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Брой 8 (29) , година II

Н ови я т ста р
и зборен кодекс

„Свобода и за ви си мости “

Точно преди 136 години, на 3 март 1878 г. България извоюва своето така бленувано освобождение. Винаги се отбелязва и сериозната помощ на
руската армия, която дълги години, а дори и до
днес, бива наричана „освободителка“.
Безспорно немалко руски войници загиват по
бойните поля на Родината ни. Без съмнение е и
че без тази помощ едва ли това освобождение
щеше да настъпи. Но дали Русия наистина е
страна, която се бори за мир и свобода на народите?! Може да останем с друго впечатление,
ако погледнем най-пресния пример – протестите в Украйна, които бяха насочени именно против руското влияние в страната. На 26 февруари
президентът на Русия Владимир Путин нареди
проверка на бойната готовност на руските
военни сили, разположени на полуостров Крим
в Украйна. На 28 февруари пък се появи
информация, че части на руската армия са опитали да превземат летищата в Севастопол и
Симферопол. Това не звучи като освобождение,
а като окупация. Явно Путин няма да се откаже
току така от бившата съветска република, дори
да се наложи да използва военните си части сре-

Н а стр. 2
Седмицата на оптимиста
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щу страната. Украйна е суверенна страна и би
трябвало народът й да определи какъв път на
развитие ще поеме, а не имперските амбиции на
някой президент, пък било то и на най-голямата
страна в света. На това мнение бяха и протестиращите, които принудиха Янукович, дясната
ръка на Путин, да избяга от страната.
Направихме това отклонение, защото Освобождението ни винаги се свързва с Русия, но
все пак 3 март е български празник и е редно да
обърнем внимание на България. Ако сега
честваме поредната годишнина от това освобождение, запитваме ли се доколко днес сме свободни? Има ли обикновеният българин
увереността, че може да излезе и публично да
заяви каква кауза защитава, какви убеждения
има, без да бъде обект на нападки, епитети и
клевети? Дали може да каже открито, че турското робство наистина е робство, а не „присъствие”, както редица „лидери на мнение” ни
обясняваха толкова години? Май и вие се
разколебахте.
(Продължава на стр.4)
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След двуседмични мъки на среднощни
заседания и многочасови пазарлъци на
21 февруари парламентът окончателно
прие новия Изборен кодекс. Разнородните реакции не закъсняха – от
опозицията побързаха да го нарекат
,,скандален‘‘, президентът се закани да
наложи вето на част от текстовете, а
председателят на комисията по приемането му – Мая Манолова, очаквано
го обяви за най-доброто нещо, появявало се по земите ни от Санстефанския
мирен договор насам. Струваха ли си
всъщност осемте месеца чакане и дава
ли новият кодекс адекватен отговор на
наболелите проблеми в избирателната
ни система.
(На стр. 3)

Вл а стта и меди и те

За никого не е тайна, че голяма част от
медиите в България са се превърнали в
слугинаж на силните на деня. Достатъчно е
да споменем факта, че страната ни падна в
авторитетната класация на „Репортери без
граници“ на отчайващото 100-но място за
2013 г., за да придобием представа за дъното, в което се намира журналистическият
бранш у нас. Преди нас се намират страни
като Габон, Кувейт и Конго. Румъния, която
неведнъж в ЕС бива третирана наравно с
България, се намира на 45-то място. За
сравнение – през 2012 г. страната ни е на 87мо място в същата класация; през 2011 г. –
на 80-то. Свободата на българските медии
става все по-ограничена. Всичко това
показва една тревожна тенденция, на която
трябва да се обърне сериозно внимание.
(На стр. 7)

Н а стр. 6
Да поговорим за офшорки
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шефове на правителство, специални служби и
дори на прокуратурата след изтичане на
настоящия мандат и напълно непознати един
на друг. Тогава може да започне и проверка
срещу гражданите, внесли сигнала, но да не
говорим така в седмицата на оптимиста.
В седмицата на оптимиста лидерът на БСП
Станишев и на ГЕРБ Борисов едновременно
обявиха, че вече кворумът в Народното
събрание не зависи от „Атака“, а от
напусналите групите на БСП и ГЕРБ депутати,
присъединили се към партията на Николай
Бареков. За Станишев това означава, че
правителството вече не е зависимо от „Атака“,
пък за Борисов – възможност да се види
Бареков дали наистина е „център-дясно“. Как
Станишев и Борисов решиха, че кворумът
зависи от тримата доскоро зависими от тях, а
не от независимата „Атака“, остава напълно
неясно. Но тяхното мнение беше потвърдено
от Бареков, който дори каза кога ще бъдат
изборите за парламент, т.е. докога ще крепи
кворума. Волен Сидеров пък нищо не каза.
Странно, Станишев, Борисов и Бареков
втълпяват нещо, което не е никак очевидно, а
Сидеров мълчаливо се съгласява. Но да не се
затормозяваме в седмицата на оптимиста, днес
е времето да сме спокойни, че мнозинството
не зависи от Атака .
Накрая още нещо хубаво от седмицата на
оптимиста. Февруари мина, а правителството
не национализира „Химко“, заплащайки 50
млн. лв., както министър Стойнев беше
обещал. В някоя друга седмица обаче е
напълно възможно да похарчи много повече
за нещо още по-глупаво.#

Има дни, в които оптимистите надигат глава.
Изминалата седмица беше такава.
Тази седмица оптимистът отчете повишаване
на дела на западните инвестиции в
българската икономика. Руската ВТБ продаде
дела си в „Булгартабак“ на лихтенщайнската
компания „Ливеро Истъблишмънт“. Сделката
буди такова голямо доверие, че Комисията за
защита на конкуренцията заяви, че не
подлежи на регулация, защото собственикът е
физическо лице. Прекрасна новина –
приказно богат лихтенщайнец – както би
казал оптимистът – швейцарец – ще
притежава предприятието, около бизнеса на
което се върти голяма част от бюджетните
субсидии, поминъкът на цели региони и
голяма част от бюджетните приходи от
акцизи. А както е тръгнало – и търговията на
дребно с тютюневи изделия, пакетирани храни
и вестници. Наистина фирмата е офшорна,
физическото лице е неизвестно, но, както Доси ето „П еевски “
знаем, наскоро беше подготвен нов закон за
ограничаване влиянието на офшорните вл езе в
фирми, тъй че всичко е под контрол.
Като говорим за приказно богати хора, тази п рокуратурата ,
седмица активисти на Протестна мрежа веч е върви и
внесоха в прокуратурата сигнал за да н ъч н а реви зи я
организирана престъпна група в лицето на
Цветан Василев, Делян Пеевски и Николай Николай Стайков
Бареков. В сигнала е събрана информацията за
незаконно финансиране на свързани лица от Има дни, в които оптимистите надигат глава.
българска банка, за укриване на необяснимо Изминалата седмица беше такава.
имотно състояние от български депутат и Тази седмица оптимистът отчете повишаване
незаконно финансиране на новопоявила се на дела на западните инвестиции в
българска партия. Още на следващия ден българската икономика. Руската ВТБ продаде
главният прокурор Сотир Цацаров разпореди дела си в „Булгартабак“ на лихтенщайнската
пълна проверка на лицата, за които се отнася компания „Ливеро Истъблишмънт“. Сделката
постъпилата информация. Както казахме, това буди такова голямо доверие, че Комисията за
е седмицата на оптимиста – в нея гражданите защита на конкуренцията заяви, че не
сезират институциите, а институциите се подлежи на регулация, защото собственикът е
отнасят сериозно към подадената физическо лице. Прекрасна новина –
информация. В някоя друга седмица приказно богат лихтенщайнец – както би
прокуратурата ще обяви Василев, Пеевски и казал оптимистът – швейцарец – ще
Бареков за изрядни във всяко отношение притежава предприятието, около бизнеса на
личности, достойни да бъдат избирани за което се върти голяма част от бюджетните
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субсидии, поминъкът на цели региони и
голяма част от бюджетните приходи от
акцизи. А както е тръгнало – и търговията на
дребно с тютюневи изделия, пакетирани храни
и вестници. Наистина фирмата е офшорна,
физическото лице е неизвестно, но, както
знаем, наскоро беше подготвен нов закон за
ограничаване влиянието на офшорните
фирми, тъй че всичко е под контрол.
Като говорим за приказно богати хора, тази
седмица активисти на Протестна мрежа
внесоха в прокуратурата сигнал за
организирана престъпна група в лицето на
Цветан Василев, Делян Пеевски и Николай
Бареков. В сигнала е събрана информацията за
незаконно финансиране на свързани лица от
българска банка, за укриване на необяснимо
имотно състояние от български депутат и
незаконно финансиране на новопоявила се
българска партия. Още на следващия ден
главният прокурор Сотир Цацаров разпореди
пълна проверка на лицата, за които се отнася
постъпилата информация. Както казахме, това
е седмицата на оптимиста – в нея гражданите
сезират институциите, а институциите се
отнасят сериозно към подадената
информация. В някоя друга седмица
прокуратурата ще обяви Василев, Пеевски и
Бареков за изрядни във всяко отношение
личности, достойни да бъдат избирани за
шефове на правителство, специални служби и
дори на прокуратурата след изтичане на
настоящия мандат и напълно непознати един
на друг. Тогава може да започне и проверка
срещу гражданите, внесли сигнала, но да не
говорим така в седмицата на оптимиста.
В седмицата на оптимиста лидерът на БСП
Станишев и на ГЕРБ Борисов едновременно
обявиха, че вече кворумът в Народното
събрание не зависи от „Атака“, а от
напусналите групите на БСП и ГЕРБ депутати,
присъединили се към партията на Николай
Бареков. За Станишев това означава, че
правителството вече не е зависимо от „Атака“,
пък за Борисов – възможност да се види
Бареков дали наистина е „център-дясно“. Как
Станишев и Борисов решиха, че кворумът
зависи от тримата доскоро зависими от тях, а
не от независимата „Атака“, остава напълно
неясно. Но тяхното мнение беше потвърдено
от Бареков, който дори каза кога ще бъдат
изборите за парламент, т.е. докога ще крепи
кворума. Волен Сидеров пък нищо не каза.
Странно, Станишев, Борисов и Бареков
втълпяват нещо, което не е никак очевидно, а
Сидеров мълчаливо се съгласява. Но да не се
затормозяваме в седмицата на оптимиста, днес
е времето да сме спокойни, че мнозинството
не зависи от Атака .
Накрая още нещо хубаво от седмицата на
оптимиста. Февруари мина, а правителството
не национализира „Химко“, заплащайки 50
млн. лв., както министър Стойнев беше
обещал. В някоя друга седмица обаче е
напълно възможно да похарчи много повече
за нещо още по-глупаво.#
www.facebook.com/vestnikprotest
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Н ови я т с та р и збор ен кодекс
Христо Гатев

След двуседмични мъки на среднощни
заседания и многочасови пазарлъци на 21
февруари парламентът окончателно прие
новия Изборен кодекс. Разнородните реакции
не закъсняха – от опозицията побързаха да го
нарекат ,,скандален“, президентът наложи вето
на част от текстовете, а председателят на
комисията по приемането му – Мая Манолова,
очаквано го обяви за най-доброто нещо,
появявало се по земите ни от Санстефанския
мирен договор насам. Струваха ли си
всъщност осемте месеца чакане и дава ли
новият кодекс адекватен отговор на наболелите
проблеми в избирателната ни система ще
опитаме да разберем по-долу.
Започваме с поне привидно положителните
промени – бяха намалени изискванията за
издигане на нови формации и независими
кандидати. Необходимият брой подписи беше
свит от 7 000 на 2 500, а внасяният депозит
падна от 10 000 на 2 500 лв. за партии и на 100
лева за независими кандидати. Успоредно с
това бяха въведени и медийни пакети за
формации без държавна субсидия – при
регистрация на техни листи във всички райони
те ще получават по 40 000 лв. за медийни
разноски около предизборните си кампании.
Промените от една страна са добре дошли за
малки формации без особен финансов ресурс,
но от друга създават чудесна среда за роене на
нови и нови творения и сателитни партии,
които да разпиляват вота в полза на големите
играчи.
Някои от най-атрактивните замервания с кал
между депутатите пък се получиха около
дискусиите по уседналостта на избирателите.
За местна власт ще имат право да гласуват само
граждани с постоянен и настоящ адрес в
България през последните 6 месеца. За
евроизборите срокът е наполовина – най-малко
3 месеца с постоянен и настоящ адрес в страна
от ЕС. Сред които не е Турция, затова очаквано
от ДПС приеха нещата навътре, а Лютви
Местан се закани да атакува поправката в
Конституционния съд.
Относно сигурността на вота – бюлетините –
вече ще се печатат от БНБ по реда за ценните
книжа, т.е. при драконовски контрол от
финансовото министерство и чрез сложна
технология, защитена от фалшификации.
Двойната им номерация пък цели
премахването на практиката с ,,индианските
нишки‘‘ – внасянето на вече попълнени
бюлетини извън секцията. Въведени са и
козметични увеличения на наказанията за
фалшификация и неправомерно разпространение на бюлетини, както и за непозволена
агитация. С това реалните положителни
промени в кодекса ,,Манолова‘‘ на практика
приключват.
Въпреки обществените вълнения и надигащата
се гражданска дискусия около фактора
,,мажоритарен вот“ в последно време
vestnikprotest@gmail.com

Снимка:
Юлиян Собаджиев

комисията не просто не е предприела каквито и
да било стъпки в тази посока, но направо е
изкоренила в зародиш всякакви предложения
за смесена избирателна система. Вместо това
отново ни се предлагат готови партийни листи,
само че с преференциален вот – избирателите
могат да посочат предпочитан кандидат от
изброените. При преминаване на праг от 5%
даденият кандидат се изкачва нагоре в листата.
Идеята щеше да е прекрасна, ако в последния
момент не беше добавено условието, че
бюлетините без отбелязани предпочитания ще
бъдат зачитани директно като глас за водача на
листата. Това автоматично бетонира челните
позиции, съкращава до минимум шанса за
пренареждане и превръща цялата идея за
преференциално гласуване във въздух под
налягане.
Друго наболяло предложение – електронното
гласуване, също е останало зад борда. На
негово място ще бъде въведено
експериментално машинно гласуване в 500
секции. При него бюлетината е заменена с
гласуване чрез електронен терминал,
разположен в секцията. Положителните страни
на машинното гласуване са две – отпада
процесът по преброяване на гласовете,
премахват се и всички възможности за
злоупотреби с бюлетини. И от двете изброени
обаче може да се забележи някакъв ефект само
при стопроцентово премахване на хартиените
бюлетини, което едва ли ще се случи скоро.
Половинчатият вариант в момента е на
практика безсмислен, а за капак беше обявено,
че резултатите от машинното гласуване няма
да бъдат взимани предвид, докато е в
експериментална фаза. За нас остава озадачено
да се чешем по главите кой изобщо ще
прибегне до него и защо се наливат немалки
средства в тази посока, вместо да се инвестира
в електронното гласуване – доказано по-бърз,
удобен и съвременен метод. В XXI в. човек на
практика живее онлайн и опцията за интернет
гласуване се превръща буквално в
необходимост. Хората с увреждания също ще
бъдат облагодетелствани от електронното
гласуване. Българите в чужбина – още повече.
На този фон пакетът с облекчителни мерки за
гласуване от чужда държава, включващ
намаляване на броя заявления за откриване на
избирателна секция от 100 на 40, изглежда
www.protestnamreja.bg

крайно недостатъчен. Над двата милиона
българи в чужбина обаче представляват
страховита, задрямала електорална маса,
хранеща не особено добри чувства към
тукашната политическа общност и
евентуалното й пробуждане чрез електронно
гласуване, разбираемо не е сред приоритетите
на което и да е досегашно управление.
Друг древен проблем в избирателната ни
система, за който новият Изборен кодекс
отново си е затворил очите, са т.нар. ,,мъртви
души‘‘. Самата Мая Манолова няколко пъти в
последните месеци призна за него, но до
конкретни мерки за пореден път не се стигна.
Списъците от избирателния регистър са
дотолкова прашасали и неактуални, че
надвишават с близо 800 000 души официалните
данни на НСИ относно хората, имащи право
на вот според последното преброяване.
Абсурдната ситуация е резултат от пълната
липса на комуникация между институциите,
поддържащи данни за населението.
Кошмарната разлика дава повод за всякакви
спекулации относно възможни манипулации с
участието на ,,фантомния‘‘ електорат. Едно от
решенията е създаване на специална структура,
която да следи и актуализира непрекъснато
изборните регистри, както и създаване на
отворен електронен регистър, в който
гражданите постоянно да обновяват личните
си данни. И двата проекта можеха да бъдат
осъществени поне шест пъти в последните
осем месеца, но очевидно ,,мъртвите души‘‘
наистина се използват като изборно оръжие и
премахването им не е изгодно за политическия
елит.
Откъдето стигаме и до най-болната и
втръснала тема – купуването на гласове.
Проблем, за който отново не са взети каквито и
да било мерки. По мащабност купуването на
гласове може да се сравни единствено с
допинга в света на спорта – всички прибягват
до него; публична тайна е, че по този начин се
печелят състезания, но заговори ли се открито
за това, следват познатите виновни усмивки и
повдигнати рамене. А практиката на купения
вот става все по-поголовна и особено в
малките населени райони буквално изменя
политическия релеф. Борбата с нея е
комплексна и изисква както политическо, така
и гражданско усилие, като и до ден днешен найсигурното лекарство си остава високата
избирателна активност.
В обобщение – на фона на дългия период на
обсъждане промените в новия Изборен кодекс
са крайно недостатъчни, повърхностни и с
предимно фасадна функция. За пореден път
липсва каквато и да е стратегия за справяне с
най-големите и придобиващи все по-чудовищни
размери проблеми, а изборната система си
остава компрометирана, морално остаряла и
пълна с димящи кратери, които умишлено или
непродължаватданесезапълват.#
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сиреч в потопеността в него и в зависимостта на
всичко съществуващо от него. Тъй че в
стоическия модел свободен е станал онзи, който
разбира добре всичко това и не се оставя то да го
ръзвълнува.
Затова според стоиците мъдрият, прозрелият, е
безразличен към събитийното, в което той, като
всяко едно съществуващо, е вписан неизбежно
по силата на всеобщия закон. Така е, защото
мъдрият е само външнозависим от събитията в
живота му. Дотогава, докато остава вътрешно
непокътнат и безразличен, той е свободен.
Но за да си такъв, трябва да си скъсал с нещо от
самия себе си. С онова, което те кара да се привързваш към събитийното, да се влияеш от него,
да участваш духом. А това значи, че
самостоятелността на духа от външното съвпада
до голяма степен с това да си станал независим и
от себе си. Или, казано по-коректно, да си станал
независим от част от своята „вътрешност”. Само
че това вече е форма на самоотчуждение.
И не извънредно проницателен скептик, както се
досещате, би подхвърлил, че в логиката на тази
„Свобода и за ви си мости “ парадигма загрижеността ни за нашата свобода
и стремежът ни да станем свободни, да се
(Продължение от стр. 1)
излезем и открито да изразим мнението си, освободим, вече ни правят зависими. И са го
Едва ли някой ще оспори и че бизнесът у нас не е недоволството си, възмущението си? Да, ще казвали. Скептиците, имам предвид.
свободен. Ако българинът реши да отвори кажете вие. Само че ако беше така, нямаше да ни Веднага се забелязва и нещо далеч по-важно. А
собствена фирма, може ли той да бъде сигурен в игнорират 8 месеца. Да ни наричат лумпени и именно, че в стоическата философия свободата е
това, че утре при него няма да влезе някой и да метежници. Да ни пращат армия от интернет и цел, и хоризонт. Тя се разбира по-скоро като
започне да го рекетира. Не тайна и това, че тролове. .Всеки, мислещ различно, да бъде нещо, към което се стремим и което се достига,
държавата е обсебена от мафията, която очернян и низвергнат, да бъде заклеймяван отколкото като нещо, с което вече разполагаме.
монополизира цели сектори в икономиката. публично. Властта не иска свободни, мислещи Свободата не се мисли тук като вписана в самата
Нашата мафия е в топ 10 на най-големите в хора. А зависими от стотинките, които им конституция на човешкото, а като възможна и
света. В това поне сме сред най-добрите. Дори подхвърля, податливи на манипулация нейни постижима перспектива. В тази концепция
свободата е краят на един път, който може да се
политическата ни класа не е свободна – роби.
всъщност точно там е проблемът ни.
Ще ни наречете песимисти, но не ние сме такива, извърви. Свободата е потенция. Ето защо според
Ами медиите? В тях също се преплитат а бъдещето, което ни вещае това управление, на стоиците онези, които не съумяват да проумеят
партийни и икономически интереси, като се което толкова години ставаме свидетели. Звучи см79,00 %исъла на човешкото съществуване,
използва всеки един момент, за да бъдат оплюти тъжно, дори пресилено, но настана време, в остават несвободни и приковани към своите
опонентите. Медиите са превърнати в което трябва отново да извоюваме свободата си. зависимости. Което им се случва пак по силата
инструмент за война, чиято цел е захапването на Сами. Ключът към това освобождение се крие на детерминизма, би трябвало да си помислим,
следвайки вярно стоиците.
големия кокал.
във всеки от нас!
Няма нужда да посочвам отделно принципните
Къде започва и къде свършва свободата? Нима Честит 3-ти март, България! #
разлики между разбирането на стоиците за
днес, 21 век, 2014 година сме свободни да
свободата, от една страна, и християнското
понятие за свободата и свободната воля, от
друга. За християните свободата е
За свободата – стои ч ески
фундаментална особеност на самото човешко
Андрей Захариев
битие. Човекът е свободен изначално, още от
(текстът е публикуван в портала „Култура“ – http://kultura.bg/web/%D0%B7%D0%B0- сътворяването си. И затова го няма онова
%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0самоотчуждение.
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8/.)
Самопоробването. Съвременният човек, да
речем, се покорява охотно на мисълта, че
Мисъл, която особено услужливо му
Свободата е в автономията на духа. Така поне се самопоробва. Човек може и често прави от себе заслужава.
се
внушава
от рекламната индустрия. Ти
мисли свободата в някои мощни културни и си роб на самия себе си.
заслужаваш
и
заслужаваш всичко. Днешният
философски традиции. Това означава, че Още ранните стоици настояват, че постигналият цивилизован индивид
е убеден, че заслужава
свободата ни не се влияе от това дали сме в еудаймония, блаженото и съвършено състояние както крем против бръчки
пяна за бръснене,
отношение на зависимост или подчинение на духа, е този, който не допуска каквото и да така и яхта, и обич. Както или
уважение,
и атол
спрямо нещо друго, различно от самите нас, било да го притегля, да го привлича и с това да го в Тихия океан. Сякаш че със така
самото
нещо външно. Без значение дали се има предвид привързва към себе си, поставяйки го така в съществуване заслужаваме да придобиваме. сиА
зависимост от някого или от нещо. Вътрешната състояние на зависимост и значи на несвобода.
не заслужавахме да имаме и придобиваме
независимост спрямо външното – в това е Съгласно виждането на стоиците еудаймония-та, ако
неща,
ли да заслужаваме да ни има?
свободата.
която е свобода, се състои в осъзнаването на Има щяхме
ли
нещо,
което да не мислим, че
Но човек ограничава сам свободата си предопределеността и необходимостта на заслужаваме? Или което
да мислим, че не заслудоброволно както тогава, когато се оставя да световния процес и в непоклатимата сила на жаваме.
бъде зависим от външното, така и когато се закона – логос, управляващ космическия ред,
(Продължава на стр. 5)
Възстановка на
шипченските боеве
Снимка: shipkamuseum.org
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Ди ми тър И ва н ов

псевдополитици. През последните над 20
години в чужбина са се родили над 200 000
български деца. Още хиляди, родени в
България, сред които и моите собствени,
растат, образоват се или започват работа. Те
и техните родители не са безвъзвратно
нова изборна система на президента загубени граждани за България, са част от
Плевнелиев (www.news-bg-abroad.com) и нея.
нетуъркинг сред българите по света в каузи Ще преживее ли България ново Възраждане
и как българите в чужбина ще спомогнат
за България.
Какво успя да постигне и какво не за този процес?
България живее от години своето ново
протестът?
Протестът даде – най-вече чрез болезнени Възраждане. Първите стъпки винаги са
дискусии в търсене на пътища и решения - незабележими. Приносът на българите в
огромен тласък за развитието на чужбина съвсем не се изчерпва с официално
гражданското общество, основано на отчитаните 1.8 милиарда евро годишно
свобода, съзидателност, лична отговорност, (неофициално може би няколко пъти
доброволен труд и активен ангажимент за повече). Те помагат по хиляди начини,
осъществяване на дългосрочни обществени които не мога да изброя изчерпателно:
С дарения - на детски дрешки за
каузи.
Протестът не постигна „Оставка!“. Може би изоставените деца и сирачетата; на ценна
за добро. Защото никой от събудените не научна литература в електронен вид и на
хартия; на използвано, но все още полезно
може да заспи отново.
компютърно и специализирано оборудване
Какво означава 3-ти март за теб?
С времето 3-ти март, като ден на за научни и учебни заведения. С
формалното Освобождение с подписване на иницииране и осъществяване на
Санстефанския мирен договор, почва да международни проекти с участие на
отстъпва по важност и смисъл пред други български учени от България. Чрез
дати от българската история. Такива, в създаването или финансовото подпомагане
които се чества вътрешното, истинското на НПО в България в областта на
социалната
сфера,
освобождение, това в душите и сърцата ни. образованието,
В които българите сме дали своя личен културата, науката, защитата на природата
принос за свободата си с цената на кръвта и и на човешките права. Чрез микропроекти
живота си. Като например Денят на по родните си места. С експертна помощ в
обявяването на Априлското въстание или писането на закони. С инвестиции в
отваряне на бизнес в България.
Денят на обесването на Васил Левски.

Българин, който живеe със семейството си от 13 години в кантон Цюрих, Швейцария. Работи по
проекти за стратегическо планиране и key performance indicators в социално-осигурителната
служба на кантона. Годишно инвестира над 500 часа, за да се информира за ставащото у нас.
Лансира и участва в редица проекти и инициативи за благото на Родината, заедно с българи от
чужбина от цял свят. Повече за тях може да се прочете на блога му www.dimiter.wordpress.com.

С какво започна протестът за теб?

Започна около 10:30 часа сутринта на 14
юни 2013 година. С чувството, че днес
трябва да направя нещо специално, за да не
я загубя завинаги Родината си, ограбена от
мафията и олигархията. Първата ми
реакция беше да погледна разписанието на
самолетите Цюрих-София. Исках да съм
още същата вечер на площада пред
Парламента.
Какво те мотивира, теб и българите в
чужбина, да протестирате?

Силната съпричастност със съдбата на
България и на нашите сънародници, които
живеят там.
Продължавате ли да протестирате и под
каква форма?

Последният протест, на който участвах
лично, беше „Завръщаме се за Оставка!“ в
София на 26 декември 2013, който беше
иницииран и организиран от ДАНСwithme
Global и Ранобудните студенти в чужбина.
Иначе след провеждането на 6 протеста в
Цюрих, смисълът от този емоционален
израз на отношението ни към ставащото в
България естествено се загуби. Енергията,
която недоволството отприщи, беше
впрегната в различни нови инициативи.
Например активното участие в изготвянето
на „Стратегия за българските граждани и
Предприема ли страната достатъчно
историческите български общности в Какво мислиш за демографската криза?
чужбина“, инициативата за Референдум за Тази тема е дъвка в устатата на действия, за да увеличи участието на
(Продължение от стр. 4)

При всички положения, едва ли има някой,
който да мисли, че не заслужава свобода. Някой,
който да не мисли, че заслужава свободата си.
Понеже всеки знае, че свободата му си е негова и
мупринадлежи.
И тук се съдържа, мисля си, основният въпрос.
Свободата нещо при–надлежащо нам ли е?
Свободата някакво наше естествено притежание
ли е, или е нещо друго? Да, свободата е нещо
друго. Свободата е в самото ни същество, а не
нещо, което му е присъщо, приспадащо към него
79,00 %. Да си свободен не е нито при-знак, па
макар и бил той съществен, нито нещо, което
бихме могли да поставим в категорията
„отношение”. Дотук с философската спекулация.
Ако разглеждаме свободата не стоически, а
социологически, винаги ще опираме до там, че
едни чувстват свободите си ограничени и
нарушени от действията на други. Дали това,
което става в Украйна сега, е резултат от
избухналото в един момент желание за повече
свобода и от готовността да се бориш докрай за
нея? Сигурно е така. Но както и да се развият
нещата там, неизбежно ще има и такива
vestnikprotest@gmail.com

украинци, които ще мислят, че онези, излезли да
воюват за свободите си, са посегнали на техните
свободи. Дали у повечето днешни българи се е
изострило до някакъв нажежен предел
чувството за несвобода? Всякакви знаци
говорят, че това е така. А защо? Защото поголямата част от българските граждани виждат
сега социалната си свобода като незащитена,
ощетена и дори насилена.
Сега изглеждаме като общество, което сякаш е в
очакване да извърши голям скок, но се задъхва
от предстартовото вълнение. И в същото време
приличаме на хора, които не вярват сериозно в
това, че този скок ще се получи и че
приземяването ни ще бъде благополучно.
Приличаме на онези авантюристи, които преди
първия си скок с парашут са се хванали здраво за
вратата на хеликоптера и се двоумят отново и
отново дали да го направят. Накрая ги бутат,
както знаем.
Говоренето помежду ни за границите на
свободата е важно. Изчезне ли то от един
социум, затихне ли, значи дните на този социум
са към края си. Да продължаваме да говорим тогава.#
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българите в чужбина в политическия и
социалния живот у нас?

На този етап все още не. Първите
предвестници на промяната в мисленето
обаче вече се чувстват. Българите в чужбина
все по-ясно попадат във фокуса на
общественото внимание. И протестът
изигра своята огромна роля в това
отношение.
Аз вярвам, че скоро ще имаме български
държавници-визионери,
за
които
истинският потенциал и гарант за
успешното бъдеще на България ще са
нейните хора. Включително и българите в
чужбина, като носители на демократични
ценности, на ноу-хау и най-вече – на
дълбока привързаност и съпричастност със
съдбата на България.

Какво послание бих отправил към
сънародниците, живеещи в България?

Да поемат нашите подадени ръце. Да ни
търсят, да ни информират, да ни питат. Да
участваме заедно в съзидателни
инициативи и проекти. Да вярваме, че
имаме истински шанс за щастливо общо
бъдеще - за нас и децата ни – в България.#
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Да п оговори м за офш орки

Михаела Лазарова
Не съществува ясна дефиниция що е то
офшорна компания. Накратко казано, това е
компания, която е регистрирана в офшорна
зона, а упражнява дейността си на територията
надругадържава.
С какво се характеризира офшорната
зона и защо е толкова привлекателна?

На първо място, с ниските, понякога дори
нулеви данъци. Затова често са наричани
„данъчен оазис“ Обикновено се заплаща само
годишнатаксазаподдържане нарегистрацията.
На второ място, с анонимността и
конфиденциалността.
Те са почти
гарантирани. Така собственикът на една
офшорка остава скрит, неизвестен. А от това
имат нужда лица, които имат някакъв бизнес в
собствената си страна и придобиват друг
подобен, откъдето би произтекъл конфликт на
интереси (медиа и рекламна фирма например),
когато се заема пост, независимо в държавна
или частна организация, несъвместим със
съответнатадейност, и други подобни.
На трето, с облекчения режим за регистрация
на
дружеството.
Няма
сложни
административни процедури и излишна
бюрокрация. Всичко се случва с лекота, което
намалява и разходите. Дори самата отчетност е
сведена до минимум, често фирмите подават
само финансов отчет за годината, без данъчни
декларации.
На четвърто, там фискалните престъпления не
се

третират

нарушения,

като

чак

такова

както е в повечето държави.

големи

Кои са офшорните зони?

Това са част от предимствата на офшорните
зони. Най-известните такива са островните Британски Вирджински острови, Бахамските
острови, Кайманските острови, Маршаловите
острови, Сейшелите, Тринидад и Тобаго, Кипър
и др. Има и страни като Дубай, Лихтенщайн и
Андора, които не са островни, но също
предлагат облекчен режим. Има и такива като
Великобритания, САЩ, Австрия, които не
представляват на практика такива зони, но
позволяват облекчен режим при определени
условия.

доходи, съхранявани в банкови сметки в тях главно насочени към прозрачността, към
разкриването на собствениците. Обикновените
граждани също започнаха да се интересуват и
да осъзнават ефектите от дейността на
офшорните компании.
България и офшорките

У нас миналата година депутатите от ДПС
Йордан Цонев и Делян Пеевски внесоха
законопроект за ограничаването на правата на
офшорните компании. Обявиха се 28 стопански
дейности, в които подобни компании нямат
право да участват - като конкурси за
обществени поръчки, за получаване на
концесии, придобиване на държавно или
общинско дружество, застрахователни,
хазартни дейности и други. При сегашното
управление обаче винаги има „но“ и трябва да
четем внимателно, преди да ръкопляскаме. В
случая “но” е, че тези ограничения не важат, ако
дружеството-майка или дъщерно дружество е
българско местно лице и неговите
действителни собственици са ясни, акциите му
се търгуват на регулиран пазар в държавачленка на ЕС или в друга държава - страна по
Споразумението
за
Европейското
икономическо пространство, както и в случаи,
когато дружеството, в което пряко или косвено
участва офшорно дружество, е издател на
периодични печатни произведения и е
представило информация за действителните
собственици. И още подобни изключения.
Законът е пълен с вратички за заобикалянето

съобразен с интересите на „свои хора“ и
целящ да замаже очите на хората, да създаде
впечатление, че управляващите работят в
интерес на народа и че синът на Ирена
Кръстева въобще не е човекът, за когото го
представят и срещу когото се протестира от м.
юни миналата година. А реално и сега
офшорките не участват директно на търгове и
не ползват публични ресурси, а го правят чрез
дъщерните си фирми. Така че у нас проблемът
хич не е решен, нито има стъпки към посока
му,
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намирането на такова. Ако беше така, нямаше
тези дни „Булгартабак“ да стане собственост
на неизвестно лице.

Преди две години дружеството бе
приватизирано от руската инвестиционна
компания VTB Capital, свързвана с банкера
Цветан Василев, а тя го продаде на „Livero
Establishment“ - регистрирана в Лихтенщайн
офшорна компания. В случая и Комисията за
защита на конкуренцията няма силата да

защото „Livero Establishment“
се контролира от физическо лице, а не от
дружество, съответно няма заплаха от
концентриране на предприятия. Нищо, че
физическото лице е анонимно.
И това е само пример от последните дни.
Миналата година доста се шумя около сделката
за покупката на „Доверие“ - фондът, в който се
съхраняват парите за пенсии на близо 2 млн.
души. Кандидатът „United Capital plc“ е
офшорно дружество, регистрирано във
Великобритания. Впоследствие той се отказа от
покупката.
Не се отказва обаче „Юлен“ АД
концесионерът на ски-зона Банско. След дълги
съдебни саги и протести на природозащитници
все пак ще се узакони незаконното
разширяване на ски-пистата и се дава зелена
светлина за построяването на втори кабинков
лифт. И то на територията на Национален парк.
„Юлен“ е офшорна собственост на „Маренго
трейдинг лимитид“ от Кипър (42%) и „Т.А.К
сървисис лимитид“ от Британски Вирджински
острови (23%). Свързана с Цеко Минев,
основен акционер на Първа инвестиционна
банка и шеф на Българската федерация по ски.
Друга негова „близка“ фирма е „Витоша Ски“
АД - притежавана от офшорката Еллора
Мениджмънт Лимитед, регистрирана на
Вирджинските острови. „Витоша Ски“
стопанисвапистите в планинатакрай София.
Това са няколко примера за офшорни
дружества, които извършват стопанска дейност
в България. Те са хиляди. И със сигурност
спре продажбата,

законът на „успелия мъж“ няма да ги спре.

Защото няма за цел да ги спира. Приятелят му
Цветан Василев - също. Защото печалбите им
отиват по банкови сметки из различните
острови, където се водят. Не допринасят за
хазната. Аз и ти плащаме и техния дял. #

Какви са недостатъците?

За самите офшорки, почти никакви. Реално
губещи са държавите, на териториите на които
те оперират. Милиарди изтичат всяка година под формата на укрити доходи и пропуснати
ползи за бюджета. С разрастването на
икономическата криза последните години това
се усети още по-силно. В условията на намалени
приходи и нарастващи разходи всеки лев е
ценен. Само за България се смята, че загубите от
трансфера на средства към офшорни зони за
последното десетилетие са 16 млрд. лв. В
световен мащаб - между 20 и 30 трлн. лв.,
според различни изследвания и доклади. Все
повече страни заговориха за мерки за борба с
„данъчните оазиси“, както са известни
офшорните зони, и с укриването на данъци и
6
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Вл а стта и меди и те: П регръдката

Васил Димитров

Снимка: Fotolia-Ernst

За никого не е тайна, че голяма част от медиите
в България са се превърнали в слугинаж на
силните на деня. Достатъчно е да споменем
факта, че страната ни падна в авторитетната
класация на „Репортери без граници“ на
отчайващото 100-но място за 2013 г., за да
придобием представа за дъното, в което се
намира журналистическият бранш у нас. Преди
нас се намират страни като Габон, Кувейт и
Конго. Румъния, която неведнъж в ЕС бива
третирана наравно с България, се намира на 45то място. За сравнение – през 2012 г. страната ни
е на 87-мо място в същата класация; през 2011 г.
– на 80-то. Свободата на българските медии
става все по-ограничена. Всичко това показва
една тревожна тенденция, на която трябва да се
обърне сериозно внимание.
Не е един факторът, на който се дължи
падението на българската медийна среда. В
период на икономически и социални кризи
вниманието и чувствителността към медиите
силно се повишава, което само по себе си е
предпоставка за манипулиране на
общественото мнение. В момента се намираме
и в двете кризи, като добавим и партийнополитическата такава. Управляващите не
пропускат момента и открито използват
медиите за изграждане на имиджа си и
оплюване на опонентите си. Всичко това
очертава една отчайваща картина, която може
да бъде преодоляна чрез политическа воля,
адекватно законодателство и професионално
отношение нажурналистите.
При преглед на причините за кризата в медиите
е задължително да отбележим зачестилия
натиск върху телевизии, печатни издания и
отделни журналисти. През лятото на 2013 г. след
зададени неудобни въпроси в сутрешния блок
на бТВ към премиера Пламен Орешарски от
страна на водещите Анна Цолова и Виктор
Николаев, телевизията изненадващо обяви, че
блокът „излиза в почивка“ (нещо, което в
цялата история на бТВ не беше се случвало).
Малко след това се появи новината, че Цолова и
Николаев са отстранени от работа, което и до
днес е черно петно върху телевизията, предвид
последователността на събитията. Нека не
забравяме и взривения автомобил на
журналистката от бТВ Генка Шикерова
миналатагодина.

vestnikprotest@gmail.com
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КОМ ЕН ТАР

Някой би нарекъл тези събития „случайност“,
„съвпадение“ и т.н., но за съжаление не става
въпрос за един или два случая. Отново през
2013 г. кореспондентите на Дойче Веле от
България Иван Бедров и Еми Барух бяха
уволнени от работата си след писмо на
Корпоративна търговска банка (КТБ), чиято
собственост е на бизнесмена Цветан Василев.
Писмото представлява оплакване от
журналистите, които, според КТБ, не
отразявали обективно събитията и очерняли
имиджа на Василев и бизнеса му. Тук е мястото
да отбележим, че с името на банкера се свързват
медии като ТВ7, „Блиц“, в. „Телеграф“, в.
„Монитор“ и редица други издания, които
активно крепят властта и служат повече като
PR-агенции на правителството, отколкото на
обективни информатори на обществото. Важно
е да се подчертае и медийната (а и не само)
дружба между Цветан Василев и депутатът от
ДПС Делян Пеевски. Последният наскоро в
официално изявление призна, че е медиен
магнат, което в много страни би предизвикало
огромен скандал с тежки последици завластта.
От тук можем да направим общия извод, че
друг основен проблем на българската
журналистика е преплитането на политически
и икономически интереси с медиите. Това няма
как да не доведе до пагубни последици, защото
тези медии започват да се използват като
инструмент за война срещу съответните
опоненти.
Но монетата има две страни. Трябва да
отбележим и фактът, че у много журналисти
има, поради една или друга причина, заложен
страх. Това важи и за не един или двама главни
редактори на медии, които за да не си „създават
проблеми“, предпочитат да не „дърпат дявола за
опашката“ и си затварят очите за много
нередности в политиката и икономиката. Така
се стига до явлението автоцензура.
Автоцензурата е добре дошла за
управляващите, защото по този начин не е
необходимо партийните централи да заделят
средства, за да „обезвреждат“ неудобни
журналисти. Така сами се пъхаме в устата на
лъва.
Не е без значение и един друг факт, на който
малко хора обръщат внимание. Става въпрос за
създаването на впечатление, че няма голяма
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алтернатива на управлението. Това е
положението, казват ни медиите, или БСП, или
ГЕРБ. Друг избор няма. Разбира се, това
убеждение не е натрапено случайно, а
целенасочено. Винаги е по-лесно да се биеш
срещу един противник, отколкото срещу много.
По този начин избирателите биват заставени в
положението – или тази, или другата партия. И
се имитира демокрация. От време на време се
представя някой герой, който уж е нов, но е
добре познат на обществото, в светлината на
месия, който ще спаси страната, но всъщност е
просто творение на определени среди и служи
на частни или партийни интереси. Ако питате
обикновения българин за такъв пример, той
веднага би ви посочил Николай Бареков. И с
право. Нагледахме се на псевдоопозиция през
годините нат. нар. „преход“.
Не случайно все по-голям път си пробива
тезата, че медиите вече не са четвъртата, а
първата власт. И това клише може би е точно.
Промяната на статуквото в медиите зависи
много от политическата класа, но не по-малко и
от качествата и ценностите на самите
журналисти. Те трябва да осъзнаят своята роля
и мисия и да започнат да служат не на
господарите си, а на обществото, каквото е
тяхното призвание. #

Гаф на седмицата
Извънпарламентарната партия „България без
цензура“

се

сдоби

с

трима

депутати

–

отцепниците от „Коалиция за България“ Румен
Йончев и двама избрани от листата на ГЕРБ –
Светлин Танчев и Красимир Стефанов.

Така вотът на народа бе подменен, без дори самият
суверен да има правото на глас в това. Тенденцията
да се „пазаруват“ депутати не е от вчера, но с този
акт статуквото показва, че няма задръжки, нито
граници, защото от този момент вотът на народа
няма да има особено значение, след като във всеки
момент може дасе появи петапарламентарнагрупа
от партия, която дори не е участвала в изборите.
Освен това управляващото мнозинство си осигури
спокойното бъдеще, без да се налага да ползва
услугите на Волен Сидеров. В прессъобщение до
медиите от партията обявиха, че ако „Атака“
напусне парламента, двамата нови депутати ще
осигуряват кворума. „Аз не смятам, че някой има
интерес от парламентарна, политическа или
каквато и да била друга криза в момента. България
е достатъчно изстрадала държава, за да се опитаме
да я сриваме още повече. За мен не е национално
отговорна позиция да се опитваш да клатиш една
система. Оставката на правителството не може да е
навсякаценаинапук“,коментираСветлинТанчев.
За пореден път не бе даден старт на делото за
източване на 7,5 милиона евро по програмата
САПАРД.

Две от подсъдимите – Анна Хаджииванова и
Лазарина Георгиева – не са получили
обвинителните си актове и се наложи да им бъдат
връчени в съдебната зала. Според закона за да
започне процес, подсъдимите трябва да имат на
разположение седем дни, в които да се запознаят с
обвиненията срещу тях. Подсъдими по процеса са
още бизнесменът Марио Николов и съпругата му
Мариана,заедносощеняколкодуши.
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КУЛ ТУРА

От социалните мрежи

Traycho Stefanov

Видях и друго зло под слънцето, преди
една година „народът“ в една балканска
страна свали правителство заради
високи сметки за ток и парно. Днес,
една година по късно (при рекордно
топла зима), сметките са почти два
пъти по-високи от преди година и
„народът“ е доволен. И това е суета и
гонене
на
вятъра,
казва
проповедникът.
О, Шипка

Неканосим йощ срамапо челото,
синилаот бича, следи от теглото;
некаспомен люти от дни напозор
дависне кат облак в наший кръгозор;
некани отричаисторйята, века,
некае трагично името ни; нека
Беласицастараи новий Батак
в миналото наше фърлят своя мрак;
некадани сочат с присмехи обидни
счупенте окови и дирите стидни
по вратани още от хомотастар;
некатаз свободадани бъде дар!
Нека. Но ний знаем, че в нашто недавно
свети нещо ново, иманещо славно,
що гордо разтупванашите гърди
и в нас чувствасилни, големи плоди;
защото там нейде навръхпланината,
що небето синьо крепи с рамената,
издигасе някой див, чутовен връх,
покрит с бели кости и със кървав мъх
набезсмъртен подвиг паметник огромен
защото в Балканаимаедин спомен,
имаедно име, що вечно живей
и в наштаисторья кат легендагрей,
едно име ново, голямо антично,
като Термопили славно, безгранично,
що отговор даваи смивасрамът,
и наклеветатастрошавазъбът.

03 .I I I – 09.I I I .2 01 4 г.

Не толкова много напред, колкото ни
С риск да засегна някои от по- се иска, но и не толкова малко, колкото
„украинчените“ ми приятели ще си мислим. #
споделя нещо откровено. Вижте,
Гаф на седмицата
България не е Украйна и това е подобре за нас.
Мнозина от хората, с които сме по Демонстративната и шумна акция
протестите на улиците в София, искат „Октопод“, започнала преди 4 години,
„да вкараме малко украинци или някой завърши тази седмица безславно.
При нея бяха задържани бившият съветник
от „Майдана“ за да свърши работата“.
Аз обаче не искам тук да стане като на в ДАНС Алексей Петров, братята Йордан и
Майдана, не искам пожари, кръв и Пламен Стоянови-Дамбовците, Марчело
бойно поле. И май повечето не го Джотолов, Николай Велков, Антон Петровискаме, ние сме други хора. И затова и Хамстера и Момчил Кръстев. Крахът на
протестите ни са други, по-весели и шумния процес идва, след като с последните
закачливи, като игра и театър. Ние, все промени на Наказателно-процесуалния
пак, мислим ли го или не, сме станали кодекс бе възстановена разпоредбата,
неусетно европейци в своите мисли и ограничаваща прокуратурата в срок от 2
поведение.
години да внесе в съда дадено дело или да го
Ако Украйна беше в ЕС, никога прекрати. Обвиняемите поискаха
нямаше да има толкова много кръв по обвинениятаим дабъдат внесени в съдаили
улиците там.
бъдат свалени. Реакция от прокуратурата
А ако България не беше сега в ЕС – да
в
установения
тримесечен срок така и не
може би и тук щеше да има запалени последва и по тази
причина казусът трябва
гуми и застреляни хора, кой знае.
дабъдепрекратенслужебноотспецсъда.
#
Изводът е, че там, където Украйна
отива, ние от там се връщаме, ние вече
това сме го минали, то е зад гърба ни.
Сега Украйна преживява своята 1997ма и не и е лесно. А ние – колкото и да
не ни се вярва, сме години по-напред.
Антони Де ла Реа

3-ти март над село Бов ще се развее 80 метров трибагреник. Инициативата
Иван Вазов, „Опълченците наШипка“ На
е на жителите на селото, за целта са събрали помежду си 876.00 лв. за
/пръвачаст/ разходите за материали (плат, конци и въжета) по ушиването и монтажа му.
Вестник „П ротест“ е част от П ротестна мрежа (www.protestnamreja.bg) и се издава с доброволния труд на екипа:

Ва си л Ди ми тров

Ди мо Госп оди н ов

Ел ен а Ха мба рджи ева

Момч и л П етров

Георги И л и ев

Ма рти н Ра й ч и н ов

Ми ха ел а Л а за рова

Ра ди н а Ра л ч ева

Хри сто Й овев
Юл и я н Соба джи ев
Бори л Гури н ов

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

8

