замазва единствено и само вашите и без това окаляни очи. Тази 
държава я е имало и ще я има далеч преди и след вас! И тя няма нужда от 
вас.

Ходете си!
Ранобудните студенти

И стана вечер, стана утро, година втора.
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Шоуто трябва да продължи...

Успя ли правителството да победи протеста ни? 
Успя ли да ни смачка и да ни откаже? Успяха ли 

манипулациите, които ни прокарват вече повече 
от половин година? Ако някой смята, че това е по-
редната песимистична статия, нека спре да чете 
този текст още сега. Защото нашият отговор на 
тези въпроси е „Не!“. Защото ние нямаме пра-
во да проявяваме песимизъм, нямаме право 
да отстъпваме пред злото, което е надвиснало 
над България. И защото гледаме успехите, които 
постигнахме за всичкото това време. Какви са те? 
Да си представим следната ситуация: ако още в 
началото на протестите кабинетът на Орешарс-
ки беше подал оставка, това щеше да е втора 
поредна оставка на български кабинет за една 
година. Щеше да е момент, много подобен на 
този с оставката на Бойко Борисов – вдигна се 
шум, подаде се оставка и ГЕРБ излязоха герои. 
Вакханалията заглъхна, скандалите и исканията 
изведнъж изчезнаха, а ГЕРБ отново спечелиха 
изборите. Нима нямаше след поредния служебен 
кабинет парламентарно представените партии да 
са същите като сега, с може би малка промяна в 
съотношението на силите? Вероятно да, а ние се 
борим точно против това – против сегашното 
статукво, против олигархичния модел на 
управление, обслужващ всякакви други интере-
си, но не и тези на народа.

Успех
Колкото и парадоксално да звучи, нашият протест 
е вече успял дори само заради това, че Орешарс-
ки не подаде оставка. Защото през цялото това 
време на народно недоволство, след всичко, 
през което минахме, ситуацията в България ни-
кога няма да бъде същата. Видя се, че нацията 
не спи и е готова по всяко време да излезе и да 
каже: „Вървете си!“. А това е най-големият страх 
за всяко едно управление – да е съпътствано 
от ежедневни протести, които да не позволяват 
спокойния сън на нито един от министрите, а и на 
всички депутати. Ако Борисов с хитър ход подаде 
оставка и се опита да се върне на бял кон, то се-
гашното правителство не го прави и с всеки един 
ден копае все по-дълбоко собствения си гроб. 
Всъщност това е и един от козовете на ГЕРБ в 
момента – единствените неща, които борисовци 
и цветановци ни повтарят до втръсване, са, че те 
още на първата седмици били чули народа и по-
дали оставка, но Орешарски не бил мъж и се ска-
тавал. Дори това да е донякъде (!) истина, добре 
е г-н Борисов да знае, че ако не подкрепяме БСП и 
ДПС, това съвсем не означава, че подкрепяме не-
говата партия и че ако той беше на власт, щяхме 
да действаме другояче. Напротив, ние сме разо-
чаровани от цялата политическа класа и винаги, 
когато виждаме липса на морал в управлението, 
ще протестираме, без значение дали на власт са 
сини, червени, жълти или партията е с цвета на 
фланелките на Локомотив (Пловдив).

Заедно
Какво друго спечелихме от толкова месеци про-
тести? Отговорът е сплотеност. Въпреки мно-

гобройните опити за разцепление, въпреки про-
вокаторите, въпреки ежедневното очерняне по 
медиите, че сме вандали, лумпени, платени от 
Румен-Пашата, Джордж Сорос и може би от Съю-
за на коминочистачите в България, ние успяхме 
да удържим и да покажем, че сме по-силни от 
една група престъпници, нарекла себе си „пра-
вителство“. Не беше ли проява на солидарност, 
когато полицаите пишеха актове на мирни про-
тестиращи, а ние дружно събирахме пари, за да 
се плати този акт? Вече когато отидем на площа-
да, взаимно се познаваме, вече сме приятели. А 
за тази сплотеност и това приятелство е необхо-
димо време. И именно всички тези месеци ни 
помогнаха да си повярваме един на друг, да сме 
едно цяло и взаимно да се крепим.

Непримирими
А ако сега се предадем, това не показва ли сла-
бост на народа пред една мафиотска клика? Не 
показва ли, че сме се предали и че още едно по-
коление ще бъде безвъзвратно загубено? Няма 
ли нас, младите, да ни е срам да кажем на децата 
си, че ние сме поредните, които не сме успяли 
нищо да променим? Нима точно сега, в този исто-
рически момент, някой от нас би помислил да се 
откаже? Аз не вярвам. Не вярвам, че след толко-
ва време заедно, след толкова борба ще има ня-
кой, който ще махне с ръка на собствените си уси-
лия, ще предаде собствената си вяра и ще каже: 
„Това е, нищо не може повече да се направи“. Този 
тип мислене е присъщ на тези, които всяка вечер 
стоят пред телевизорите с ракийката и салатка-
та, псуват управляващите и се радват да „гледат 
сеир“. Но не е присъщ на нас. Не ни е присъщ, 
защото няма как да се изплюеш на собствения си 
труд и да го захвърлиш на боклука.

Бъдеще
А напразно ли студентите окупираха университе-
тите си? Напразно ли по цяла нощ обсъждаха и 
коментираха какво може да се промени в страна-
та и организираха мащабни протести? Напразно 
ли се лишаваха от сън и личен живот? Напразно 

ли се изправяха срещу побеснелите сподвижни-
ци на БСП, които „искат да учат“? И напразно ли 
излизаха няколкостотин срещу многохилядна 
полиция, която им разбиваше главите и ги газе-
ше с кубинки? А техните преподаватели? Няма ли 
всички те да бъдат предадени, ако Ранобудните 
студенти също се откажат? Няма ли тяхната на-
дежда също да бъде убита? Винаги и навсякъде 
младежите, особено студентите, са били основен 
двигател на обществото. А когато към тях се при-
съединят и преподавателите им, тогава този дви-
гател става още по-мощен. Защото това е инте-
лигенцията. А интелигенцията никога не може 
да бъде смачкана докрай. Дори през годините 
на комунизъм не успяха да го направят, няма да 
успеят и сега. Затова не трябва да предаваме про-
тестиращите студенти и техните преподаватели. 
Те протестират наравно с всички останали и без 
тях те не биха могли да продължат в борбата си. 
Те трябва да бъдат подкрепени. И аз съм убеден, 
че няма да останат сами. Защото нашата борба е 
обща и свята, а нейното име е България.

Продължаваме
Аз ще продължа да се боря, защото искам един 
ден да се изправя пред децата си и да им кажа, 
че те днес живеят добре, защото преди години, 
през 2013-та, а може би и 2014 г., аз и още хиля-
ди хора сме излизали по площадите, окупирали 
сме университетите, понесли сме удари от много 
страни, но въпреки това сме успели да осигурим 
по-добро бъдеще за нас и поколенията след нас. 
Че сме изпълнили гражданския си дълг, а и нещо 
повече.
Именно сега е моментът да осъзнаем, че про-
тестът ни вече е успял и всеки един ден успехът му 
става още по-голям. И че колкото по-постоянни 
сме, колкото по-категорични и безкомпромисни 
сме, толкова повече доказваме пред света, че 
народът ни не спи, той е по-буден от всякога и 
търси възмездие. Търси това, което му се полага 
от собствената му над 13-вековна история, пълна 
с блестящи моменти и велики владетели. Нека 
докажем, че можем да имаме такива и днес! #

Васил Димитров

Снимка: Юлиян Собаджиев
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Икономически обзор
Михаела Лазарова

В тази обстановка едва ли е уместно държа-
вата да раздува разходи и да разчита на заеми. 
Бюджет 2014 г. е със силно завишени прихо-
ди, които почти сигурно няма шанс да бъдат 
събрани. Заложеният ръст от 1,8% е абсолютно 
нереален, както и същият темп за инфлация. За 
да има растеж, трябва работеща икономика – 
инвестиции, откриване на работни места, спо-
койна бизнес среда. Управляващите обаче харчат 
на воля, за да спечелят време, и застрашават 
финансовата стабилност на страната.

Инвестиции
За да се създават нови работни места, необхо-

дими са инвестиции. През тази година те на-
маляват – от началото на годината те са 1 млрд. 
евро. През същия период миналата година са 
били 1,85 млрд. евро. Тези числа показват до-
верието на чуждестранните компании в страна-
та. Вътрешните инвестиции също са критично 
малко.

Нестабилната политическа обстановка е 
основен фактор за липсата на инвеститори, 
наред с лошата инфраструктура и отлагани ре-
форми в ключови сектори като образованието 
например. На тях се залага да дадат тласък на 
икономическия растеж през 2014 г., но това няма 
как да се случи без незабавни мерки.

Внос-износ
Глътка въздух за икономиката ни е износът – 

към 30 септември той е за 36,4 млрд. евро, като 
2/3 от него са към Европа. На износа се залага и 
през 2014 г. – очаква се той да е движеща сила за 
икономическия растеж. Все още обаче страните 
в ЕС не са излезли съвсем от рецесията, а го-
леми икономики като Франция и Германия заба-
вят растежа. Необходимо е да се потърсят други 
лостове, а не да се залага само на тази карта.

Вносът също расте, но с много по-бавни 
темпове – повишават се внесените суровини, 
стоки и услуги от ЕС, като ръстът е 4,7%. За 2013 
г. увеличението е 2.7% и достига 25 млрд. лв. От 
трети страни обаче намалява с 1,6% и е 17 млрд. 
лв. Това е негативен сигнал и показва свито 
вътрешно потребление. 

Сива икономика
Едва ли е изненада за някого делът на сива-

та икономика. През тази година той се увеличи, 
най-вече при „скритата заетост“. Хората, рабо-
тещи без трудов договор, са около 4% и по 
този показател сме близо до най-тежката ситуа-
ция у нас от 2002 г. Това води до загуби от невне-
сени осигуровки в размер на 245 млн. лв.

Ръстът на сивата икономика е сигнал, че не 
се работи за осветляване на доходи, борба с ко-
рупцията и укриване на данъци. Влошената ико-
номическа и политическа обстановка, бедността 
и свитият пазар на труда хранят този сектор, а 
правителството няма идея какво да предприеме.

Продължава да се задълбочава и иконо-
мическата пропаст между София и про-
винцията. Особено сериозно е положението в 
Северна България – липсата на заетост и ниски-

те доходи така и не се преодоляват. Няма нови 
инфраструктурни проекти, нито инвестиции 
в предприятия, не се усвояват еврофондове, 
местната администрация не работи ефективно.

Задлъжнялост и спестявания
В този контекст е и ситуацията с кредитите и 

депозитите на домакинствата и фирмите. Към 
30 септември общият размер на депозитите 
е 51,292 млрд. лева и нараства със 7,8%. Общо 
кредитите са 53,679 млрд. лв. Кредитирането 
продължава да се свива с около 0,4% – 60% от 
домакинствата не искат да теглят заеми. 
Фирмените нарастват с 0,11%. Добрата новина 
е, че с малък процент са намалели и т.нар. „лоши 
кредити“.

Големият размер на депозитите означава, че 
хората не смеят да инвестират, защото са неси-
гурни във възвръщаемостта им. Тези пари биха 
били инжекция за икономически растеж, но 
влошената обстановка за момента не предпо-
лага използването им. Причините за свитото 
кредитиране са същите – неясна икономическа 
перспектива, страх от безработица и неплате-
жоспособност.

Безработица
През 2013 г. безработицата е 13%, при 11,4% 

през 2012 г. Според управляващите от началото 
на 2013 г. са открити 68 хил. работни места, но 
статистиката говори друго – процентът безра-
ботни нараства, като общият брой заети към 
30 септември е 3,013 млн. души. Това е около 
48% от населението. През тази година така и не се 
намери решение за младежката безработица, 
която продължава да е притеснително висока – 
около 28% и продължава да расте.

Изпращаме 2013 г. със свити сърца. Заявките 
за реиндустриализация и за милиардни разходи 
налагат една всеприсъствена държава, която се 
финансира със заеми, харчи на воля и очаква 
проблемите да изчезнат сами. Икономически-
те показатели показват, че още през 2015 г. сме 
застрашени от гръцкия сценарий. „Standard and 
Poor’s“ вече влоши перспективата на страна-
та. Това означава по-скъпи заеми и по-трудно 
управление. Не може да управлява тази власт 
или умишлено тласка страната в конкретна по-
сока? #

БЪЛГАРИЯ Е:

•	 На 49-то място по икономическа сво-
бода от 152 държави;
•	 На 57-мо място по конкурентоспо-
собност от 148 страни;
•	 На 107-мо място по качество на инс-
титуциите в същия индекс;
•	 На 1-во място в ЕС по риск от бедност 
и социално изключване;
•	 На 26-то място по усвояване на евро-
фондове от 28 страни – членки на ЕС.

В края на годината всеки прави равносметка. 
Тегли чертата, понякога с тъга, разочарование 

и безсилие, понякога с щастие, удовлетворение и 
оптимизъм. В следващите редове ще направим 
поглед на икономиката ни за 2013 г.

Брутният вътрешен продукт (БВП)
Всяка икономика се измерва според своя БВП. 

Към 30 септември у нас се отбелязва слаб растеж 
на БВП – 0,8%. Очакванията са към края на 2013 
г. да е 0,5%, а в бюджета на предишното пра-
вителство бе заложен 1,9%. През 2012 г. той бе 
0,8%, а през 2011 г. – 1,8%. За 2014 г. настоящият 
кабинет оптимистично залага ръст от 1,8%.

За да има растеж обаче, необходими са ре-
форми. Една от причините за липсата на растеж е 
дефлацията – намаляването на цените на стоките 
и услугите. Тя се дължи на свито потребление. 
При ограничено търсене цената се понижава, на-
малява производството, съкращава се персонал, 
плащат се по-малко данъци.

През 2013 г. преобладава дефлацията:

 ИНДЕКС НА БВП
Януари +0,4%
Февруари +0,1%
Март –0,5%
Април –0,4%
Май –0,1%
Юни –0,4%
Юли –0,5%
Август –0,6%
Септември +0,1%
Октомври +0,5%
Ноември –0,2%

Бюджет
Всичко започва с държавния бюджет. Въпре-

ки че все още изпълнява критериите за бюдже-
тен дефицит в размер на 2% от БВП, дефицитът 
към октомври е 443 млн. лв. – с 371 млн. пове-
че от 2012 г. Причината – по-малко постъпили 
средства от ЕС и неизпълнение на приходната 
част (едва 80%). Разходите за издръжка на 
държавните институции са увеличени с близо 
500 хил. лв. в сравнение с 2012 г., появяват се куп 
нови разходи в почти всички сфери, които така 
и не са предшествани от реформи, раздават се 
нови и нови социални плащания.

Това се покрива с нови заеми. С актуали-
зацията на бюджета тази година правителството 
увеличи размера на нов държавен дълг от 2 на 
3 млрд. и запази тавана на 14,6 млрд. лв. Така и 
не стана ясно за какво бе този 1 млрд. В Бюджет 
2014 г. обаче се залага таван на дълга от 18 млрд. 
лв. и възможност за поемане на нов заем до 4,4 
млрд. лв. В тях не се включват 500 млн. евро от 
ЕИБ за националното съфинансиране по опера-
тивните програми.
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2013-та. Равносметката
Димо Господинов

Независимо дали ни е неприятно, или не, 2013 г. си 
отива, а заедно с нея и много бурни събития в полити-
ческия живот на страната остават в историята. Не съм 
сантиментален тип, който гледа в миналото с въздишка, 
но е редно да си дадем равносметка за това, което ни се 
случи през тази година. Мога обосновано да предположа, 
че от правилния анализ на събитията, който ще си напра-
вим заедно като общество, зависи в голяма степен нашето 
развитие оттук нататък.

Сигурно ви е направило впечатление, че демокрация-
та в България не работи, както и че през последните 12 
месеца имахме 3 правителства, парламентарни избори с 
огромни скандали и противоречия в кампанията, два мно-
го масови и разтърсващи протеста и други събития, които 
съпътстваха този пейзаж. Понеже всичкото това е много 
материал, в голямата си част – преходен и бързо забравим, 
искам да направя очерка си за 2013-та, базирайки се върху 
двата граждански бунта, наречени тривиално „зимен“ и 
„летен“. Считам ги едновременно за много влиятелни съ-
бития, но и явления, които свидетелстват за протичането 
на определени процеси в обществото.

Някъде към края на януари излязоха дебели сметки за 
ток и народът тръгна да се бунтува из страната и в София, 
което продължи близо 2 месеца, а на 14-ти юни Парла-
ментът назначи Делян Пеевски за председател на ДАНС 
и последва обществен взрив, чийто остатъчен пукот се 
чува под една или друга форма и до днес, 6 месеца след 
това. Но тези два протеста, ясно разделени хронологично 
от едно служебно правителство между тях, не се различа-
ват единствено по повода за избухването им, нито само по 
време, място и продължителност. За мен главната разлика 
е в това, че при първия ГЕРБ беше на власт, което спираше 
гнева на „десните“ от страх да не дойдат „комунистите“, а 
летният беше (е) по времето на БСП, което сковава „леви-
те“ при мисълта, че „мутрите“ могат да се върнат. И това 
предопредели до голяма степен разликите (не огромни, 
но забележими) в персоналния състав на двата протеста 
– просто още сме много разделени и ни плашат с разни 
чучела от 90-те, както и със силата на страха от другия. 
„Левият“ живее, за да унищожи „десния“, защото ако не 
успее, на него ще му се случи същото – тази ирационална 
постановка е колкото вредна и глупава, толкова и работе-
ща и актуална, за съжаление.

За разликите можем да говорим още много, включи-
телно и да използваме афоризма „Интелигенция без на-
род е саката, народ без интелигенция е сляп“, който е гро-
зен, но разпространен. Но най-интересни поуки бихме си 
извадили, ако се взрем в приликите между двата протеста, 
които дават повод на мнозина да ги виждат като част от 
общ и продължителен процес, с което аз съм съгласен. И 
двата са масови, с национално значение (дори и единият 
да се провежда предимно в София), застанали са на фо-
кус на общественото внимание, стават център на полити-
ческия живот и всякакви политически играчи се опитват 
да ги яхнат, къде успешно, къде не... Но, НАЙ-ВЕЧЕ, при-
ликите между тях са в дълбоките причини за протестните 
вълнения. Да, те може да са по различни поводи – единият 
за сметките, другият за Пеевски, но в основата на цялото 
движение стоят едни и същи процеси.

Всъщност ние, българите, сме разочаровани от де-
мокрацията такава, каквато е в момента, и не желаем да 
участваме в нея. Не вярваме, че действително управлява-
ме, че решенията на публичната власт се взимат с наше 
съгласие, не мислим, че можем да променим нещо с гласа 
си. И това ражда апатия. Срещу която олигархията няма 
нищо против, даже я насърчава, защото обезверени и 
неучастващи граждани значи „фасадна демокрация“ и за-
пазване и защитаване на интереса на този, който има по-
вече пари и връзки. Въставането срещу т.нар. „монополи“ 
и призивът за повече морал в политиката са двете страни 
на една и съща монета – изначалната нелегитимност на 
държавнатата власт, неверието в политическия модел и 
неговата възможност да защити интересите на граждани-
те и да чуе техния глас. Иначе отдавна да бяхме решили и 
проблема с монополите, и този с морала, като гласуваме за 
съответните политици на избори. Ама явно не става така 
и хората го разбраха. Хората заговориха за „олигархи-
чен модел на управление“ масово и започнаха да зада-
ват въпроси за начина, по който се управлява страната. 
Всъщност голямото обществено постижение през 2013-та 
година е именно осъзнаването на този проблем.

И неучаствайки в тази демокрация, подкосени от апа-
тия, ние 12 месеца разтрисахме държавата от протести и 
инициативи – някой ще пита дали няма противоречие? 
Ами хем има, хем няма. Ние всъщност протестирахме 
срещу резултата от своето неучастие – модела, който не 
ражда друго освен недоразумения. Ние всъщност се опи-
тахме сами да се събудим и още не е ясно дали ще успеем 
или не.

Надявам се за целта да започнем да разсъждаваме и да 
си направим необходимите изводи от 2013-та година. А 
те са, че трябва да излезем от апатията и да се включим в 
обществения живот. Да участваме в демокрацията, защото 
тя без хора се превръща в куха фасада. Включването ни не 
значи само пускане на бюлетина веднъж на 4 години, ма-
кар и много от нас да не правят дори и това. Необходимо 
е постоянно, градивно, разумно участие, ежедневна борба 
и отстояване на интересите ни, защото е илюзия и утопия, 
че някой друг ще ни ги защитава, някой ненагледен юнак 
и балкански герой. Смяната на едно правителство с друго 
не променя нещата, видяхме го, ако не се смени моделът, а 
той се състои и от нас и нашето поведение.

Нека 2014-та бъде година не на протести, а на разум и 
градеж, на решенията, еволюцията и смисъла! #

Снимка: Юлиян Собаджиев
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2013 година за кабинета „Орешарски“
Поводите за оставка не спират

В началото на протестите срещу кабинета 
„Орешарски“ валяха един след друг упреци към хора-
та, излезли на улицата, че не са дали на правителс-
твото доверието на „полагащите се сто дни“. Обви-
нявани бяха, че му пречат да работи и да изпълнява 
предизборните си обещания. Но в навечерието на 
2014 г. причини за гласуване на доверие не са налични. 
За оставка обаче те са толкова на брой, колкото и 
дните, които навъртя новата Тройна коалиция на 
кормилото на властта. И вместо да намаляват, 
те се увеличават – продължават скандалните 
назначения, безумните законопроекти, хвърлянето 
на прах в очите на най-уязвимите граждани с обе-
щания за по-високи социални добавки и още, и още...

Припомняме някои от най-знаковите гафове, 
които отпечатахме в бр. 6 на вестника и на сайта 
на Протестна мрежа www.protestnamreja.bg, като 
към тях сме отбелязали и нови.

НАЗНАЧЕНИЯ
•	 Скандалното назначение на Делян Пеевски за шеф 
на ДАНС, след като законът му бе прекроен по мярка, 
изкарало на улицата десетки хиляди. Пеевски дори 
не бе отстранен от поста – сам се оттегли.
•	 Консулът ни във Франкфурт Иван Йорданов бе 
посочен за заместник-министър на правосъдието. 
Оказа се, че той не знае това.
•	 Обявяването на Калин Тихолов (свързан с „Дюни-
гейт“, автор на устройствения план на Царево, който 
предвижда застрояването на Странджа) за министър 
на Министерството на инвестиционното проектиране 
и последвалото му оттегляне, отново след реакция на 
гражданите.
•	 Иван Данов – получавал неправомерно помощи 
като „безработен“ във Франция.
•	 За заместник-министър на МВР беше предложен 
Иван Иванов, свързан със силовата групировка СИК. 
Той се задържа на поста броени часове.
•	 Назначението на Волен Сидеров за шеф на Етична-
та комисия в Парламента.
•	 Боян Чуков, близък до Алексей Петров, оглави Съ-
вета по сигурност към Министерския съвет.
•	 Назначаването на Бейхан Дуран за областен упра-
вител на Смолян – осъден за нападение с нож.
•	 Назначаването на Ева Жечева за председател на 
Държавната агенция за закрила на детето на мястото 
на Калин Каменов. Тя заемаше поста до 2002 г., кога-
то бе принудена да подаде оставка заради финансо-
ви далавери.
•	 Назначаването на Мукадес Налбант за за-
местник-министър на просветата. Тя обяви преди 
време Левски за закононарушител.
•	 Назначаването на Даниела Бобева за вицепремиер 
в кабинета „Орешарски“. Г-жа Бобева е била свързана 
с Васил Божков като член на Съвета на Директорите 
на фирмата му „Мотстрой“ АД.
•	 Чавдар Георгиев е назначен за заместник-ми-
нистър в Министерството на околната среда и води-
те. Заради устройствения план на Царево, подкрепен 
от него, срещу България в момента се води наказа-
телна процедура.

УПРАВЛЕНСКИ „ИДЕИ“
•	 Обмисляната промяна на забраната за тютюнопу-
шене на закрити обществени места. Неуспешна.
•	 Отново АЕЦ „Белене“.
•	 Актуализацията на бюджета с неясни аргументи 

защо е необходима.
•	 Намаляването на цената на тока с 5%. Главният 
проблем е, че това понижение на цената не се пра-
ви чрез оптимизация в производството и преноса, а 
чрез нови дългове.
•	 Проектът „Южен поток“ е спрян с пряка заплаха от 
ЕК.
•	 Преди изборите социалистите широко тръбяха как 
ще открият 250 000 работни места. Днес няма данни 
да е открито и едно.
•	 Правителството застава зад проекта за втори ка-
бинков лифт в Банско. С това решение част от Нацио-
нален парк „Пирин“ отива в ръцете на „Юлен“ АД.
•	 На 25 септември депутати социалисти внесоха 
законопроект за нова забрана за обявяването на 
кадрите на Държавна сигурност на ръководни посто-
ве в Националната разузнавателна служба.
•	 „Увеличение на учителските заплати през 2014 г. 
няма да има, това са икономическите реалности“, 
обяви министърът на образованието Анелия Клиса-
рова.
•	 Гласуваният мораториум върху продажбата на 
земя на чужденци, в разрез със законодателството 
на ЕС.
•	 Подготвяните промени в закона за МВР, които на-
лагат силна репресия върху правото на изразяване 
на различно мнение.

ПРОВОКАЦИИ, НАРУШАВАНЕ НА ПРАВА, 
ОБВИНЕНИЯ И ЛЪЖИ

•	 Провокацията с „белия автобус“ на 23-ти юли. Нася-
дали хора с вдигнати ръце като призив за ненасилие 
бяха бити.
•	 Огражденията около Парламента. На практика 
заграден е целият център на столицата. Нарушава се 
конституционното право на всеки български гражда-
нин на свободно придвижване.
•	 Изявлението на Мая Манолова, че „протестите са 
новата форма на временна заетост“.
•	 Масовата политическа чистка в екоминистерство-
то – уволнени са всички директори на регионалните 
структури на МОСВ, без предизвестия и без обясне-
ния.
•	 Призован да каже истината в отговор на въпрос 
по БТВ кой предложи Пеевски, Орешарски каза 
буквално: „Искате да излъжа!“.

ВЪТРЕШНА КОМУНИКАЦИЯ
•	 „Ако парламентът бъде разпуснат, властта може да 
бъде завзета от още по-алчна олигархия“ – изказва-
не на Янаки Стоилов.
•	 Изявлението на Миков какво да отразяват медиите 
– пореден опит да се потъпче свободата на словото.
•	 „Ние не сме нито най-корумпираната нация в све-
та, нито сме най-лошите хора, нито сме най-голе-
мите мафиоти, както се опитваме да се изкараме“ 
– Цветлин Йовчев.
•	 Валери Жаблянов: „Ние сме държавата, парла-
ментът е държавата и това е записано в Конституи-
цията. Колата ми беше уцелена с три бутилки мине-
рална вода. Полицията е държавата!“.
•	 Министерският съвет не е водил стенограма на 
проведената на 31 октомври среща между премиера 
Пламен Орешарски и „Газпром“.
•	 Системна практика на полицията и жандарме-
рията се оказва нелегитимацията. Тези хора носят 
униформи без значки, без служебни номера и често 

отказват да кажат името, чина и точното си разпре-
деление.
•	 Пресцентърът на БСП снабди своите депутати с 
„опорни точки“ – инструкции как да говорят за съби-
тията. Повечето – пълни лъжи.

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОВАЛИ
•	 Еврокомисарят по регионалното развитие Йоханес 
Хан поиска извинение от транспортния министър 
Данаил Папазов по повод твърдението на българс-
кия министър, че заместникът му Петър Киров бил 
препоръчан от Хан.
•	 Реакцията на кабинета след обръщенията на 
френския и немския посланици, които го призоваха 
да се вслуша в протестите. Правителството се засегна 
и на практика им нареди да не се намесват.
•	 Френският посланик Филип Отие е първият посла-
ник, който не получава традиционния орден „Стара 
планина“ за заслуги към родината.
•	 Престъпно бездействие по делото „България срещу 
Атомстройекспорт“ за АЕЦ „Белене“ увеличава неи-
моверно шансовете България да загуби делото с иск 
за 1 милиард долара.
•	 ООН уличава България в лъжа. „ВКБООН в действи-
телност бе информиран от медиите, че центровете са 
вече функциониращи, приемащи хора, и Агенцията 
на ООН за бежанците не е имала предварителна 
информация за тези центрове или опасните условия 
на живот, които се предлагат на хората, нуждаещи се 
от закрила“.
•	 За първи път от три години насам България се 
оказва със спрени средства по европейски фондове.

МАНИПУЛАЦИИ И ПОДМЯНА
•	 Това правителство е факт благодарение на ПП „Ата-
ка“.
•	 На мястото на Емил Иванов в парламента се наста-
ни Александър Методиев, по известен като Бат’ Сали, 
организирал частно енергоснабдяване.
•	 Държавни служители, участващи в протестите, ще 
бъдат уволнявани.
•	 От пет месеца насам достъпът до храмовете „Св. 
София“ и „Св. Александър Невски“ е силно затруднен. 
Това е нарушение на религиозните свободи на 
гражданите.

Докога ще оставяме този списък да се пише?

#ОСТАВКА

Снимка: Васил Гарнизов
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2014-та: Годината на 
рационалното действие
Момчил Петров

Тази година получихме неочакван 
подарък. След като бяхме офи-

циално обявени за изчезнали. След 
като за това говореха всички факти. 
След като в законно избраните в На-
родното събрание виждахме хора, 
които не живеят в нашия свят, не го-
ворят нашия език и не припознават 
онова, което ние наричаме нормално. 
По отношение на публична среда, 
ценности, свобода и справедливост.

Тогава дойде подаръкът. Спомням 
си, че на 14-ти юни през час прове-
рявахме колко човека заявяват при-
съствие на събитието във фейсбук 
страницата на #ДАНСwithme. Бяха 
необичайно много, но всички имахме 
опит с тези фейсбук отбелязвания 
на присъствие и десетки провалени 
или комично изглеждащи събития. 
После взех дъщерите си от вкъщи, а 
по пътя спорехме дали ще има хора. 
Когато излязохме от метрото, заваля 
дъжд. Имаше още 15 минути до на-
чалото на събитието, а на площада 
нямаше жива душа, само под коло-
ните на ЦУМ се бяха скупчили ня-
колко десетки. Усетих нещо средно 
между ирония и съчувствие в погле-
дите на децата: „Той, баща ми, някой 
път прави такива странни неща“. 
Влязохме да разгледаме ЦУМ. Не бях 
влизал от години, децата ми никога. 
Няма да вляза още години, може би 
децата ми никога.

Но когато излязохме, вън се случи 
чудото.

Сякаш наговорили се от тротоа-
рите, на платното слязохме заедно 
хиляда души. От всички улици се 
стичаше народ – хиляди и хиля-
ди. Хора, същите като нас, хора, 
официално обявени за изчезнали, 
разделени, неспособни да направят 
нищо заедно, да бъдат сила, да бъдат 
страшни за тържествуващата ко-
рупция и наглост. След това е ясно. 
Десетките летни вечери, в които все-
ки от нас разбра, че това е нашият 
град и това е надеждата за нашата 
България. Лятото, в което полу-
чихме неочакван подарък, лятото, 
когато разбрахме, че не сме сами.

Следващата година трябва да 
бъде годината на рационалното 
действие.

Годината, в която да покажем, че 
прочитът на действителността, на-
лаган от корумпираните, наглите и 
– да! – от простаците, не е валиден. 
Че не е вярно, че няма смисъл. Че 
не е вярно, че всички са еднакви. Че 
не е вярно, че сме обречени на тази 
публична среда и тези стандарти за 
справедливост и свобода. Хората от 
миналото лято трябва да докажем, че 
не е така.

Следващата година е времето, в 
което не бива да се примирим отно-
во, че холограмите на гражданско 

участие, които конструират парите 
на мафията, са по-реални от хората 
от кръв и плът, с които бяхме заедно. 
Че помията и отровата, с които е 
заливана България от хора, чиято 
духовна родина е тоталитарният ко-
мунизъм (да, точно там е сърцето на 
тези хора, всеки който е отделил вре-
ме да почете интервюта на водещи 
крупни бизнесмени, политици и по-
лицаи ще се натъкне на този факт), 
са водещият глас на българското 
общество.

Следващата година е времето, в 
което трябва да се осмелим да вярва-
ме, да делегираме, да се идентифи-
цираме. Да, каквото и да се случи 
дотогава, най-късно през месец май 
ще има избори и няма сила, която да 
спаси настоящото мнозинство, ако 
претърпи съкрушителна загуба на 
изборите за Европейски парламент.

Трябва да повярваме, че това е 
нашата игра, а не тяхната.

Играчите, имитиращи реалността, 
конструиращи псевдо-действи-
телност, чувстващи се уютно с кари-
катурата на правова държава и инс-
титуции, умират от страх от избори, 
ако гражданите от миналото лято са 
активни на тях. И отхвърлят лъжите, 
че всички са еднакви, че няма значе-
ние „кой ще дойде“, че каквото и да 
се случи, все ще е зле.

Миналата година беше годината 
на отхвърлената лъжа. Лъжата, че 
сме сами, лъжата, че не можем да 
бъдем силни и опасни. Дойде като 
подарък, без да може да бъде плану-
ван, без да може да бъде предизви-
кан, без да може да бъде заслужен. 
Идващата година трябва да е година-
та на рационалното действие. Което 
със сигурност ще доведе до резултат. 
Най-късно през май. Каквото и да 
се случи преди това. Каквото и да 
са подготвили онези, чиито лъжи 
видяхме, те не са всесилни. Ние ще 
продължим да мечтаем, дискутира-
ме, спорим, ще продължим да изли-
заме на улицата. Но заедно с това 
ще направим най-рационалното 
действие, не вместо другите неща, 
а заедно с тях. Тази оставка няма да 
бъде подадена. Ще бъде взета, чрез 
най-рационалното усилие в една де-
мокрация. #

Снимка: Юлиян Собаджиев
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Партиите, преходът, обществото
Константин Павлов-Комитата 
(Пребуликуваме с разрешение от блога www.komitata.blogspot.com)

Нелека съдба сполетя България през 20–ти 
век. Наложи се нашият народ да преживее тра-
гедии, войни, тоталитарни и авторитарни дикта-
тури.

След 1989 г. започнахме движението си към 
свободния свят. Нарекохме това движение пре-
ход.

Наскоро участвах в „Референдум“ по БНТ, 
където за пореден път се проблематизираше 
българският преход.

Въпреки че една от участничките, Ваня Григо-
рова, се позова на транспаранта „Не ви призна-
ваме прехода“ като доказателство/симптом за 
това, че българският преход към демокрация и 
пазарна икономика е бил неуспешен или поне – 
неприет от протестиращите, искам да върна не-
щата в рамките на рационалните разсъждения.

Рационални, защото ако приемем, че целият 
преход е напълно провален, то трябва да се 
върнем в изходна точка и да започнем отна-
чало.

Кое е началото?
А изходната точка е еднопартийна система, 

напълно национализирана икономика, колекти-
визирано селско стопанство, пълна липса на де-
мократични права и свободи и на първо място на 
свобода на словото, съвестта и придвижването, 
но също и на политически свободи като свобода-
та на самоорганизация, на протест, на стопанска 
инициатива, на самостоятелно участие в полити-
ческия живот и пр.

Тоест, ако приемем прехода за невалиден и 
желаем да го рестартираме – трябва ли да за-
почнем оттам, откъдето тръгнахме? Едва ли 
онези, които искат рестарт, искат точно това, но 
може би не се изразяват като хората.

Какво позитивно се случи?
Някои неща от този криво и мъчно проведен 

преход са позитивни и трябва да ги запазим 
като достояние – като например свободата на 
придвижване, а не да ги зачеркваме на едро.

България вече е член на общността на 
най–развитите и най–демократичните стра-
ни в света, българите имат свобода на движе-
ние, свободен избор къде да живеят, къде да 
харчат парите си, къде да работят и дори имат, 
имат – макар и в много извратен и ограничен 
вид – свобода на словото и политически свободи.

Движение напред
Преходът трябва да продължи и то не защото 

аз или някой друг така е решил с гласуване, а за-
щото никой не може да спре движението към 
прогрес и свобода на хората, макар че в някои 
случаи може много дълго да го забави.

Тоест, стъпвайки върху извоюваното, да доба-
вим и тези неща, които в момента не ни достигат 
– справедливост в съда, законност по улиците, 
свобода на словото, свобода на сдружаването.

Кога ще свърши преходът?
Преходът няма да свърши, а плавно ще се 

трансформира в обичайния динамичен баланс 
на демократичното устройство. Няма идеално 
състояние, което България да достигне и 
да застине в него. Няма такъв момент, в който 
да си изтупаме ръцете в панталоните и да ходим 
да вършим нещо друго. Това, което можем да 
постигнем, е: България може да бъде привлека-
телна за живот страна с работещи институции, с 
добри условия за живот и бизнес, но това състоя-
ние не може да се поддържа от само себе си, тоест 
непрекъснато трябва да бъде извоювано.

Не трябва да пропускаме и непрекъснато да 
коригираме целите си. В началото на прехода ня-
махме идея, че ще трябва да живеем в информа-
ционно общество (тоест, имахме смътната идея, 
че тая работа с телекомуникациите и компютрите 
ще ни заведе някъде, но къде?), в което граници-
те са заличени, в което информацията циркулира 
свободно и без да се съобразява особено с огра-
ниченията, съществуващи в „реалния“ свят.

Как се определя посоката?
Екипажът на държавата, който задава по-

соката и решава задачите по всекидневното 
й управление, е партията. А задачата на една 
съвременна политическа партия е да отговори 
на тези предизвикателсва, да формулира фило-
софия, от философията да изведе платформа, от 
платформата – програма, от програмата – поли-
тика и накрая според политиката да разпредели 
бюджета.

Ляво–дясната философия,
към която клонят голяма част от полити-

чески активните лица в България, дали поради 
носталгия от времето преди 1944-та, когато 
България е била още нормална държава, дали 
поради вече сложилите се разделения между 
организации и активисти, вече не е валидна и 

става все по-малко валидна.
Пример са не само сегашните протести, кои-

то не делят обществото по оста ляво–дясно, но 
пример са и протестите, свързани с околната 
среда и демокрацията в цифрова среда, които с 
много напъване могат да бъдат приведени като 
ляво–дясно противопоставяне (и в общия случай 
– невярно).

В момента голямата цел е отърваването 
на страната от олигархично-мафиотския 
модел на развитие, „за“ законност, „за“ равенс-
тво пред закона, „за“ свобода на словото, „за“ 
свобода на личната реализация и „за“ някакви 
гаранции, че няма да се върнем в сегашното 
позорно положение. Това не са леви или десни 
неща, това въобще е условие за просъществува-
нето на нашето общество.

Ако идеологията стане пречка за дадена 
партия да отговори на нуждите на обществото, 
то обществото няма да се приспособи, за да отго-
вори на идеологията на партията, а най–много 
партията въобще да изчезне.

Кой носи отговорността?
Отговорността, която партийните лидери но-

сят, е голяма. Не че могат да спрат историческия 
процес. Тоест, ще се появи партия, която ще 
извърши необходимите преобразовния и стъпки 
към желаната цел. Така или иначе тя ще се появи 
и ще свърши работа, просто тази партия вероятно 
няма да е тяхната. Последните 24 години са пълни 
с полу или напълно забравени политически лиде-
ри и партии. Жестоко е, но всеки сам организира 
съдбата си.

Докато тичахме към хоризонта, той се отмести. 
Вече ще се мъчим да направим България част 
от постмодерния, постиндустриалния и техно-
логичния свят, докато се опитваме да станем 
нормална държава.

ОСТАВКА и мислете за бъдещето. #

Снимка: Юлиян Собаджиев
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Не купувайте от мафията (част I)
Николай Антов, Десислава Белчева

„Ако народът не може да бъде целокупен, лесно ще стане изцяло купен!“
Радой Ралин

2013 определено е годината на гражданите. Годината, в която българският 
народ започна да търси отговори на въпроса: „Защо и заради кого живеем 
зле?“. Винаги сме обвинявали политиците за състоянието на страната, а и по 
света те са „по default“ виновни. Само че беше време да обърнем по-голямо 
внимание на твърдението „срастване на държавата с мафията“. Но що е то 
„мафия“? Традиционната представа за организирана престъпност ни свърз-
ва с понятия като наркотици, трафик на хора, проституция, рекет, насилие, 
кражба на коли. Но истината е, че тя е много повече. Всяка злоупотреба с 
власт и ресурси, всяка корупционна схема, всяка икономическа престъпност 
и източване на капитал е мафиотска дейност. У нас тези практики са дълбоко 
залегнали във всички равнища на икономиката, управлението и политиката.

Но как проявихме интерес към тази тема?
Всичко започна от антимонополните протести срещу високите сметки за 

тока през февруари. Във Варна се появиха хора на площада, които извадиха 
една абревиатура наяве. До този момент медиите удобно държаха името на 
групировката в сянка. Но след като бяха скъсани няколко плаката от внедре-
ни провокатори, а на 20.02 човек на име Пламен Горанов се самозапали пред 
общината във Варна – тогава блеснаха трите букви: ТИМ. Нямаше вече 
тайна кой дърпа конците на кмета Кирил Йорданов, кой държи икономически 
морската столица, а може би и тогавашното правителство.

Нужно беше още малко време да се разбере коя е другата най-влиятелна 
икономическа клика в България. И ето че настоящото правителство спомогна 
за тази информация с назначението на Делян Пеевски за шеф на ДАНС. Този 
човек беше първото парченце от пъзела, в средата на който е изобразена 
банката, в която държат парите си БЕХ, НЕК, Булгаргаз и по-голямата част от 
държавните дружества. Става дума за Корпоративна търговска банка с 
мажоритарен собственик Цветан Василев. Народът започна да се про-
бужда, а по площадите се развяваха плакати с лицата, крити толкова дълго 
време.

Промяната започна. Постепенно имената изплуваха. Присъстват в разго-
ворите на хората по протести, в офиса, споменават се дори по медии. Това 
беше важна стъпка за българското общество, важна стъпка за обикновения 
български гражданин, важна стъпка за свободата на словото. Но защо? Защо 
е толкова важно да се знае кои са тези хора? Защото това са хората, които 
управляват държавата. Това са хората, които прибират парите ни в банките си. 
Същите тези хора притежават почти всички големи държавни предприятия, 
фирми, компании, дружества. Но кои са те?

ТИМ (Тихомир Митев, Иво Каменов, Марин Митев) са „изгряваща звезда 
на българската организирана престъпност“, както пише в секретен диплома-
тически доклад американският посланик Джеймс Пардю през 2005 г. Бившите 
морски тюлени и настоящи собственици на „Химимпорт“ АД държат в ръцете 
си банките ЦКБ и Тексим, голямото застрахователно дружество „Армеец“, а в 
транспортния сектор са собственици на почти всички пристанища по българс-
кото Черноморие. От въздушния транспорт притежават голямата авиационна 
компания „България ЕР“ АД. В сектора за търговия, производство и услуги 
виждаме имена на предприятия като „Зърнени храни България“ АД, „Голяма 
Добруджанска Мелница“ ЕООД, „Българска петролна рафинерия“ ЕООД и куп 
други фирми, които срещаме в ежедневието си, когато пазаруваме от магази-
на или зареждаме колата си. Във Варна е всеобщо известно как по-точно тази 
групировка се е сдобила с толкова много пари и е успяла да изкупи всички тези 
големи предприятия. Всъщност на всеки обикновен гражданин това може да 
му стане ясно, ако отдели малко време и се порови в интернет. В разследва-
щи сайтове са публикувани статии и уличаващи официални документи, които 
ясно разкриват стъпките, които ТИМ са извървели. Към настоящия момент 
„звездата“ вече огрява българската икономика с радиоактивни лъчи...

Бомбата „Пеевски“, която взриви съзнанието на протестиращите бълга-
ри, е задълбала дори по-дълбоко в джобовете и съзнанието на обикновения 
български гражданин чрез медиите в негово притежание.

Нека обаче се върнем няколко години назад и да си изясним фигурата 
Пеевски и откъде тръгва всичко. Реално той е поставен като обществена 

фигура от майка си Ирена Кръстева. Преди години взима заем от Цветан 
Василев и изкупува вестниците на Петьо Блъсков. Върховната про-
куратура обявява, че няма никакъв проблем с този заем и с парите, които 
впоследствие са били върнати, но проверка за това не е предоставена. От този 
момент нататък връзките между Кръстева и Василев се прикриват, но някои 
от тях са доказани с официални документи, публикувани в интернет (www.
bivol.bg).

Защо това е важно и кой е Цветан Василев?
Цветан Василев се появи като име в медиите съвсем наскоро, но той 

отдавна играе своята роля в управлението на държавата чрез своята банка. 
В Корпоративна търговска банка са концентрирани преобладаваща-
та част от държавните предприятия, което означава, че тези държавни 
пари реално се обменят само и предимно в тази банка. Интересното в слу-
чая е, че тази информация допреди три години е била строго пазена в тайна 
и дори отричанa – до момента, в който служебното правителство на Росен 
Плевнелиев не постави сред приоритетите си прозрачността и по-добро-
то управление на средствата на държавните компании. Това правителство 
въведе правила, които да са задължителни за всички банки и компании, а 
Министерският съвет ги прие почти без промени. Тези правила въвеждат 
ограничение на държавните дружества да могат да депозират в една банка 
до 25% от финансовия си ресурс, ако балансовата стойност на паричните им 
средства превишава 3 млн. лв. Факт е, че не може да бъде изяснено доколко 
добре и как точно са били управлявани парите в тази банка. Макар законът 
да е бил приет от Министерски съвет, сегашното правителство така и не се 
потруди за влизането му в сила (напълно умишлено), а банката продължава 
да управлява държавните пари.

Ето и някои от държавните предприятия, които държат парите си в банката 
на Цветан Василев: НЕК, Български енергиен холдинг, Булгаргаз, Мини Мари-
ца Изток, ЕСО, НК Железопътна инфраструктура, Летище София (което отчасти 
е собственост и на ЦКБ), ВиК Варна ООД и много други.

В частния сектор едни от най-новите придобивки на Цветан Василев пък са 
Виваком, Техномаркет и Булгартабак, като последната компания стана 
скандална със закона за разпространение на цигари на специално оказани 
места – „Табак Маркет“. Lafka е собственост на същия субект.

Не е изненадваща на този фон новината, дошла от излезлия на 9 декември 
бюлетин на Централния депозитар, че един от най-големите дистрибутори 
на горива в България – Петрол, вече е с нов собственик. Това е дружеството 
„Алфа кепитъл“, свързано с основния му кредитор – КТБ.

Нещата май не са се променили много от времето на Мултигруп, просто 
имената са се сменили, а икономическите мастодонти управляват нашите 
пари, умове, нужди.

Как можем ние, обикновените граждани, да се борим с тези моно-
поли, с мафията?

Когато заговоря за мафията и олигархията, често чувам реплики като: „Те 
са си направили милиардите и не можеш да ги пипнеш“. Първата част на 
изречението е вярна, но не и втората, тъй като тези милиарди са натрупани 
благодарение на нас, клиентите. Капитализмът и пазарната икономика може 
да имат много недостатъци, но едно от основните преимущества е, че ако 
не ти харесва даден продукт, можеш да не го купуваш. Това се нари-
ча пасивен бойкот, а причините за него може да са не само недоволство към 
продукта, а и недоволство към производителя и най-вече – към собственика 
на производителя. В случая имаме несъгласие със собствениците на редици 
фирми, защото са разгърнали монопола над цяла България и диктуват па-
зарните правила. А най-лошо става, когато се намесят и в държавните.

Освен да не бъдеш клиент, има и друг ефективен начин за борба с моно-
полите: да не бъдеш техен работник. Това често е труден избор, особено 
когато голяма част от населението се страхува за „насъщния“ си и е поставе-
но в безизходица. Или поне така трябва да мислим за себе си. Тук редовната 
реплика е: „Е, какво да правим? Всичко е на някой мафиот – да не работим 
въобще ли?“. Твърдението, че всичко се притежава от компроментирани 
бизнесмени, не е вярно. Достатъчно светска държава сме, за да имаме богат 
избор от фирми. Въпрос на морал и перспективен поглед е да изберем тези, 
чиито собственици не злоупотребяват с финансовата власт, с която разполагат.
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Когато значителен процент от обществото спре да влага парите си 
в предприятията и фирмите им, те ще започнат да губят пари.

Задачата ни не е лесна и не може да бъде изпълнена за месец, два, година. 
Ще отнеме време, упоритост и най-вече постоянство. Не е непосилно да се 
откажем от някои лични удобства, да променим начина на живот, да сменим 
работата си. По-трудно е да променим начина, по който мислим, начина, по 
който възприемаме себе си и държавата ни; обществото да промени закосте-

нелия си манталитет, пропит с вечно поробено бездействие и черногледство. 
Винаги има алтернативи, но дали ние ще се надигнем и ще положим усилието 
да ги открием, възприемем и използваме, зависи само и единствено от сами-
те нас. Важно е да действаме СЕГА, защото докато те държат капитала, те ще 
могат да си купуват всичко и всеки, включително политици, партии, закони.

„Оставка“ не бива да бъде единственото искане, което да крещим с пълно 
гърло. „Бойкот на мафията!“ трябва да е призивът! #

ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ИРЕНА КРЪСТЕВА, ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ ТИМ
Банки, застраховане, финансиране:
•	 Корпоративна търговска банка 
•	 КТБ асет мениджмънт
•	 ЗАД „Виктория“
•	 Бромак ЕООД
•	 „Технологичен център – Институт по микрое-
лектроника“ ЕАД

Търговия:
•	 „Техномаркет“
•	 „Странд Бургас“ 

Инфраструктурно и пътно строителство:
•	 „Интегрирани пътни системи“
•	 „Хидропонт-М“
•	 „Евробилд проект“

Производство и машиностроене:
•	 „Гипс“
•	 „Рубин“
•	 „Корабостроителница Русе“
•	 „Дунарит“
•	 „Терем – Георги Бенковски“

Телекомуникации:
•	 БТК и Виваком 
•	 НУРТС България

Бензиностанции:
•	 „Петрол“

Спорт:
•	 ПФК „Ботев Пловдив“

Вестници:
 � Холдинг „Нова българска медийна група“:
•	 „Телеграф“
•	 „Монитор“
•	 „Политика“
•	 „Медириан Мач“
•	 „Europost“
•	 „Борба“

 � Други:
•	 „Уикенд“
•	 „Шоу“
•	 „Всеки ден“
•	 „Новинар“
•	 „Втора младост“
•	 „Минаха години“
•	 „Засада“
•	 „Марица“ – Пловдив
•	 „Струма“ – Благоевград
•	 „Черноморски фар“ – Бургас
•	 „Конкурент“ – Враца
•	 „Седмица“ – Горна Оряховица
•	 „Утро“ – Русе

Списания:
•	 „МС Тийм“ ООД:
•	 Top Gear
•	 Auto Bild
•	 Hello!
•	 Уикенд за жената
•	 Biograph
•	 BBC Знание
•	 BBC Goodfood
•	 Glamour

Мегахолдинг „Химимпорт“ АД:
•	 „Химимпорт Фарма“ АД
•	 Централна кооперативна банка 
•	 ЗАД „ЦКБ Живот“
•	 „ЦКБ Сила“
•	 ЗОК „ЦКБ Здраве“ АД
•	 „България ЕР“ АД
•	 ЗАД „Армеец“
•	 Пенсионна компания „Съгласие“
•	 Авиокомпания „Ер Бан“ ООД
•	 „Голф Шабла“ АД
•	 Издателство „ГМР“ АД
•	 „Зърнени Храни България“ АД

 � „Слънчеви лъчи“ ЕООД
•	 „Голяма Добруджанска Мелница“ ЕООД
•	 „Ай Ти Системс“

„Холдинг Варна“:
•	 „Св. Св. Константин и Елена холдинг“ АД
•	 „Камчия“ АД
•	 „М-САТ кейбъл“ АД
•	 „Варна риълтис“ АД
•	 „Реал финанс асет мениджмънт“ АД
•	 ИП „Реал финанс“ АД
•	 „ТПО“ ЕООД
•	 „Равда тур“ ЕООД
•	 „Голф плюс“ ЕООД 
•	 „Електротерм“ АД

„Агрохолдинг Ловико“ АД:
•	 „Ловико Сухиндол“

Други:
•	 Тексим Банк

Автомобили:
•	 Литекс моторс (миноритарен дял) 
•	 КИА България (вносител)
•	 Субару България (вносител)

Печатница:
•	 ИПК „Родина“

Дистрибуция:
•	 „Оларт“ ЕООД
•	 „Жак-Прес“ ООД
•	 „Нюз Експрес“ ЕООД

Млечни продукти:
 � Сердика България:
•	 „Маркели“
•	 „Млечен път“
•	 „Витела“
•	 „Елица“
•	 „Пицарела“

Телевизии:
•	 TV7
•	 News7
•	 The Voice

Телевизии:
•	 Bulgaria On Air
•	MSAT (кабелен оператор)

Туризъм и хотели:
•	 „Хелт енд уелнес“
•	 „Сана спa хотел“
•	 „Пирин голф пропъртис“

Радиo:
•	MagicFM
•	 The Voice
•	 Витоша
•	 Веселина

Радиo:
•	 Bulgaria On Air
•	 Алфа Радио

Цигари и напитки:
•	 „Булгартабак холдинг“ 

 � „Табак маркет“ АД (Lafka)
•	 „Юрий Гагарин“, Пловдив 
•	 „Телиш“

Земеделска земя:
•	 „Агро финанс“ АДСИЦ

Сайтове:
•	 blitz.bg
•	 vsekiden.com
•	 3bay.bg
•	 bnews.bg
•	monitor.bg
•	 inews
•	 econ.bg
•	 sporta.bg
•	 get.bg

Сайтове:
•	 dnes.bg
•	 investor.bg
•	 start.bg
•	 afera.bg 
•	 imoti.net 
•	 automedia.bg
•	 gol.bg

* В таблицата са изложени по-големите и известни фирми, като за съставянето й са използвани статии в интернет и търговски регистри.
** Фирмите в таблицата не са винаги 100% собственост на съответните лица. Често лицата са акционери с различен процентен дял в споменатите компании.

В някои случаи компаниите не са регистрирани на гореспоменатите бизнесмени, а се управляват чрез подставени лица.
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Да бъдеш или да не бъдеш...
част от гражданското общество
Радина Ралчева

Учили са ме да не оставям недовършена работа. Учили са ме 
да не се отказвам, ако вярвам в нещо. Учили са ме да уважавам 
другите. Учили са ме да не мисля само за себе си. Учили са ме 
да се държа за здравия разум. Учили са ме на справедливост. 
Учили са ме да не обръщам гръб. Без да знам, още като дете 
са ме учили в моето семейство да съм част от гражданското 
общество. Защото се оказа, че тези неща са в ядрото му. Не ме 
бяха научили, но с времето разбрах сама, че да бъдеш гражда-
нин е работа на пълен работен ден и без почивка. Не можеш 
да се скатаваш, не можеш да се правиш, че не се отнася до 
теб, не можеш да послъгваш, не можеш да я вършиш поло-
винчато... Ако го направиш, оставяш някой друг да се разпо-
режда с живота ти. С единствения ти, собствен, скъпоценен 
живот. Да бъдеш гражданин означава да носиш отговорност. 
За действията, бездействията и взаимодействията си. За това 
на какво учиш другите. Да бъдеш гражданин е много близо 
до това да бъдеш човек. Няма как да си почиваш. Или си та-
къв, или не си. Всеки ден. Да бъдеш гражданин е избор. Като 
всичко в живота. Избираш го и продължаваш напред. Съзна-
телно и целенасочено. Това абстрактно понятие „гражданско 
общество“ има съвсем конкретни проявления. Те не допускат 
определени неща. Не допускат „успели хора на 33“ по модела 
„Пеевски“. Не допускат т.нар. ректори да пращат студентите 
в емиграция. Не допускат подигравка с българския народ. Не 
допускат присвояване на права. Не допускат безочие, наглост, 
зависимости, кукловоди и кукли... Гражданското общество е 
най-доброто средство, с което разполагаме, за да балансира-
ме интересите на различните обществени и социални групи 
във всеки един момент. Предстои ни нова календарна го-
дина. Цяла година. 365 дни, в които да решим какви искаме 

да бъдем и от какво сме направени. 365 дни, които можем 
просто да преживеем някак си или да осмислим. 365 дни, в 
които можем да бъдем поданици или част от гражданското 
общество, част от народа на България. След шампанското и 
фойерверките на Нова година ни предстои да направим този 
избор отново. Ако ме питате дали си струва, от опит знам, че 
нищо не си струва повече от това да направиш избор, с който 
се гордееш. Бъдете смели. Бъдете обикновени. Бъдете дално-
видни. Бъдете горди. Бъдете български граждани. #

Десет неща след оставката
Жюстин Томс

Един от най-често срещаните въпроси, основно от страна на непротестиращите, вероятно прокаран от „опорните 
точки“ на нашите управляващи, е именно този: „И след оставката – какво?“. Най-честият отговор пък е „същото“. Про-
тестиращите биват обвинявани, че не предлагат нищо градивно, нямат идеи, нямат представа какво искат за бъдещето 
на България. „Да, ама не“, както казваше г-н Петко Бочаров.

Попитахме активно протестиращи за мнението им и в поредица броеве ще публикуваме техните 10 основни очаква-
ния за „след това“, защото е важно да се чуят и да се знае, че протестиращите имат достатъчно идеи, мисъл, визия за това 
какво ще дойде след оставката.

Снимка: Юлиян Собаджиев

Светла Енчева
1. Истинско гражданско общество.
2. Обществено разбиране на важността на човешките права и непрекъсна-
та борба за отстояването им.
3. Институции, които функционират за гражданите, а не заради собствено-
то си възпроизводство.
4. Граждани, които са осъзнали, че е важно да гласуваш.
5. Масов отпор на неонацизма във всичките му проявления – ксенофобия, 
расизъм, хомофобия и т.н.
6. Адекватно третиране проповядването на омраза, дискриминацията и 
престъпленията от омраза.
7. Край на полицейщината – полиция, която защитава гражданите, а не се 
бори с тях.
8. Партии, които защитават интересите на обществени групи, а не на 
собственото си ръководство, банкери, мутри и т.н.
9. Истинска либерална партия.
10. Истинска лява партия.

Снимка: Иво Орешков
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Борислав Ботев:
Реални са хората до вас
Борислав Ботев е на 32 години и работи като ресурсен психолог в Плевенска гимна-
зия и като експерт в НПО, работеща с деца и младежи от общината за развиване 
на лидерски умения. От първия ден на протестите той активно изразява своята 
гражданска позиция в своя град, непримирим и уверен в едно по-добро бъдеще за Бълга-
рия. Боби доказва всеки ден, че България не е заспала и ще даде всичко, на което е 
способна, за да премине през този период на тежка духовна криза. Убеден в силата на 
взаимоотношенията и в общите усилия на своята група съмишленици, той знае, че 
не сме сами. Баща на две деца, заради които вярва.

Снимка: Личен архив

# С какво започна протестът за теб?
Този протест за мен започна с едно изключително приятно и 
радостно чувство на събуждане на гражданите в България, на 
пореднaта доза надежда, на поредния повод хората да се съ-
бират и да общуват, без да има значение полът, възрастта, вя-
рата, образованието и всякакви други стереотипни признаци 
на разделение в обществото; на възможността свободно и без 
страх да изразиш мнението си.
# Защо протестираш?
По този въпрос може да се напише цяла книга. Преди ня-
колко дена раздавах вестник „Протест“ на студенти от Меди-
цинския университет в Плевен и един младеж ми каза: „Не, 
благодаря“. Аз го попитах: „Харесва ли ви да живеете в Бълга-
рия?“. Той ми отговори „Не“. „Ще останете ли да работите в 
България, след като завършите?“ – „Не“. Точно за тези хора 
протестирам. Не против тях, а точно за тях. Протестирам, 
за да изкарам хората от тяхната зона на привиден комфорт. 
Протестирам, защото имам глас. Колкото до властта в стра-
ната, просто е смешно да я подкрепяш, разбира се, ако нямаш 
лична облага от това управление.
# Как протестира Плевен?
Протестите в Плевен започнаха първо с един човек, който 
идваше всяка вечер в 18:30 часа пред сградата на Община-
та. После станахме двама, седем, десет – и започнахме да се 
разбираме какво ще правим на следващия ден, как да привле-

чем повече хора, започнахме да творим плакати, лозунги, 
речи, идеи за промени в законите на България. Не събирахме 
повече от 30-40 човека. По разговорите си с онези, които пре-
минаваха и ни задаваха точно този въпрос: „За какво про-
тестирате?“, се убеждавахме колко са обезверени и затворени 
в себе си хората. Най-ценното беше, че тези 30-40 човека се 
запознахме и работим заедно. Дори и малко, постепенно се 
оформя ядро на гражданското общество в Плевен. Повечето 
са активисти по най-различни корупционни и антиобществе-
ни „проекти“ на държавната и местната управа. Засега Пле-
вен все още спи, но докато има и 30 човека, надеждата остава 
жива.
# Какво постигнаха и какво могат да постигнат тези про-
тести?
Най-голямата победа на протестите е, че събра хората и те 
се почустваха наистина обединени около една цел – разви-
тието на България. Българите се събуждат и този процес не 
може да бъде спрян. Колкото и да се опитват, те могат единс-
твено и само да отлагат неизбежното. Всеки ден гражданс-
ка активност е стъпка към победата. Оставката на сегашно-
то правителство е само една от многото битки, нужни да 
изтръгнат България от ръцете на мафията, монополите, ДС, 
БСП...
# Какво повече може да направи човек, за да изрази не-
съгласието си с това управление?
Човек може да не се отказва, да се опитва малко по малко да 
прави добрини, да не си затваря очите, да търси правата си. 
Според мен трябва да започнем да протестираме пред домо-
вете на политиците. Тяхното отношение е лично – нека и ние 
се отнесем лично към тях.
# Как виждаш България след една година?
Не можем да очакваме катарзис за една година. Сигурен съм, 
че е неизбежно държавата да започне диалог с граждани-
те и гражданските организации и то не някакви измислени 
про-политически организацийки. Няколко пъти излъгаха 
народа с мнимите си дисиденти, псевдореформатори и тем 
подобни субекти, които на всички ни е ясно какво сториха 
за последните 24 години. Тези номера няма да минат отново 
и това се доказа от протеста, който според мен беше назрял 
дори и без изцепката „Пеевски“.
# Ще преживее ли България ново Възраждане? Как?
Въпросът е ще преживеят ли хората раздялата с комфорта на 
мълчанието и апатията. Аз съм оптимист и естествено, като 
всеки оптимист, от време на време се отчайвам. България е 
преживяла доста неща, но на каква цена?
# Какво си пожелаваш през 2014 г. в личен и обществен 
план?
Пожелавам на всички да прекарват повече време с прияте-
ли, близки, семейство дори и с непознати. Да се запознават с 
нови хора и да се обогатяват от тях и същевременно им по-
желавам да прекарват по-малко време пред телевизора, чата 
и т. н. Те не са реални, реални са хората до вас. На себе си 
пожелавам да продължавам. #
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Вестник „Протест“ разчита на теб, читателю, за своя тираж и разпространение. Той се финансира изця-
ло 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

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

От социалните мрежи

Момчил Петров:
ОК, не е проблем, че парламентарната група, която крепи половин година 
правителството на партията, за чието неутрализиране е получила гласове-
те на избирателите си, почива на луксозна и екзотична дестинация.
ОК, не е проблем, че председателят на парламентарната комисия по 
корупция, с няма и 3000 лв. чисто деклариран месечен доход, нощува 
седмица с любовницата си в най-скъпия хотел в Европа.
ОК, не е проблем, че за шеф на тайните служби беше назначен човек без 
ден трудов стаж, но затова пък с фамозна политическа кариера и с нео-
бяснимо богатство на семейството си.
ОК, не е проблем, че се наливат фантастични пари в енергийни проекти, че 
БЕХ трупа дългове.
ОК, не е проблем, че се теглят заеми срещу нищо и че за догодина се пла-
нуват още по-големи.
Не е проблем, че съпругата на председателя на мандатоносителя усвоява 
невероятни суми по кухи европроекти. Не е проблем да се строи „Южен 
поток“, нарушавайки европейските антимонополни норми. Не е проблем 
професор, пиян като свиня на работното си място, да обижда студенти.
Нищо не е проблем. ОК, повярвахме ви, нищо не разбираме, сторило ни се 
е, даже – както казва Йовчев – протестираме заради лъжа.
Тогава защо Standard and Poor’s промени перспективата пред България от 
„стабилна“ на „негативна“? Защо бе, защо?!?

Момчил Петров Жюстин Томс Миряна Захариева Христо Йовев
Георги Илиев Мартин Райчинов Михаела Лазарова Юлиян Собаджиев

Скъпи читатели,

Екипът на вестник „Протест“ ви пожелава щастливи и 
благословени празници. Ние вярваме, че заедно с вас сме 
започнали един процес – закъснял, но обречен да успее. 
Уверени сме, че 2014 г. ще донесе на всички бъдеще и на-
дежда, защото Господ е с нас.

Настана студ и мраз, но ние няма да се откажем! На-
помняме ви, че от 13 януари 2014 г. всеки понеделник ще 
срещнете нашия екип до подлеза на Президентството. Там 
раздаваме новия брой на вестник „Протест“ безплатно. 
Често ни се намира и по някоя значка за споделяне. Съби-
раме и дарения в специално пригодена касичка. Те отиват 
за отпечатване на поне 1000 броя (150 лева) в седмицата за 
раздаване на площада в София и за разпращане в други гра-
дове в страната.

Няма да се оставим на студа, страха и песимизма! Про-
дължаваме, защото вярваме, че това е правилно. Ако вярва-
те и вие, елате в понеделник, дори за пет минути – да се за-
познаем и да ви дадем от новия брой на вестника!

Дотогава – посрещнете Рождество по най-добрия начин и 
не забравяйте да обърнете внимание на близките си. Каже-
те им благата вест на този ден. Намерете в празника на но-
вия живот надежда, посрещнете ударите на часовника в по-
лунощ на 31 декември по най-добрия за вас начин и влезте с 
нови сили в новата 2014-та. Не сме сами и ще успеем.

Бог да пази вас и България.
Оставка!

Карикатура: Марко Купидо, www.miclonmalvado.com
Публиквано с разрешение.

Снимка: Мартин Райчинов

Украинска зима
Снимка: Васил Гарнизов


