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Инициативата 240х240х240 В плен на политтехнологията Интервю с Петя Джонгова

Издава се с дарения Разпространява се безплатно

През изминалата седмица политическата класа ни предостави поредната порция отчайващ недостиг 
на властови ресурс и потенциал, който достига до безпрецедентни размери. На откриването на Олимпиа-
дата в Сочи премиерът бе поставен в повече от спорна компания, без от това да последва каквато и да е 
дипломатическа реакция (което само по себе си е реакция; повече – на стр. 4). Правителството реши да 
разпредели половин милиард лева за няколко дни... защото може. И защото идват избори. Лидерът на 
БСП Сергей Станишев реши да продължи с познатите похвати и предложи... контрареферендум за вида 
на данъчната ни система. Противно на законите на страната, но няма значение. Стефан Данаилов пък 
преживя катарзис от трибуната на партийния конгрес и почти предостави на Станишев пълномощно да 
гласува от негово име. А самият лидер на БСП в програмната си реч описа картина, която ни върна в 
петдесетте години на миналия век.

И в страната замириса на комунизъм.
Дори премиерът, който е „експертно“ назначение и няма политическа окраска, тъй като е преминал през 

целия спектър, заяви, че „днес, повече от всякога, единството вляво е от национална значимост“. Е, като 
се има предвид, че вляво се задава всичко друго, но не и единство, нацията явно остава без значимост.

В бурните дебати около третия обречен вот на недоверие обаче изведнъж се случиха няколко неща, 
които доскоро изглеждаха немислими.

(Продължава на стр. 4)

„Имайте срам!“
Власт в собствен свят

Коалицията „Lafka“ 
Може ли някой да направи връзка между по-

добряването на градската среда, ограниченията 
в разпространението на тютюневите изделия и 
експертното сътрудничество между представи-
тели на антагонистични политически сили? Ка-
зусът „Lafka“ набира все по-голяма популярност 
и се превръща в символ на монополизацията на 
икономически и политически реалности от опре-
делени кръгове. „Lafka“ става отличителният 
знак на задкулисието и оранжевите кубове 
вече ярко и отчетливо напомнят на всички, че 
въпросът „КОЙ?“ не е изгубил своята актуалност. 
Казусът „Lafka“ дава възможност гражданско-
то общество да прояви зрялост и солидарност, 
разпознавайки и разобличавайки порочната 
зависимост на политическото представителство 
от определени икономически сили и тяхното 
взаимно захранване с власт и богатство.

(На стр. 7)

Да изхарчиш
500 млн. за 11 дни
Голяма част от тези средства са именно за 

строителство на спортни съоръжения и пло-
щадки за сметка на републиканските пътища 
например. Вярно е, че на места такива проекти 
са належащи и закъснели – много градове и 
села не осигуряват достатъчно места, където 
да спортуват малки и големи. И че след „Арена 
Армеец“ в София беше логично да се построи 
такава и в друг голям град, в случая – Бургас. 
Но в същото време ще осигурят ли тези обекти 
повишаване на заетостта, привличане на млади 
хора в съответното населено място и така жела-
ния икономически растеж? Програмата все пак 
се казва „Растеж и устойчиво развитие на регио-
ните“. И може би по-голямата част от нея следва-
ше да бъде разпределена именно по проекти с 
по-голяма насоченост в тази област, а не за да 
покрива нечии неспазени обещания за ремонти 
и подобрения, потулвани нейде из дебрите на 
местните и парламнтарни избори.

(На стр. 6)

Шествието в защита на природните паркове „Странджа“ и „Българка“ преминава от Орлов мост към 
Парламента. Хора протестират срещу властта, за да я накарат да спазва собствените си закони.

Снимка: Евгени Димитров
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Инициатива 240х240х240
в първо лице
Мария Кавлакова
Имала възможност да живее в чужбина и никога не пожелала.
Безкраен идеалист, за което я обвиняват в глупост.
Човек, който живее с истината и със свободата от нея.
Изключително благодарна на всички 240 души, които се включиха в това начинание.

Цялата идея възникна от неформален разговор 
с приятелката ми Нели, на сто и някой ден на про-
теста... Тя просто каза: „На 240-тия ден трябва да 
стане нещо голямо!“

Символиката а много силна: 240 депутати – 240 
дни! За всеки по един!

Дойде ми тази идея – да зададем въпроси. 
Първоначалното мислене беше всеки да зададе по 
един въпрос и да каже на депутата нещо от себе си. 
После се промени, защото се оказа, че хората имат 
много да питат. И пропуснаха казването от себе си 
– имаше повече за питане! И така стана: 240 писма 
с въпроси към 240 народни представители. Тодор 
Тодоров създаде събитие във Фейсбук (ако не 
беше той, най-вероятно нямаше да реализираме 
това). И започнаха да валят въпросите!

Никой и за миг не зададе въпросите: Защо го 
правим? Каква е целта?

Всичко беше ясно. Всеки намери отговор за себе 
си. И по тази причина не мога да говоря от името 
на всички. За всеки мотивацията бе различна.

Задаването на въпросите бе организирано на 
принципа на томболата – казваш номер и ти се 
пада депутат. Бях направила списък с всички де-
путати, номерирани по определен начин. И се за-
почна.

Никой от участниците не отказа депутат. Но 
имаше коментари от типа: „Този депутат ли е? 
Откога? Как?“. Всички 240 души щателно проучиха 
своите „номерца“ и дадоха невероятни питания. 
Така например за мен стана ясно, че в парламента:

ОБЗОР НА СЕДМИЦАТА

Седмица в
Огледалния свят

Момчил Петров
Изминалата седмица доказа съществуване-

то на Огледалния свят. Някой, досущ като теб, в 
образа отсреща, прави същото като теб, но точно 
наобратно.

На конгреса на БСП Станишев обяви, че „капита-
лизмът е провал“ и още: „Днес имаме правителс-
тво, което чрез своята програма подложи на реви-
зия дори ценностната система на Прехода. Защото 
се обяви, че икономически активната държава е 
нещо добро и необходимо, че приватизацията не е 
панацея, че свободният пазар не е добър регулатор 
сам по себе си“. Чудесно, въздъхнаха социалистите, 
на кошмара „капитализъм“ му се вижда краят. И за 
да е пълна радостта, Станишев произведе новина-
та за референдум за отмяна на плоския данък.

На 11 февруари обаче, на форума „Правителс-
тво-бизнес“, пред стотици представители на бизне-
са в съседна зала на НДК, премиерът Орешарски, 
редом до вицепремиерката Бобева, направи 
следните изявления: „Няма да има одържавяване 
на фирми и държавата няма да даде и лев за при-
добиване на производствени активи“, „Данъците 
ще останат на сегашните си нива от по 10% за дохо-
дите и за печалбите на бизнеса“, „Постепенно ще се 
разширяват здравните услуги, които се поемат от 
частните здравни фондове“ и прочие намерения 
за либерални икономически политики. Човек би 
казал, че това са форуми на две антагонистични 
партии. Истински Огледален свят – говори Стани-
шев, а отсреща в огледалото неговият образ Оре-
шарски говори нещата с обратен знак.

Тази седмица всички разбраха, че протести-
ращите от миналото лято не са прави в твърде-
нията, че Делян Пеевски е неподходящ за шеф 
на ДАНС, защото, освен всичко останало, нямал 
опит в системата. МВР потвърди, че Пеевски е 
прекарал 40 работни дни в последните години до 
тогавашния министър на МВР Цветанов. Трябва 
да се съгласим, че 40 срещи са внушителен опит. 
През тази седмица те обясниха по правилата на 
Огледалния свят своите контакти. В ролята на огле-
далото, което изкривява образите, се яви главният 
прокурор Цацаров, защото и двамата взаимно се 
обвиниха, че са оказвали натиск чрез него.

По време на вота на недоверие за политиката по 
сигурността министър Йовчев обвини предишни-
те управляващи в пропагандни и неефективни 
медийни акции срещу престъпността. Същият ден 
обаче всички телевизии показаха в новините си 
как началник-жандармерист командва: „Качвайте 
се и потегляте!“ – и около 150 екипирани мъже 
влизат в камионетките и потеглят да „освободят“ 
българските села от престъпността, където според 
печатни медии са посрещани с хляб, сол и сълзи 
като „братушки“ и „освободители“.

Но във всички тези случаи огледалният образ 
не е съвършен. Шампион в Огледалната седмица 
е Цветан Василев, собственик на КТБ. По повод 
откритата преди дни производствена мощност 
за стъклени изделия в гр. Парачин, Сърбия, при-
състващият на откриването Николич представи 
Василев като “инвеститор” в този значим обект, 
чиято обща стойност е над 100 млн. евро. От тази 
страна на огледалото обаче Василев се представя 
единствено като кредитор, финансиращ сделка-
та, поради забраната една банка да използва 
повече от 25% от активите си за финансиране на 
дружества на свързани лица. Така Цв. Василев от 
едната страна на огледалото е собственик, почитан 
от президента на страната, а от другата – финанси-
ращ банкер. #

Снимка: parliament.bg

•	 има	13	агенти	на	ДС;
•	 има	 2-ма	 души,	 които	 са	 станали	 депу-
тати,	за	да	се	прекрати	срещу	тях	съдебно	
производство;
•	 има	хора	 (не	мога	да	изброя),	 които	 за	8	
месеца	нямат	нито	едно	изказване	в	парла-
мента;
•	 има	т.нар.	„Групи	за	Приятелство“,	за	кои-
то	никой	не	знае	нищо	и	има	депутат,	който	
членува	в	27	такива	групи;
•	 има	 временни	 комисии	 за	 най-неве-
роятни	неща;
•	 има	депутат,	който	още	не	е	навършил	23	
години	(не	че	това	не	се	е	случвало	преди);
•	 има	 хора,	 които	 са	 родени	 и	 живяли	 в	
един	 регион,	 а	 са	 станали	 депутати	 от	 съ-
вършено	друг;
•	 образованието	 в	 България	 е	 на	 много	
ниско	ниво	(знаех	този	факт,	но	като	видях,	
че	има	и	толкова	други,	мислещи	като	мен,	
вече	съм	потресена).

Много от хората, неучаствали в инциативата, 
искат да знаят примерни въпроси. Пълния спи-
сък с въпросите можете да прочетете на адрес 
www.iniciativa240.blog.bg. Предлагам Ви едно та-
ко ва обръщение отдолу.

Това, което искам да кажа в заключение, е, че 
за мен лично няма никакво значение кой стои в 
парламента. Но не желая той да краде. Не желая 
той да лъже. Не желая той да е взет от нищото и 
пуснат в някаква листа. Не желая той да работи за 
себе си.

Желая да имам за народни представители хора, 
на които мога да се доверя, а не да ги мразя.

Желая те да променят твърдението, че полити-
ката е мръсна дума.

Желая да имам за депутати хора, които са дейни, 
които мислят и които могат да говорят.

Желая да не ме интересува депутатите от коя 
партия са.

Желая да работят за благото на България. #

до	МИНЧО	МЪНЧЕВ	МИНЧЕВ

Господин Минчев,
Като вносител на Законопроект за допълнение на Закона за народната просвета моля да ми отго-

ворите на няколко въпроса:
1. Какъв процент от учениците в България ca със СОП?
2. И като знаете колко са децата със СОП, знаете ли какви са стъпките и колко трае процесът по 

диагностициране и оценяване на СОП?
3. И като знаете каква е процедурата, какви са стъпките и колко трае процесът, знаете ли колко в 

действителност са децата със СОП в България?
4. Как единствено комбинирането на съществуващите форми на обучение ще помогне за адапти-

рането на децата със СОП в българската образователна система (предвид внесеното предложение 
за допълнение на чл. 31 от Закона за народната просвета)? Не е ли време да помислите за адапти-
ране на системата към нуждите на децата?

Като задавам горните въпроси, разчитам, че знаете какво е СОП. Знаете ли?
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#	С	какво	започна	протестът	за	теб?
За мен протестът започна с едно спонтанно излизане на хората на улицата след 
съобщени ето, че Делян Пеевски става шеф на ДАНС. Още същия ден имаше мно-
гохиляден протес т и в Пловдив. Изведнъж телефонът ми почна да прегрява от 
обаждания на приятели, които звъняха, за да питат: „Ще ходим ли на протест?“, 
което за мен беше изненада, защото не са от хората, които са тясно заинтересова-
ни от политиката в България. Явно това подразни обществото и беше последната 
капка, която изкара хората на улицата – дори и тези, които не са проявявали осо-
бен интерес до момента.

#	Какво	постигна	протестът	за	250	дни?
Според мен постигна страшно много. Реално крайната поставена цел, която беше 
оставката на това правителство, не е осъществена, но за мен постигна много по-
вече. Постигна това хората да говорят за проблемите в България, това нещо да е 
централна тема в медиите. Постигна това, че много млади хора се заинтересова-
ха – нещо, което се случи впоследствие благодарение може би и на окупацията, 
на това, че се събрахме на едно място и започнахме да разговаряме по различни 
теми. Постигна това, че се изкараха много кирливи ризи наяве.

#	Представители	на	Протестна	мрежа	и	представители	на	Ранобудните	
студенти	бяха	на	посещение	в	Брюксел,	където	се	осъществиха	редица	
срещи	с	европейски	институции	и	евродепутати.	Ти	беше	част	от	тази	
делегация.	Ще	ни	разкажеш	ли	повече	за	нея,	за	срещите	там	и	какво	
постигнахте?
Аз бях излъчена заедно с Румен Стоев за представител на Ранобудните студенти. 
Срещнахме се с дванадесет евродепутати от различни европейски „семейства“. 
Видяхме се с представители на ПЕС, на либералите, на ЕНП, на християн-де-
мократите, на различни НПО, студентски организации. Някои от тях бяха доста 
запознати какво се случва в България. Една от най-интересните срещи беше 
с Михаел Галер от християн-демократите. Той беше наясно със ситуацията тук. 
Голямо впечатление в неговото изказване ми направи нещо, което потвърди 
опасенията на хората от площада, които протестират – че посоката на полити-
ката, която се води в България, не е про-европейска. Той каза, че ако ние в мо-
мента не бяхме част от Европейския съюз, щяхме да сме на мястото на Украйна. 
Няма нищо лошо една държава да инвестира в друга до момента, в който тази 
инвестиция не води до промяна на политическата ориентация на потърпевшата.
Друга интересна среща беше с член на кабинета на Вивиан Рединг – Телмо 
Балтазар. Той задаваше много въпроси, основно за свободата на медиите, пра-
вото на изказване на обикновения човек и др. Ангажира се да вземе отношение 
към случващото се у нас, като се разбрахме да му пратим накратко основните 
проблеми на това правителство. Беше изключително възмутен, че има уволне-
ни журналисти заради техни материали, че има подпалена кола на журналист 
след репортаж, че Орешарски излезе в ефир и съобщи, че ще бъдат уволнявани 
държавни служители за това, че протестират.

Друга интересна среща беше с Удо Булман, който е част от ПЕС. Останахме с 
впечатлението, че той не е наясно със ситуацията в България. Знае, че е имало 
„някакви протести“ лятото, но смятам, че умишлено информацията му е била 
спестена. Изключително много се заинтересова от самите протести, от назначе-
нието на Пеевски, от това, че протестите продължават толкова време. Говорихме 
също за разцеплението в БСП и проекта АБВ на Георги Първанов.
Срещнахме се и с Андрю Дъф, който е част от либералите в Европа. Той е англича-
нин и е един от най-активните евродепутати в парламента. Изключително често 
се възползва от своята възможност да задава въпроси към парламента и към 
комисията – нещо, което пое като ангажимент и за нашия проблем – да поста-
ви от наше име въпрос към Европа. Сега го подготвяме, но иска време, защото 
въпросът не може да бъде твърде общ – трябва да бъде конкретен, да не е само 
например „Корупцията в България“. Освен това той записа имената на Пеевски и 
Цветан Василев, заедно с институциите, които управляват. Говорихме, че няма 
нито една българска институция, която да разследва тези хора.

#	 След	 завръщането	 дадохте	 пресконференция	 пред	 медиите.	 Как	
беше	отразена	 тя	 и	 има	ли	интерес	 от	 страна	на	 българските	медии	
към	подобно	важно	събитие,	осъществено	от	Протестна	мрежа	и	Рано-
будните	студенти	–	две	от	протестните	институции	с	най-голям	рейтинг	
в	обществото?
Да, дадохме тази пресконференция. По-големите медии там бяха БНТ и Канал 3. 
Доколкото знам, няколко сайта отразиха събитието. Но, общо взето, според мен 
за такова нещо би трябвало да има повече медии. Лично аз бях разочарована 
малко от интереса. Все си мисля, че медиите трябва да се проявят малко повече 
интерес защо група протестиращи са стигнали чак до Брюксел. В една нормална 
държава би трябвало това да предизвика интерес, а не, да речем, вътрешни 
проблеми при Ранобудните студенти или Протестна мрежа.

#	Какво	предстои	да	се	случи	в	нашата	страна?
Надявам се една много голяма промяна. Надявам се този референдум, който в 
момента се инициира, да се случи, защото това може би ще промени полити-
ческата среда. Партиите, които стигат до парламента, може би ще бъдат малко 
повече – т.е. ще се „дърпат“ на различни страни, а няма да е както сега – една 
партия да определя цялата политика в България. Надявам се, че ще продължи 
да се говори за проблемите, защото за да се промени нещо, трябва да се гово-
ри за проблемите, да се търсят решения. Обществото трябва да вземе нещата 
в свои ръце, защото е време. Не трябва да чакаме промяната да ни се подари.

#	След	падането	на	втората	окупация	как	могат	 студентите	и	всички	
протестиращи	групи	да	участват	в	изграждането	на	гражданското	об-
щество	и	пробуждането	на	нашия	народ?
Случващото се през последните няколко месеца е процес, който няма да до-
веде до промяна след 5-10 месеца. Това е процес, който ще продължи години. 
Възпитаването на едно общество изисква много време, усилия и активни хора, 
които да „побутват“ другите, които не са чак толкова активни. Смятам, че при 
всяка една революция, във всяко едно общество, винаги малка група от хора 
са пробуждали останалите, показвали са друг начин на възприятия на нещата. 
Поради тази причина си мисля, че не е толкова важна бройката, важно е да не 
се отказват. Важното е да се осъзнава историческата отговорност за това, което 
се случва.

#	Как	изглежда	България	в	твоите	мечти?
Може би прекалено идеалистично. Представям си България, в която честният 
човек има бъдеще, където не си будала, ако спазваш законите, където тарика-
тите и престъпниците са там, където трябва да са – в затвора. А компетентният, 
интелигентният и мислещият човек има перспектива за развитие. #

Петя Джонгова:
Не трябва да чакаме промяната да ни се подари

Снимка: Яне Голев Петя Джонгова е 3-ти курс в УНСС, специ ал-
ност Публична администрация. Участник е в про-
тестите от първия ден, един от участници те в 
окупацията на УНСС и СУ.
Представител на Ранобудните студенти при по-
сещението заедно с представители на Протест-
на мрежа в Брюксел.
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Те са физиономии от екрана. Говорят оттам все-
ки ден. Говорят за равенство, социална политика, 
справедливост, гражданско общество, солидарност, 
благоденствие, обещават, обещават, обещават. Те 
са красиви думи, костюми за няколко хиляди лева, 
маркови часовници. Те са (обикновено) образовани, 
някои от тях са учили в Москва, но някои са по-хитри 
и са възпитаници дори на университети от Айви лига-
та. Те са (често) от род – все с бащи, майки, дядовци и 
баби – активни борци, или пък такива, които или са 
били част от номенклатурата, или са били директори, 
или са били дипломати, или са били в ДС...

Те са консултанти, но за разлика от редовите кон-
султанти получават хонорари от по милион и поло-
вина. Те са служители, но за разлика от редовите слу-
жители служат само на себе си и живеят в охолство, 
което не отговаря на заплатите им. На официалните 
им заплати. Апропо, наскоро си ги повишиха. И 
както писа Слави Ангелов във в. 24 часа: „разликата 
в увеличението за депутати и пенсионери е цели 40 
пъти – естествено, в полза на чиновниците в парла-
мента“. Те са майки, но за разлика от редовите майки 

Те
Радина Ралчева

„Имайте 
срам!“

(Продължение от стр. 2)

Бившият вътрешен министър Цветан Цве-
танов нападна от парламентарната трибуна и 
от ефира на bTV Делян Пеевски с обвинения, че 
„успелият мъж на 33“ контролира прокуратура-
та и Висшия съдебен съвет. Цветанов заяви, че 
Сотир Цацаров и неговият заместник Борислав 
Сарафов са ходили на срещи при Делян Пеевски 
в небезизвестния парк-хотел „Берлин“.

Самият Пеевски пък наруши медийното си 
мълчание и даде първото си интервю от много 
време насам, в което изказа някои, меко каза-
но, притеснителни твърдения. На първо място 
той обвини Цветанов в злоупотреба с власт по 
време на неговия министерски мандат, като 
каза: „Молбата му – ще го кажа в прав текст – 
бе да осъществявам чадър в моите медии над 
няколко престъпни босове, с които той и Стани-
мир Флоров били близки“. Кои са престъпните 
босове? „Ами например за Киро Японеца и за 
Йоско от Сливен, който оказвал голяма подкре-
па на ГЕРБ в изборните кампании. Но това са 
само част от имената, за които ме е молил. Със 
съжаление ще призная, че съм оказвал такова 
съдействие...“

Също така за първи път Пеевски признава, че 
притежава медии, които обаче не присъстват в 
неговите декларирани данни. Освен това тези 
медии се използват за из пълняване на поли-
тически поръчки от страна на МВР. Освен това 
Пеевски и Цветанов са участвали в уговорки за 
кадруване във висшите кръгове на съдебната 
система.

И така нататък.
Под каква форма, в какво качество точно Цве-

танов и Пеевски са се срещали и кой от тях е прав 
във взаимните нападки – не е важно. Важното 
е, че и двамата признаха в емоционални излия-
ния, че такива срещи са се състояли.

Важното също е, че главният прокурор на 
Републиката заяви, че „не счита, че следва да 
участва в задочния диалог, очевидно породен 
както от настоящо политическо противопоста-
вяне, така и от техни лични и други отношения 
в близкото минало“.

Важното също е, че и Бойко Борисов се раз-
граничи от думите на Цветан Цветанов, защото 
„той ги говори като пряко засегнат от делата чо-
век. Това не е позицията на партията“. На въпро-
са дали вярва, че Цветанов не е искал услуги от 
Пеевски, Борисов посочи, че „това си е между тях 
двамата“.

Не са просто лични отношения, г-н Цацаров. 
Нито е само между тях двамата, г-н Борисов. 
Изказаните твърдения касаят всички нас и усе-
щането ни, че не живеем в страна, в която ние 
определяме правилата и в която народът е упра-
вител на „цялата власт“, както твърди член 1 на 
Конституцията.

„Имайте срам!“ – провикна се от парламен-
тарната трибуна „народният избраник“ Пеевски 
към Цветанов преди месеци. Имайте, наистина. 
Идете си! #

не им трябват мизерните 310 лв. майчински, защото 
само чантите им струват 10 пъти повече. Те са се-
меен тип хора, но за разлика от редовите семейства 
техните роднини имат по поне шест апартамента... 
Те попълват имотни декларации. И лъжат в тях. Но 
никой не ги пита как е възможно да живеят по този 
начин, ако получават многото за България, но жалки 
за стандартите на Европа между 2000 и 3000 лева 
заплати.

Те се виждат с избирателите само по избори. Ес-
тествено... Или когато ги докарват с автобуси, за да 
демонстрират пълното си морално падение за сметка 
на партийната си мощ. Те не пресмятат стотинките за 
кисело мляко и хляб. Ядат гурме. Те не се чудят как 
да платят детската градина на детето. Техните деца 
учат в частни детски градини за минимум 450 евро 
на месец, частни училища за минимум 5000 евро на 
година или са извън България. Те не се притесняват за 
ипотечния кредит, защото имат палати. Те не пътуват 
в градския транспорт. Движат се с охрана, държавна 
или частна, в коли, които струват десетки хиляди лева. 
И през прозорците им ни показват среден пръст. #

Обичам усмивката на Орешарски по време на по-
редния му гаф. Поводът за написването на този текст 

е новите другари, с които нашият премиер обича да се 
обгражда. Както знаем, в дипломацията трябва да се 
внимава с кого сядаш на една маса, с кого разговаряш и 
се срещаш и т.н. Справка – скорошният скандал на наши 
депутати, които отидоха на среща с управляващите в 
Сирия. Подразбира се, че един министър-председател 
би седнал на маса с хора, които са представители на 
държави, с които България има някакви връзки – ико-
номически, политически или някакви други.
Но Орешарски пò ги разбира нещата и е по-отворен към 
света, затова обича да сяда да вечеря с държавници, 
управляващи „с характер“. На фейсбук профила на ру-
мънския президент Виктор Понта се появи снимка, на 
която виждаме българския премиер в компанията на 
украинския държавен глава Виктор Янукович и, забеле-
жете, узбекистанския президент Ислам Каримов. Кадъ-
рът е направен по време на посещението в Сочи, където 
се откриха зимните олимпийски игри. Снимката скоро 
бе премахната, но тя остана на сайта на nasul.tv.
Както знаем, в Украйна от няколко месеца има мощни 
протести срещу управлението на Янукович, а той, вмес-
то да послуша народа си, изпраща срещу него армия 

Новите другари 
на Орешарски
Васил Димитров

и полиция, като по този начин изправя „свои“ срещу 
„свои“. В очите на Европа този президент в момента 
е нещо като диктатор, който връща общественото 
раз витие в едни други времена. Достатъчно е да си 
при помним опитите за прокарване на закон, който 
да ограничава протестите в Украйна. Впрочем през 
тоталитарните времена Янукович е съден за грабеж и 
нанасяне на средни телесни повреди. Което не ми звучи 
като „политическа репресия“. Но кой е Ислам Каримов? 
През 1990 г. той става президент на Узбекистанската 
съветска социалистическа република (УССР), а след обя-
вяването на независимостта на Узбекистан през 1991 
г. печели първите президентски избори и оттогава до 
днес управлява страната. Но как? С насилие, жестокости 
и изтезания. Полицията изнасилва жени, корупцията е 
превзела държавата, за свобода на словото и вероизпо-
веданието не може и дума да става. Каримов е един от 
най-жестоките азиатски диктатори в днешно време.
Това са новите приятели на Пламен Орешарски. Явно за 
него пътят към развитието на България сочи на Изток, 
в Средна Азия. Там е демокрацията, там са човешките 
права! Тези в ЕС на Запад говорят за демокрация, ама не 
разбират.
Или пък просто нашият премиер се събира с Янукович 
и Каримов, за да обсъдят помежду си как да действат 
в страните си – споделяне на опит един вид. Защото, 
ако се замислим, паралелите между управлението на 
тримата съвсем не са малко – изпращане на огромно 
количество сили на реда срещу протестиращия народ, 
полиция, която бие и арестува без причина, цензура на 
медиите и корупция. А може би нашият премиер има 
топла връзка с узбекския президент и заради това, че 
и двамата са били част от комунистическия апарат до 
самото му сгромолясване.
И още ли се чудите как Орешарски, Янукович и Каримов 
намират общ език? #

Снимка: nasul.tv
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Имаше време, в което вярвах, че 
големите решения в една партия 
се вземат по време на конгресите й 
след жесток сблъсък на идеи, драма-
тични дебати, отстояване на каузи и 
принципни съображения. Наивността 
е грях и с годините разбрах, че уж 
идеологическите битки и дискусии по 
време на партийни форуми са чисто 
и просто бутафорни, за пред хората. 
Именно публичният ефект е търсе-
ният и заявления, псевдоспорове и де-
бати, както и други театрални похва-
ти, са насочени към внушаването на 
едни или други мисли на обществото 
и партийния актив, докато решенията 
реално се вземат в тесни кръгове зад 
и около ръководството. И, ако случай-
но запиташ защо е така и защо не се 
действа по-прозрачно и съгласно пре-
тенциите, отговарят ти със снизхожде-
ние: „Такава е политтехнологията, мом-
че.“

В плен на политтехнологията пре-
мина и 48-мия конгрес на БСП. Деле-
гатите гласуваха по команда, никой 
не потърси отговорност на ръко-
водството за скандалите и безобра-
зията от началото на управлението на 
Орешарски, че и преди това; а да ка-
жем, че партията не трябва да решава 
за броженията вътре, би било лъжа… 
Вместо това трябваше да се изпълнят 
три задачи за пред публиката, които са 
пряко свързани с две актуални съби-
тия: разцеплението в БСП след акция-
та на Първанов и „АБВ“ и предстоя-
щите европейски избори. И трите 
задачки са: 1) Показваме колко сме 
единни; 2) Показваме, че сме верни на 
идеологията; 3) Остракираме Първа-
нов и АБВ. Тривиално и нищо изне-
надващо.

Интересно е обаче да се опитаме 
да разгадаем какви са целите на тези 
задачки, каква е именно есенцията 
на политтехнологията, която ползват. 
Тук е вече по-трудно, но ще напра-
вя един опит в тъмното. Започвам с 
най-лесното.

Задача №1: „Показваме колко сме 
единни“.

Очевидно идеята е да се успокоят 
членовете на БСП, че разцепле-
ние нито има, нито предстои. Така 
действително може да се предотврати 
това да се случи, играта е на психоло-
гическа основа. Прокарва се митологе-
мата за неделимата столетница, вадят 
се исторически примери как партията 
е устоявала и на други напускания и 
сътресения, подчертават се силни-
те традиции на стабилност и моно-
литност. И тази задачка се изпълнява 
най-лесно, защото БСП действително 

В плен на политтехнологията
Димо Господинов

Снимка: Константин Павлов

е един много сплотен организъм, 
нещо повече – тя е субкултура. Хо-
рата там имат общи спомени, общи 
роднини, приятелства, връзки, женят 
се помежду си, имат общ фолклор и 
т.н. Единството лесно се демонстрира 
и мотивира. То е една от най-големи-
те сили, но и слабости на тази партия 
– тя е твърде безкритична към ръко-
водството си и флегматична, когато 
трябва да реагира.

Задача №2: „Показваме, че сме верни 
на идеологията“.

Ето тука става малко по-сложно. От 
една страна трябва да се неутрализи-
рат критиките и поводът, който на-
пускащите посока Първанов изтъкват 
– че БСП е изоставила левите идеи. 
Което е вярно като факт, но не и 
като повод за напускане на верните 
на бившия президент хора, но това 
е друга и дълга тема. Все пак техните 
критики трябва да бъдат неутрализи-
рани, за да може да върви филмът, че 
Първанов прави опити да цепи БСП 
заради ГЕРБ и олигархията, а напуска-
щите само се правят, че са идейно 
загрижени и мотивирани. Другата цел 
зад тази задача е свързана с изборите. 
Откакто Станишев е председател на 
БСП, тя винаги излъчва силни, дори 
крайни идеологически послания пре-
дизборно – преодоляване на капита-
лизма, прогресивен данък, равенство 
и т.н., които после не спазва, разбира 
се. Идеята тук е да се привлекат по-к-
райно леви хора към партията, които 
просто няма за кого да гласуват.

Задача №3: „Остракираме Първа-
нов“.

Това е най-интересната „техника“ 
и тя е много типична за столетни-
цата. Този защитен механизъм се 
олицетворява най-добра от изра-
за: „Никой не е по-голям от БСП“, 
и отразява един комплекс от най-
различни разбирания, характерни 
за културата на партията. Най-ве-
че идеята, че БСП е ценност сама 
по себе си, че тя е майка на своите 
членове, която има свои собствени, 
отделни интереси, и няма причина 
на света, която да оправдае твое-
то напускане, още по-малко – смя-
на на партийната структура, без да 
бъдеш предател и изменник. С дру-
ги думи – твоите принципи, идеи и 
интереси като член нямат значение, 
те отстъпват пред туловището на 
пар тията и нейното съществуване 
и издигане на власт. И това трябва 
да ти се напомня – че ти си част от 
корпорация, от организация за би-
тово обслужване и оцеляване, иде-
ите са на заден план, личните ти 
раз бирания – също. Защото „Никой 
не е по-голям от БСП и трябва да го до-
кажем сега на Първанов, за да си вър-
нем за всичките лични компроми си, 
които сме правили“. И този защи-
тен механизъм работи невероятно 
добре, повярвайте ми.

Заключение няма да има. История-
та ще заключи вместо мен. Искам 
само да кажа, че интересното в тази 
статия не е БСП и нейната съдба, а 
политтехнологията. #
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Спомняте си как се създаде Министерството на инвестиционното проекти-
ране с цел „координация и контрол при възлагането, изработването, съгласу-
ването и одобряването на общи устройствени планове на общините, инвести-
ционни проекти, създаването на кадастралната карта и кадастралните 
регистри, специализираните карти на плажовете и картите за устройствено 
планиране“, както и разпределянето на средствата от държавния бюджет за 
финансирането на първите две. Спомняте си как първоначално за министър 
беше назначен арх. Калин Тихолов, авторът на плана за застрояване на дю-
ните в Несебър (скандала „Дюнигейт“) и на Общия устройствен план на Ца-
рево, предвиждащ унищожаването на Природен парк „Странджа“ (повод за 
нестихващи протести). Спомняте си как след бурното обществено недоволс-
тво бе оттеглен. Спомняте си, че на негово място застъпи арх. Иван Данов 
– получавал неправомерно помощи за безработица във Франция в размер 
на близо 1850 евро на месец, макар за времето, в което са му изплащани, 
да е бил в... България. Спомняте си, че въпреки недоволството остана на 
поста. Спомняте си, че от Бюджет 2014 това министерство получи 500 млн. 
лв. Спомняте си, че месеци наред се питахме работи ли то.

Е, заработи. За 11 дни успя да разпредели тези 500 млн. лв. Как успя да 
разгледа всички кандидатствали общински и ведомствени проекти, да ги 
оцени и да избере „отличниците“ – никому не е ясно. Публичен списък с 
кандидатствалите няма. Така че дали те са най-заслужили само можем да 
предполагаме.

От сайта на Министерство на финансите научаваме, че най-много полу-
чава любимият на Мая Манолова Кюстендил – над 7,5 млн. лв., като от тях 
5 млн. са за „Акрополът на Пауталия“ – крепост от времето на римляните, 
останалите 2,5 млн. лв. – за изграждане на Център за долекуване, про-
дължително лечение и рехабилитация. Следва Харманли, където 5 проекта 
си поделят също 7 млн. лв. – главно за ремонт на пътища и на детски лагер 
и построяването на спортна площадка в центъра за бежанци там, което в 
крайна сметка отдавна трябваше да се случи. Най-много проекти ще реа-
лизира община Сатовча – цели 15. Сред тях са санирането на сградата на 
общинската администрация и изграждането на физкултурен салон в село 
Вълкосел. За протокола – населението му е около 2400 човека. А 1500-те 
души от село Крушари ще се радват на плувен басейн за 1,5 млн. лв. И още 
много подобни.

Всъщност прави впечатление, че голяма част от тези средства са именно 
за строителство на спортни съоръжения и площадки за сметка на републи-
канските пътища например. Вярно е, че на места такива проекти са нале-
жащи и закъснели – много градове и села не осигуряват достатъчно места, 
където да спортуват малки и големи. И че след „Арена Армеец“ в София беше 
логично да се построи такава и в друг голям град – в случая в Бургас. Но в 
същото време ще осигурят ли тези обекти повишаване на заетостта, привли-
чане на млади хора в съответното населено място и така желания икономи-
чески растеж? Програмата все пак се казва „Растеж и устойчиво развитие на 
регионите“. И може би по-голямата част от нея следваше да бъде разпре-
делена именно по проекти с по-голяма насоченост в тази област, а не за да 

покрива нечии неспазени обещания за ремонти и подобрения, потулвани 
нейде из дебрите на местните и парламнтарни избори.

Друг интересен момент, загатващ и за партийния елемент при подбо-
ра на кандидатите, е, че общините победители най-често са крепости на 
управлящата коалиция БСП–ДПС. В споменатата Сатовча управлява ДПС. В 
село Черноочене, с 304 души население, но класирало се за 4 проекта за 6 
млн. лв. – също. Харманли е под опеката на БСП, както и Гоце Делчев, Враца, 
Шумен и Разград, които също са сред печелившите. Това предизвика бурното 
недоволство на ГЕРБ, които се почувстваха пренебрегнати – от 86 общини, 
които „стопанисват“, финансирани са 29. Тук единствено можем да кажем, 
че по времето на тяхното управление им се случваше точно същото. Прези-
дентът Росен Плевнелиев не остана назад и разкритикува разпределението 
на средствата, като заяви, че приоритет е трябвало да бъде магистрала „Хе-
мус“. При разпределянето на еврофондовете тя не се класира като приоритет.

Недоволни винаги ще има. 500 млн. лв. са крайно недостатъчни, за да 
задоволят потребностите на всички общини. Но в никакъв случай не са и 
малко при това състояние на бюджета. Затова проблемът е и дали ще отиде 
всеки един лев от тях по предназначение. Всички сме наясно как у нас се пе-
челят обществени поръчки. Как строителството, особено на спортни обекти, 
е машина за забогатяване – уж струва толкова, изписва се три пъти повече, 
накрая се оказва, че парите ги няма. Такава е ситуацията и при ремонтите на 
пътищата. Въпросите кой и как ще контролира разходването на средствата и 
етапите на трансформирането на проекта от нахвърлян на хартия в завършен 
такъв висят, без за момента да имаме категорични отговори. Така и не са 
предвидени към момента евентуални санкции или връщане на средства при 
неусвояването им. Не сме сигурни и чия ще е отговорността при провал – на 
кмета на общината, на областната управа или на министерството. И как ще се 
установи наличието на такъв – при текущ контрол или някога след месеци, 
години или дори в неясното бъдеще. А в това въпросно бъдеще ще има ли 
някой, който да даде отчет правилно ли се разпределиха средствата, какво 
последва, какви са резултатите – има ли подобрение в съответния регион, 
или не?

Въпроси. Всяко едно действие на сегашното управление ни кара да зада-
ваме такива. Отговори нямаме, в повечето случаи сами си ги намираме и те 
не са никак красиви. Ако имаше повече прозрачност, ако не се действаше на 
парче – от днес за вчера, може би ситуацията щеше да е различна. Само че 
виждаме поредното бързане – за 11 дни правителството успя да оцени 300 
проекта. Незнайно как, явно ни управляват гении. Не казва и как ще оцени 
изпълнението им. Сега всичко е в ръцете на местната администрация, която 
трябва да намери изпълнители – историята на търговете в последните годи-
ни показва, че такива обикновено са ограничен кръг близки и приятели и са 
ясни предварително.

Когато е налице кабинет с 80% недоверие сред гражданите, всяко негово 
действие се приема остро и с дълбоко съмнение. Когато този кабинет взима 
решения без обосновка, не го чака нищо друго, освен още по-висок процент 
на неодобрение. И оставка. #

Да изхарчиш 500 млн. за 11 дни
Или как заработи Министерството за инвестиционното проектиране
Михаела Лазарова

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ОБЩИНИ

ГЕРБ БСП ДПС Други/Независими
Брой общини 86 66 35 77
Финансирани 29 65 34 45
Нефинансирани 57 1 1 32
Финансиране в лв. 64 072 396 117 637 053 60 567 128 46 810 484
Население 4 268 659 1 300 496 454 992 1 260 405
Финансиране на човек в лв. 15 90 133 37

Институт по пазарна икономика
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Коалиция „Lafka“
Момчил Петров

Може ли някой да направи връзка между подобрява-
нето на градската среда, ограниченията в разпростране-
нието на тютюневите изделия и експертното сътрудни-
чество между представители на антагонистични 
политически сили? Може, при това само с един единс-
твен проект, превръщайки изброените каузи в гротеска. 
Дори беглият преглед на фактите дава ясна перспекти-
ва за мащабите, с които организаторите на проекта 
действат. Координираните действия на изпълнителна 
и законодателна власт, както и на Столична община, на 
чиято територия се намира най-големият пазар в стра-
ната на тютюневи изделия, дават добра представа за 
мощта и възможностите на корпорацията, която стои 
зад процесът „Lafka“.

Миналия октомври станаха известни намерения-
та за законови промени в два закона, които да доведат 
до прекратяване на продажбите на тютюневи изде-
лия в търговски обекти като магазини, хипермарке-
ти и бензиностанции и ограничаването на продажба-
та им само в обекти със специалено разрешително от 
Агенция „Митници“ или НАП. Промяната беше ланси-
рана от шефа на бюджетната комисия Йордан Цонев, 
като наблюдатели единодушно я определиха като обла-
годетелстваща фирмата за продажба на изделията на 
Булгартабак „Табак маркет“, която изгражда в редица 
общини на страната веригата „Lafka“. Междувременно 
„Табак маркет“ изгражда своите обекти в десетки общи-
ни благодарение на привилегироващи я условия в до-
говорите, които сключва със съответните общински 
власти.

Типичен пример за такова привилегировано трети-
ране е подготвяният от Столична община Конкурс за 
отдаване на концесия на спирките на столичен градски 
транспорт. Няколко неща правят веднага впечатление 
– спирките на София са разделени на 4 района, като 
само една фирма може да стопанисва спирките в един 
район. Концесията предвижда правото на концесионе-
ра да изгради до 800 будки за продажбата на тютюневи 
изделия, пакетирани храни и вестници. Освен това бъ-
дещият концесионер трябва да има за последната година 
минимум 10 млн. лв. приходи от такава дейност. Разбира 
се, така разписани правилата автоматично изхвърлят от 
листата на възможните победители всички собственици 
на дребен бизнес с въпросните стоки. И предопределят 
победителя като единствен специализирал се в дей-
ностите по продажби на тютюневи изделия и вестнико-
разпространение с такива обороти.

Как е възможно това да се случи? Нали става въпрос 
за община, управлявана от главната опозиционна сила, 
всекидневно подлагана на обвинения и интриги от медий-
ните издания на българските собственици на Булгарта-
бак? Конкретните параметри на конкурса са разра-
ботени от специална комисия назначена от кмета на 
София – Йорданка Фандъкова, на 24 октомври 2013 г. и 
включваща трима представители на ГЕРБ и един на БСП. 
Предвид тези красноречиви факти влиянието на полити-
ко-икономическия картел Цветан Василев–Ирен Кръсте-
ва–Делян Пеевски изглежда наистина неограничено. 
Победоносният ход на проекта „Lafka“ преминава безпре-
пятствено през контролирани от ГЕРБ и БСП общини – 
Пловдив, Бургас, Русе, Шумен, Враца и др.

Същевременно съпротивата срещу налагането на моно-
пол в продажбата на тютюневи изделия, пакетирани храни 
и печатни издания набира сили. В Сливен, подпомогнати 
от общински съветник от Реформаторски блок, търговци-
те на дребно успяха да окажат ефективен натиск и на се-
сията от 30 януари не беше гласувано предложението за 
откриване на 22 обекта „Lafka“. В Бургас местната „Асоциа-
ция за защита на дребния и средния бизнес“ внесе жалба 
в Апелативния съд за спиране на решение на Общинския 
съвет, даващо зелена светлина за развитие на веригата.

Във фейсбук набира сила групата Аз не купувам от 
„Lafka“ и членовете й наближават 50 000 души.

Очевидно казусът „Lafka“ се превръща в знаков за 
българското общество. От една страна става въпрос за 
бизнес с оборот над 2,5 млрд. лв. годишно само в продажби-
те на тютюневи изделия на дребно, от друга – едва ли има 
по-нагъл пример за това как отвъд противопоставянето 
на парламентарното мнозинство и опозиция двете страни 
ефективно се обединяват за прокарване на интересите на 
изявен монопол, без никаква логика извън непосредстве-
ната зависимост. Казусът „Lafka“ дава възможност 
гражданското общество да прояви зрялост и солидарност, 
разпознавайки и разобличавайки порочната зависимост 
на политическото представителство от определени ико-
номически сили и тяхното взаимно захранване с власт и 
богатство. Ефективното противопоставяне на този проект 
ще даде сили и увереност на гражданското общество, както 
и обективна яснота върху реалните алтернативи за истинс-
ко политическо представителство, което да представлява 
интересите му. #

Гаф на седмицата

1.	Сергей	Станишев	предложи	да	се	проведе	референдум,	но	те-
мата	му	да	бъде	видът	на	данъчна	система,	която	да	се	прилага	у	
нас. След като не подейства съпротивата срещу предложението на Прези-
дента за референдум за начина на гласуване, след като негласуването му 
в пленарна зала не доведе до отшумяване на проблема, Станишев реши 
да прибегне към познатата контра-мярка, този път директно признавайки 
си непознаването на законите на Република България, където пише, че да-
нъчната система не може да е предмет на референдум.

2.	 Правителството	 разпредели	 500	 милиона	 лева	 из	 общините, 
като само в рамките на няколко дена успя да прегледа, одобри и разплати 
стотици проекти, повечето от които без особено основание. И преди да сме 
помислили, че родната администрация накрая е заработила с пълни сили, 
нека прочетем малко повече в материала на стр. 6.

3.	На	откриването	на	Олимпийските	игри	в	Сочи	премиерът	Пла-
мен	Орешарски	се	озова	в	неловка	компания. Дали нарочно е поста-
вен сред тези държавни глави, дали някой е казал нещо и какви разговори 
са се водели, остава тайна. За нас остава позорът. Повече – на стр. 4.

Снимка: Мартин Райчинов
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Васил	Димитров
Георги	Илиев

Димо	Господинов
Мартин	Райчинов

Елена	Хамбарджиева
Михаела	Лазарова

Момчил	Петров
Радина	Ралчева

Христо	Йовев	
Юлиян	Собаджиев

Вестник „Протест“ разчита на теб, читателю, за своя тираж и разпространение. Той се финанси-
ра изцяло от доброволни дарения. 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:

„Оскърбително е за целия народ е да се приеме една предубедителна присъда на пълната си неспособност и некомпетентност в реше-
нието на народните дела и да признае за способни и компетентни само някои привилегировани лица... Няма по-голяма глупост от тая да 
счита човек себе си по-умен от всички и да претендува за ръководство на другите... Много по-добре и по-умно мисли за себе си сам един 
народ, който носи тегобите и разбира де го утрепват, отколкото могат да мислят за него привилегированите лица, които и при добра воля и 
присърце, що биха могли да бъдат полезни, мъчно угаждат де и как трябва да му помогнат, и излиза, че много пъти те го чешат там, дето 
не го сърби. Оставете народа сам да търси цяр за болките, които усеща, и бъдете уверени, че той по-скоро ще го намери и ще съумее да го 
приспособи... Имайте, господа, по-голяма вяра към народа и към неговото благоразумие; вгледайте се по-добре в него, изучете по-поло-
жително неговите качества и свойства и бъдете уверени, че ще си съставите по-добре мнение, за да можете да се положите повече от него, 
отколкото на неуместни и ненужни някои отбори“.

Петко Р. Славейков

Антиправителствените протести
в Босна и Херцеговина
Соня Меркова

„Народът на Тузла най-накрая каза стига непотизъм, корупция и некомпе-
тентно управление. Нито едно правителство за последните 20 години не се 
вслушваше в народа и гнева му“, Дамир Арсениевич, професор в Университета 
в гр. Тузла, Босна и Херцеговина.

Протестите в Босна и Херцеговина – едни от най-сериозните размирици в стра-
ната от края на гражданската война 1992-1995 г. – започнаха на 5 февруари със 
съкращаването на работници в резултат на приватизацията и фалирането на че-
тири държавни предприятия в Тузла. Скоро протестът прерастна в общонациона-
лен социален бунт, завладя около 20 града, повечето в мюсюлманско-хърватската 
част, но и в столицата Сараево и в някои градове в сръбската част на републиката. 
Мнозинството от протестиращите са работници и безработни младежи. Четири на 
всеки десет човека са безработни в Босна и Херцеговина. Протестиращите обви-
няват политическата класа, че е единствено заинтересована от собственото си 
благосъстояние. Искат оставка на местните и регионални управляващи и смяна 
на тромавата политическа и административна система на управление, която води 
до политическа и икономическа парализа и уязвимост към корупция.

Стотици протестиращи и полицаи бяха ранени в сблъсъците миналата седми-
ца. Над 100 протестиращи са арестувани. Според международната правозащитна 
организация Амнести Интернешънъл има данни за полицейско насилие над 
задържани, някои от които под 18 г., както и полицейски побой над поне един 
журналист.

В резултат на протестите четири регионални правителства се сринаха, вклю-
чително в Сараево, но премиерът на босненско-хърватската федерация Нермин 
Никшич отказа да подаде оставка.

Подобно на протестите в България и Украйна, протестите в Бонса и Херцеговина 
изразяват назрялото недоволство в обществото срещу правителствата на прехода 
към демократичен режим, които в последните 20 години не успяха да гарантират 
основни социални и икономически права, концентрираха властта в ръцете на ели-
тите и игнорираха гласа на народа. #

– Вашата будка Лафка ли е?
– Ами... Нещо такова е, да.
– А защо нямате обозначителен знак, че да е ясно от кого пазаруват хората?
– Ами... така каза шефът, а и с тази кампания, която се води...
– Нещо безплатно раздавате ли сутрин – например кафе?
– Няма такова нещо... само в другите градове май имаше нещо такова...

Ще искате ли нещо?
– Не, не купувам от лафка.
– .......

Снимка: Соня Попова

От социалните мрежи

Иво	Божков
Има ли юрист, който да може да застане публично зад твърдението, че в 
името на обществения интерес Сотир Цацаров е длъжен да се оттегли от 
поста Главен прокурор?
Изказванията от войната Пеевски–Цветанов съдържат данни за 
извършени престъпления от трето лице и като такива са законен по-
вод за образуване на досъдебно производство. Това обаче логично не 
се случва, тъй като това лице оглавява институцията, която е длъжна 
да се самосезира, а и да се случи, подобно разследване ще е компро-
метирано и със съмнения за предубеденост, докато това лице оглавява 
институцията.

Борислав	Сандов
По случай достигането до позиция 100 в класацията на Репортери без 
граници правителството на Орешарски реши да сключи споразумение 
в областта на медиите със Северна Корея. Целта е да се достигне нивото 
на Русия по свобода на словото, а сътрудничеството с Ким Чен Ун ще по-
могне тази задача на петилетката да бъде изпълнена само за три години.

Антоанета	Цонева
БСП с армия от платени тролове с нашите данъци, българите в чужбина без 
възможност да гласуват по интеренет – партията майка се брани жестоко.Снимка: Вердан Еминович

„Портрет на Петко Славейков“ 
Иван Мърквичка


