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Заложници ли сме

България–Русия,
или колко ще
пострадаме от

на Путин?
Оказа се, че четири години могат да бъдат
ужасно много време. За това време
държавно гарантираният дълг може да на
растне от 6 до 40% от БВП на една страна. За
същото време може да бъде сключено спо
разумение с ключова международна фи
нансова институция (МВФ), след това да
бъде провалено и страната да добие имидж
на непредвидим партньор, който не може да
участва и на световните финансови пазари и
съответно при нужда да се финансира от
тях. Естествено, предвид горните две, за 4
години националната валута може да де
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ситуацията

валвира спрямо световните валути с почти
50% – всички вносни продукти, като напри
мер горивата и енергията, да станат непо
силно скъпи. Оттам да паднат доходите на
хората.
Четири години се оказват период, за който
едно управление може да сключи дългосро
чен договор със съсед с непредвидимо пове
дение, позволяващ му да държи мощни
войскови части на негова територия и да
разгърне при ситуация за часове свой оку
пационен корпус.
(Продължава на стр.5)

Снимка: httpvc.com
Не се страхувай да
промениш всичко

По време на пресконференцията с ме
диите, издържана в добрите традиции
на президента Путин и премиера
Медведев, господин Орешарски изрази
становище, че България ще бъде сред
страните в ЕС, които ще пострадат най
много при провокиран от санкции срив
в търговскоикономическите отноше
ния между Русия и ЕС. Няма съмнение,
че ще пострадаме, вероятно значи
телно, но внушенията, че ще сме сред
найтежко
пострадалите
и
че
последствията са еднозначни и нега
тивни, са далеч от реалността.
(На стр. 4)

Докъде ще стигне
Путин?

Това е въпросът не за един милион дола
ра, а за световния мир, защото ситуация
та много отдавна излезе извън контрол,
още когато Путин поиска от руския
парламент да одобри разполагането на
допълнителни части в Крим. Оттогава
досега напрежението само се покачва. И
ако преобладават мненията, че нова Сту
дена война вече е факт заради липсата на
диалог и споделяне на общи ценности
между Запада и Русия, то вече се
прокрадват и сериозни страхове от Трета
световна война. Това, което прави
прогнозите изключително трудни, е...
манталитетът.
(На стр. 3)

На стр. 4

България–Русия
vestnikprotest@gmail.com

На стр. 6

Интервю с Георги Илиев
www.protestnamreja.bg

На стр. 7
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Обзор на седмицата
Васил Димитров
Снимка: фбевромейдан

На 25 февруари 13 активисти на Протестна
мрежа внесоха сигнал в прокуратурата, в
който обобщават данни да дейността, при
ходите и имотите на лицата Цветан Василев,
Делян Пеевски и Николай Бареков. Акция
та предизвика силни сътресения в полити
ческата реалност, като в рамките на два
часа и тримата набедени бяха отговорили в
своите медии и през своите канали. Самото
естество на сигнала не е известно, защото е
предмет на прокурорска тайна, но самият
факт, че успя да развълнува толкова хора за
толкова кратко време, показва, че е до
косната чувствителна струна. Още на
следващия ден главният прокурор Сотир
Цацаров постанови проверката, която про
дължава. На 11 март обаче стана ясно, че
председателят на Надзорния съвет на КТБ
Цветан Василев е подал сигнал в прокурату
рата срещу Протестна мрежа. По думите
му той бил набеден за участие в организира
на престъпна група, което не съответствало
на истината. Вероятно Цветан Василев ще се
възползва от възможността да защити репу
тацията си чрез прогнилата ни съдебна
система, но няма кой да я защити от събуди
лия се български народ. Вече на всички ста
ва ясно, че каквото и да бъде решението на
независимия български съд, гражданите се
събуждат и смятат да търсят своите права
по надлежния ред, определен в конститу
цията. Операция „Чисти ръце“, както бе
обявена от Протестна мрежа още през
октомври, започва със страшна сила. И за
разлика от високопарните приказки без
покритие на друго едно движение без
цензура, тезите на 13те са подплатени с
известни на всички факти и удрят право в
сърцето на мафията. Всички очакваме
следващите ходове със затаен дъх.
#
На 10 март над 300 души в София се при
съединиха към протестното шествие на
2

Инициативния комитет в подкрепа на ре
ферендума за изборна реформа. По думите
на проф. Близнашки, който е председател
на комитета, са внесени 560 000 подписа в
Народното Събрание. Така българското
правителство е задължено да произведе на
ционално допитване по зададените въпроси.
Медиите съобщиха, че полицаите, които са
пазили протеста, са били около 3 пъти пове
че от протестиращите – около 1000 уни
формени. За пореден път виждаме страха
на управляващите, които използват МВР не
за да брани гражданите от престъпността, а
обратно.
#
12,2% е безработицата у нас за месец
февруари – толкова, колкото и през месец
януари 2014 г. Сравнено с февруари месец
миналата година обаче нивото на безрабо
тицата се е увеличило с 0,2%. Тази
информация предоставя Агенцията по зае
тостта. В бюрата по труда се водят 400 943
безработни – с 290 души помалко от
предния месец. На този фон Министерс
кият съвет издаде постановление, според
което всички пенсионери ще получат до
бавки от 20 до 40 лева за Великден. Парите
ще дойдат от икономии в централния бю
джет, а не за сметка на НОИ. Разбира се,
няма нищо лошо да бъдат подкрепени
пенсионерите, но не и по този популистки,
дори циничен начин, който много напомня
купуването на гласове. „Убеждавайки“ по
нискообразованите прослойки, че прави
телството прави нещо добро за народа,
управляващите се сещат за тях само преди
избори.
#
На 12 март Волен Сидеров бе обвинен в на
насяне на лека телесна повреда и хулиганс
тво. Това стана публично достояние, след
като лидерът на „Атака“ излезе от Сто
личната следствена служба. Наложена му е
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мярка за неотклонение „подписка“. Преди
време Сидеров сам даде имунитета си след
скандал на летище Варна, на което, според
обвиненията, той е нанесъл лека телесна
повреда на полицай. Тогава той и депутати
те от неговата парламентарна група са се
държали хулигански и с френска дипло
матка в самолета. Малко покъсно през деня
Сидеров поиска и оставката на външния
министър Кристиан Вигенин заради това, че
последният обяви, че България няма да
признае референдума в Крим. С това
председателят на „Атака“ за пореден път
показва чии интереси защитава в българс
кия парламент.
#
Украйна. Крим. Хора изчезват безследно от
автономната република. Редови граждани,
журналисти. Дори на 10ти март от БНТ
съобщиха, че в региона на Симферопол те
хен екип е бил спрян от хора с маски и ка
лашници, с разпознаваеми руски символи.
Служебните каски и бронежилетки на
българските журналисти са иззети. Друг
наш колега, Димитър Кенаров, пък
неотдавна съобщи, че е бил нападнат от
униформени в Крим, които опрели писто
лет в главата му, като причината за това
била, че e снимал. Междувременно властта
в автономната република обяви, че преми
нава към рублата като официална валута, а
официалният език в Крим вече ще бъде
руският. На 11 март кримските власти обя
виха и декларация за независимост, което
било необходимо за провеждане на насро
чения на 16 март референдум за
евентуалното присъединяване на Крим към
Руската
федерация.
Изпълняващият
длъжността
президент
на
Украйна
Александър Турчинов издаде указ, с който
отмени провеждането на националното до
питване и то няма как да бъде проведено,
ако Крим не бъде независима територия и
взема самостоятелни решения. Българският
министър на външните работи Кристиан
Вигенин обяви, че България няма да
признае резултатите от този референдум, а
към това мнение се присъединиха също но
вите украински власти, САЩ и Германия.
ОССЕ обяви, че референдумът е незаконен
и има противоконституционен характер. В
същото време властите в Киев обявиха, че
на 17 или на 21 март Украйна може да
подпише политическата част от споразуме
нието за присъединияване на страната в ЕС.
Ако това се случи, то ще бъде един огромен
успех за украинския народ.
#
В Турция отново избухнаха протести срещу
премиера Реджеп Тайип Ердоган. Този път
поводът десетки хиляди да поискат оставка
та на турското правителство бе смъртта на
15годишния Беркин Елван, който бе ударен
с граната сълзотворен газ по време на про
тестите миналата година. Той прекара 269
дни в кома преди да издъхне във вторник, 12
март.
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Докъде ще стигне
Путин?
Аделина Марини
окъде ще стигне Путин? Това е
въпросът не за един милион долара, а
за световния мир, защото ситуацията
много отдавна излезе извън контрол, още
когато Путин поиска от руския парламент
да одобри разполагането на допълнителни
части в Крим. Оттогава досега напрежение
то само се покачва. И ако преобладават мне
нията, че нова Студена война вече е факт
заради липсата на диалог и споделяне на
общи ценности между Запада и Русия, то
вече се прокрадват и сериозни страхове от
Трета световна война. Това, което прави
прогнозите изключително трудни, е...
манталитетът. Дори и в България, макар да
не сме извървели дългия път до свободна,
независима, демократична и просперираща
държава, много от нас приемаме за даде
ност това, че можем спокойно да се пре
местим от точка А до точка Б, да пишем
каквото си искаме в социалните мрежи, да
си говорим с приятелите свободно без страх
от цензура. Затова и ни е трудно да прие
мем, че е възможна нова световна война във
века на цифровата икономика, интернет,
придвижването без граници (почти) и пра
вото на избор. Трудно ни е да си предста
вим, че може една държава да нападне дру
га само защото иска – заради възгледи, кои
то са ни чужди, и да няма никакъв начин да
се постигне разбирателство. Това е и
основният проблем на Запада (тази ретори
ка от времето на Студената война) – тъй
като той затвори главата с безумната исто
рия на 20ти век, извлече си поуките и про
дължи напред. В момента го интересува как
да се справи с последиците от бума, прово
киран от глобализацията, как да се адапти
ра към дигиталния свят на фона на напълно
невалидни политически идеологии и липса
та на нови, които да ги заместят. Западът
гледа напред, а Путин – назад. И това е
първият сблъсък, който бих нарекла – по
Самюел Хънтигтън – цивилизационен.
И като казах, че в България някак сме прие
ли за даденост свободата, това не е съвсем
вярно – или поне не за всички. България
отново е изправена пред цивилизационен
избор. Страната се управлява от мрако
бесна олигархична коалиция, която без
съмнение защитава руските интереси. Със
средствата на демокрацията, бидейки
изключително крехка у нас, управляващите
успяха да създадат атмосфера на разделе
ние на русофили и проевропейци, което на
фона на 7годишното ни членство в ЕС е съ
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Снимка:
фбевромейдан
поставимо с геноцид на европейските
ценности. През последните години управля
ващите в България бяха заети повече с
разрухата на държавните устои и духовния
разврат, отколкото с укрепването на инсти
туциите и върховенството на закона. Затова
и страната ни продължава да е найбедната
в Европейския съюз, а в Европа е много
малко подобре от Македония, Албания и
Косово.
Още поголемият проблем е, че това прави
телство няма за свой приоритет да изведе
страната от блатото, в което се намира. От
газовата криза през януари 2009та досега
нито едно правителство не направи необхо
димото, за да изгради реверсивните газови
връзки със съседните ни страни – Румъния,
Сърбия, Гърция, Турция, за които бяха
отпуснати пари от европейския бюджет.
Това продължава да държи България в
стопроцентова енергийна и съответно ико
номическа зависимост от Русия в случай, че
ситуацията на изток през Черно море се
влоши още повече. Не само това, но
управляващите открито признават, че не
само нямат план Б, но нямат и план А. В
интервю за вестник „24 часа“ министърът на
външните работи Кристиан Вигенин заяви
найбезсрамно, че правителството все още
не е взело решение дали и какви санкции ще
подкрепи срещу Русия. А тези санкции вече
се подготвят на европейско ниво. Първият
проект изтече в „Ройтерс“ на 12 март и ще
бъде обсъден от външните министри на
Съюза в понеделник. Предвижда се налага
не на забрани за пътуване, замразяване на
активи, а понататък може да се стигне и до
търговски санкции, което найвероятно ще
доведе до това Русия да отговори със за
въртане на кранчето. На целия този фон гн
Вигенин заявява, че Южен поток е важен за
България, но не обяснява защо. Казва обаче,
че ако Москва спре газа, България ще е
изключително засегната.
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Гаф на седмицата
1. Срещата на управляващи с предста
вители на над двеста български медии,
проведена на 10 март 2014 г. под
надслов „Открито управление“, бе пре
върната в средство за евтин популизъм
и политическа пропаганда. Продължи
лото почти три часа събитие премина в
обстановка на пълен управленски
комфорт и почти никакво задълбочаване
по конкретни теми, като дългите полити
чески речи преобладаваха пред задавани
те въпроси. Срещата се превърна в удо
бен, неофициален старт на предизборна
та кампания за двете управляващи
политически сили и за пореден път
илюстрира беззъбата медийна среда у
нас.
2. Парламентарната комисия по култу
ра и медии привика на изслушване Съ
вета за електронни медии (СЕМ) по
искане на депутата от БСП Антон Ку
тев. Причината е проведеното преди вре
ме от страна на СЕМ изслушване на Гене
ралния директор на БНР Радослав Янку
лов във връзка със сигнали за липсa на
плурализъм в предаването на журна
листа Петър Волгин „Деконструкция“.
Кутев обвини СЕМ, че избирателно следи
за липса на плурализъм само в едно конк
ретно предаване, вместо из целия медиен
ефир, и даде повод за поредни безсмисле
ни престрелки между опозиция и
управленци на тема „медийна свобода“.
Подобен тип изслушване е абсолютен
прецедент и събуди силни подозрения за
оказване на политически натиск.
3. Държавата ще трябва да плати 10
млн. лева обезщетение на застрахова
телната компания „Лев Инс“, основана
от Алексей Петров. Причината – забавен
с година лиценз още през далечната 1999
г. Делото за пропуснати ползи от страна
на „Лев Инс“ е спечелено през 2010 г. По
неизяснени причини обаче решението на
съда не се привежда в сила от Министерс
ки съвет вече повече от 3 години. Резулта
тът – допълнителни 1 млн. лева лихви.
Като се вземе предвид цялостната обста
новка и всички потенциални рискове,
България за пореден път ще осъмне не
подготвена да реагира на опасност, която
трябваше много отдавна да й стои като оби
ца на ухото. Не само това, но управлението
на страната е напълно неспособно да анали
зира и прогнозира рисковете, така че да за
щити своите граждани, възползвайки се
междувременно и от членството си в ЕС.
Черешката на тортата е, че това правителс
тво успя и да разедини обществото така, че
то да посрещне каквато и криза да ни
предстои в пълно недоверие в собствените
си възможности. А това е съизмеримо с
убийството на една нация. #
3
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България–Русия,
или колко ще пострадаме от ситуацията

Илиян Василев
публикуваме текста от блога на автора http://idvassilev.blogspot.com със съкращения.
Заглавието е на редакцията

Снимка: BGNES
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о време на пресконференцията с ме
диите, издържана в добрите традиции
на президента Путин и премиера
Медведев, господин Орешарски изрази стано
вище, че България ще бъде сред страните в ЕС,
които ще пострадат наймного при провокиран
от санкции срив в търговскоикономическите
отношения между Русия и ЕС. Няма съмнение,
че ще пострадаме, вероятно значително, но вну
шенията, че ще сме сред найтежко пострада
лите и че последствията са еднозначни и нега
тивни, са далеч от реалността.
Имаме изключително дебалансираната струк
тура на двустранните търговскоикономически
отношения – с устойчиво нарастващ външно
търговски дефицит. В момента се задържа на
нива над 6 милиарда долара, което е видно
както от българската, така и от руската външ
нотърговска статистика.
Тъй като балансът е силно в полза на Русия и
отсъстват високотехнологични стоки руски
внос, който да е част от верига на стойността в
индустрията на България, то е логично да
предлоположим, че щетите от възможни
търговски санкции на ЕС едва ли ще бъдат
толкова значителни за нас. Санкциите може да
провокират дълго отлагани действия по ди
версификация на традиционни монополни за
висимости, наследени от Съветския съюз.
Оценката за потенциални щети зависи и от
обхвата и характера на санкциите, както и от
котата на оценка на последствията. През
призмата на компаниите и политическите кръ
гове, традиционно свързани с руската енергети
ката – ядрената, вноса на природен газ и реали
зация на руски проекти като Южен поток – със
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сигурност санкциите ще доведат до преки щети,
поне в краткосрочен план.
Подобен данък стратегическа „недално
видност“ не е новост за нас – България трябва
ше да затвори преждевременно блокове 1 до 4 в
АЕЦ „Козлодуй“ – като нетната щета се оценя
ва на над 9 милиарда евро – именно поради
направен погрешен от стратегическа гледна
точка избор на руска ядрена технология.
Именно тя стана разменна монета в глобална
конкуренция извън наш контрол и възможност
за въздействие.
Що се отнася до възможни загуби за български
компании от спирането на АЕЦ „Белене“ (тук
санкциите дори нямат отношения) или Южен
поток – оценката за нетния ефект също не е
еднозначна. Компанията на основния при
върженик на АЕЦ „Белене“ – Риск инжинеринг
– например е ангажирана в проекта за нови бло
кове 7 и 8. на АЕЦ „Козлодуй“. Що се отнася до
проекта Южен поток – основните печеливши от
разпределението на близо 4 милиарда евро от
проектния бюджет остават за компании извън
България. Дори и ако не се реализира Южен
поток, българските компании могат да реализи
рат значително поголеми като обеми и добаве
на стойност проекти, свързани с диверсифика
цията на енергийната зависимост от Русия. Тук
мултипликаторът на диверсфикацията измерва
в пъти поголеми ползи, отколкото при теку
щия внос на енергоресурси от Русия.
Провокирани от украинската криза ЕС санкции
и последващи я затруднения в българския
износ за Русия не могат да поставят икономика
та ни на значително изпитание, защото дялът на
Русия в общия ни износ е пренебрежително ма
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лък – под 3%.
Нека сега отделим място и на спрягания за си
гурен негативен ефект върху туристическия
поток и свързания инвестиционен поток от Ру
сия към България. И тук картината далеч не е
безспорна, нито необратимо и безусловно отри
цателна за България.
Найслабата утеха тук са възможностите за за
местващи или алтернативните туристически
потоци от други дестинации при загуба на
руски туристи. Последствията от санкции на ЕС
могат да се окажат в различна от указаната от
премиера посока. Защо?
Първо, евентуални санкции няма да таргетират
нито ограничат правата на обикновените руски
граждани да пътува зад граница. Като правило,
санкциите са прецизни и насочени към конк
ретни хора с влияние, отговорни за формиране
и провеждане на агресивната политика на Русия
– тъй наречените „политически и икономически
олигарси“. Не трябва да остава никакво място
за съмнение – подобни хора не идват нито често,
нито основно в България. Те не си държат пари
те в наши банки, нито разполагат с портфейли
от финансови инвестиции и активи у нас,
сравними с тези, които държат в „стара Евро
па“.
Второ, пряко следствие от конфронтационния
курс на Кремъл е масовото бягство на капитали
от Русия – при това не само на големите компа
нии, но и инвестиции от спестявания на руската
средна класа. Само през януари т.г., преди
последното изостряне на отношенията около
Крим, повече от 20 милиарда долара са на
пуснали панически Русия. Това предполага, че
заедно с новото изостряне на кризата в отноше
нията между Русия и ЕС изтичането на фи
нансов ресурс от Русия ще продължи с на
растващи темпове, като се очаква да надмине
100 милиарда долара в края на годината.
Трето, няма никакви изгледи напрежението
около Украйна да се разреди до летния ту
ристически сезон, което повишава неси
гурността на почивките по руското и украинс
кото черноморско крайбрежение. Това поставя
курортите ни отново в ситуация на по
тенциална изгода и по никакъв начин не
обвързва евентуални санкции със загуба на ту
ристически поток.
Четвърто, поради очаквания спад на жизеното
равнище и обезценяването на рублата в Русия
ще се засили търсенете на „инвестиционни“ ту
ристически дестинации в относително нескъпи
пазари като България  достъпни „острови на
сигурност“. Това е логична хипотеза и въз
можност, от която можем да се възползваме в
режим на санкции.
Пето, България се придържа към мейнстрийма
в общоевропейската политика към Русия, пора
ди което е малко вероятно да бъде таргетирана
със специфични за страната ответни санкции.
Произволните или „политически“ санкции сре
щу българския износ към Русия изобщо не са
новост за нас. Тази „тояга“ в момента се
размахва срещу Украйна и други неудобни
страни, което е причината редица български
компании, поради свой горчив опит, да решат
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да не навлизат на руския пазар, защото е изклю
чително несигурен, непредсказуем и с неупра
вляем политически риск.
Да се спрем и на „щетите“ върху вноса на руски
енергосуровини. Това също, предполагам,
„тежи“ в оценката на премиера, че България ще
бъде сред найсилно засегнатите от европейски
санкции.
Първо, санкциите не могат да засегнат, поне в
непосредствена перспектива, вноса на суров
нефт от Русия, защото ЕС и глобалните пазари
нямат интерес от ограничаване на руския износ
на суров петрол – т.е. руския петрол едва ли ще
бъде включен в ранни санкции. Руското прави
телство се крепи върху приходите от този износ
и би било самоубийствено да си наложи са
моограничения в рамките на ответни санкции.
Второ, пазарът на суров нефт е глобален. Коли
чествата, които България внася – около 5 ми
лиона тона годишно – не са такива, че да не мо
гат да бъдат заместени, дори в абстрактния и
невъзможен на този етап сценарий за санкции
срещу износа през Новоросийск. Преди това да
се случи, кризата в Украйна ще бъде разрешена.
Що се отнася до зависимостта ни от износа на
природен газ и щетите, които бихме могли да
инкасираме от санкции срещу Русия и найвече
от спиране на доставките през Украйна, то и тук
еднозначният прочит на последствията като за
дължително негативни е наймалко спорен и
прибързан.
Първо, отговорността за тази устойчива уязви
мост е на българските правителства, тук санк
циите не могат да бъдат първопричина. През
последните пет години не беше направено нищо

Заложници ли сме на
Путин?

(Продължение от стр. 1)
Същевременно това управление може да
вкара в затвора своя основен политически
противник в непрозрачен политически про
цес, който е дълбоко неприеман в целия
свят. Може да се приеме и наложи фунда
ментално законодателство, променящо
междуетническите отношения и баланси в
страната, което засяга нейната идентичност,
при това в угода на аспирациите на съседна
велика сила.
За четири години може да бъде наложена то
тална корупция, чрез която двадесетина чо
века да се превърнат от стоматолози, чи
новници, прокурори и директори на
държавни фирми в милиардери само благо
дарение на връзките си с властта. Това да до
веде до презрение в целия свят и до озлобле
ние в нацията. Естествено, след тези дела,
направени за 4 години, такава страна не би
могла да действа по друг начин, освен да
изпадне в унизителна зависимост от велика
та сила, в чиято полза е сключвала договори,
променяла законодателство, градила е лош
имидж пред останалия свят. Всичко това
няма как да завърши добре. Страната или
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за реална диверсификация – нито като
източници, още помалко като трасета. Тези по
тенциални „щети“ трябва да бъдат отнесени
към сметката на конкретни български полити
ци, институции и компании.
Второ, България има възможност, дори в късия
хоризонт на следващия отоплителен сезон, да
реализира поредица от мерки – нискобюджетни
и относително лесни за реализация, – които мо
гат да затворят темата за зависимостта и
последствията от спиране на вноса на руски
природен газ. Въпрос е на желание, неголеми
ресурси и посветеност. И тук, както при петро
ла, но в послаба степен, съществува аси
метрична зависимост, поради която е малко ве
роятно Кремъл да бъде активната страна при
евентуално спирането на газовите доставки за
Европа, без да се изключва силова игра срещу
Украйна. Киев няма интерес от спиране на при
ходите от транзита.
Трето, основните причини за „пленяването“ на

българския газов пазар от Газпром и за
отсъствието на диверсификация и на конку
ренция се крият в системната и устойчива зави
симост на влиятелни кръгове и компании у нас,
което представлява непосредствена заплаха за
националната сигурност, за възможността да
участваме и да реализираме права и отго
ворности в рамките на членството си в ЕС и
НАТО, в това число и при решения за налагане
на санкции. Тези наши среди правят всичко
възможно да препятстват на всяка цена конку
ренция на българския енергиен пазар – от
алтернативен внос през алтернативна инф
раструктура и от алтернативни доставчици, в
това число и от местен добив на природен газ и
нефт.
Кризата в Украйна и разширяването на периме
търа на санкции на ЕС срещу Русия освен уме
рен риск дава и значителен шанс за терапия на
кървящи „язви“ в системата на българската
икономическа, финансова, търговска и като
цяло национална сигурност. Това, което не
бяхме в състояние да реализираме при норма
лен ход на събитията, можем да направим в
екстремната ситуация на криза и санкции.
Ето защо вместо българското правителство да
си внушава и да се самостресира от собствените
си възприятия за потенциалните рискове и
щети от украинската криза, като се тревожи, че
ще пострадаме наймного, трябва да анализира
и реализира възможностите за печалба от си
туацията чрез ефективно управление на риско
вете и превръщането им в ползи.
Кризите винаги са били време на изключителни
възможност. #

ще изчезне, превръщайки се в марионетка
на съседната велика сила, или ще премине
през ужасяващ катаклизъм, в титанично
усилие да промени своята съдба.
Всичко това може да се направи само за че
тири години. Случи се съвсем близо до нас и
краят на историята е все още неизвестен.
Това, което трябва да ни стресне, са обстоя
телствата, че тези драстични и със сигурност
катастрофални промени могат да бъдат
извършени само за един управленски
мандат. Стига управлението да бъде поето
от достатъчно безотговорен, но затова пък
зависим и авантюристичен лидер, стига
управляващата партия да няма реални ме
ханизми за контрол на лидера си, стига по
литиките, които ще се следват, да не бъдат
ясно заявени, а да бъдат плод на прикрити
зависимости и интереси. Като следствие
сблъсъкът на политически идеи се свежда до
нивото на кръчмарски спор и се превръща в
параван на домогването до властта на лиде
ри с престъпно и компроментирано минало,
но затова пък разполагащи с мощен оли
гархичен гръб и тайни договорки с външна
сила.
Днес сякаш сме свикнали да вярваме: че
България е сравнително бедна, но стабилна
страна; че нашата външнополитическа
ориентация е трайна и ни осигурява бъдеще

в цивилизования свят; че нашите държавни
институции, макар и корумпирани и зависи
ми от скрити зад кулисите интереси, са де
мократични и взаимно ограничават своята
способност да взимат ексцентрични и нео
чаквани решения с необратими процеси.
Въпреки това сме свидетели как вече повече
от десетилетие водещи политически сили
възникват, без да имат ясна политическа фи
зиономия,
честен
ангажимент
към
обществото за политически намерения и по
чудодеен начин успяват да влизат във
властта. Видяхме как правителства се съста
вят с напълно непрозрачни договорки,
подкрепяни от антагонистични политически
сили. Видяхме как се поемат държавни анга
жименти за многомилиардни проекти без
никаква полза за страната ни. Станахме сви
детели на назначаване на ключови постове
на хора с престъпна репутация. И описаните
събития са трайна тенденция, която про
дължава да ескалира. Във всичко това бълга
рите са ужасяващо спокойни: ами нека да го
видим и тоя, какво толкова – след четири го
дини ще го сменим. Въпреки че вече по
редни новопоявили се политици директно
заявяват намерения, които повтарят изброе
ните в началото стъпки.
Четири години са ужасно много време.
Помнете Украйна, мислете за България. #

Снимка: alliancedpa
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Една победа на
гражданското общество
и нт ервю с Георги И ли ев

Георги Илиев е част от 13тимата, които внесоха сигнал в Прокуратурата за проверка на
действия, приходи и имоти на Делян Пеевски, Николай Бареков и Цветан Василев. Главният
прокурор нареди проверката още на следващия ден, а веднага след това срещу групата заваляха
обвинения за задкулисие и манипулирани игри. Шефът на КТБ Цв. Василев дори е отправил
насрещен сигнал за накърняване на доброто име на него и институцията, която представлява.
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престъпна група". Присъства ли тази ква
лификация във вашия сигнал и откъде
смятате, че гн Василев има информация
за естеството на сигнала?
– Да, посочваме, че според нас има доста
тъчно данни за образуване на досъдебно
производство и начало на разследване за
наличието на организирана престъпна гру
па. Още от самото начало решихме да не
правим
съдържанието
на
сигнала
публично, за да видим дали ще има „изти
чане“ на информация. Искрено се надя
вам, че гн Василев е разбрал за съдържа
нието на сигнала по законен път.
Защо според теб обратният сигнал не бе
срещу цялата група, а само срещу три от
нейните лица?
– Личното ми мнение е, че тримата са
подбрани не само като едни от най
активните протестиращи, а и като даващи
възможност да бъдат атакувани съгласно
известните вече „опорни точки“ – Николай
като бивш служител на Капитал, а Асен и
Антоанета – като представители на НПО
сектора в България, който се финансира
напълно прозрачно, но все още е обект на
спекулации и инсинуации.
Какво очаквате да произлезе от двата
сигнала?
– Очаквам прокуратурата да си свърши съ
вестно работата и по двата сигнала – нищо
повече. Не искам да казвам какви резулта
ти очаквам – това би било някакъв вид вме
шателство в работата.

Снимка:
Васил Гарнизов
Георги, ти си част от групата, която внесе
сигнал в Прокуратурата за разследване на
действията на определени лица. Разкажи
ни повече за това. Имате ли конкретни
факти и доказателства срещу тримата,
или предоставяте на Прокуратурата само
подозрения, които да бъдат разследвани?
– Сигналът е подготвен с помощта на мно
го хора, като найтежката част от работата
бе дело на Николай Стайков – координа
тор на сайта NОрешарски. В него са посо
чени повече от 35 факти и обстоятелства,
станали публично известни, чрез отразява
нето им в български и чуждестранни ме
дии, като допълнително са приложени и
документи, в подкрепа на някои от тях.
Всички вносители са членове на Протестна
Мрежа и този сигнал е първата реална
стъпка за операция „Чисти ръце“ да спре
само да се говори – това е продължение на
операцията де юре. Позоваваме се на чл.
204 от НПК, който задължава обществе
ността да съдейства на органите на проку
ратурата и очакваме резултатите от тяхно
то разследване. Самият факт, че прокура
турата разпореди това разследване, е вече
една победа на гражданското общество, не
зависимо от крайния резултат. Това е дока
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зателство, че обществото разполага с рабо
тещи инструменти за самозащита.
Протестна мрежа първа заговори още
през месец октомври 2013 г. в днешното
политическо пространство за операция
"Чисти ръце", а след това идеята бе
подхваната от мнозина и се използва за
какво ли не. Тази акция част от операция
та ли е и какво можем да очакваме за
напред?
– Истина е, че дори единият от хората, по
сочени в сигнала – новосъздаденият поли
тик Николай Бареков, се опитва да
открадне операция „Чисти ръце“ и да я
използва. Хора, които разбират повече от
мен от ПР, споделиха, че това е нормална
практика за дискредитиране  за идеята да
говори някой, който не се ползва с доверие,
да я свърже с личността си и така да я
обезцени, но мисля, че този път няма да
успее. Подготвяме нови сигнали, както и
допълнение към този.
Гн Цветан Василев внесе обратен сигнал
срещу трима души от групата за накърня
ване на доброто име и бизнес репутацията
му с обвинения за участие в "организирана

www.protestnamreja.bg

Бихте ли насърчили обикновения гражда
нин да се ползва от правата си и да се осла
ня на държавните органи, когато има
проблеми, притеснения или факти?
– Разбира се, нали това е смисълът на
държавната администрация – да служи на
гражданите, но отношенията между тях
трябва да са изградени на базата на
взаимното уважение.
Как може всеки отделен човек да участва
в операция "Чисти ръце"  дали да се
свърже с някого за съвет и правна помощ,
или да разчита на собствените си
граждански права и активност?
– Операция „Чисти ръце“, според мен, е
дългосрочна задача на цялото общество и
ще отнеме доста ресурси, затова всеки,
който допринесе дори и малко, ще е напра
вил много. Всеки е свободен да подготви
подобен сигнал и да го внесе. Рабира се, же
лателно е, той да бъде съгласуван с юрист
относно правната си тежест, защото иначе
би било разхищение – както лично за него,
така и за държавните органи. Но да не
забравяме и първите две стъпки от опрера
цията, както бяха посочени в декларацията
на Протестна мрежа от октомври:
ОСТАВКА! ИЗБОРИ!

www.facebook.com/vestnikprotest
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АН АЛИ З

Босна – по път я към и ст и нскат а
демокраци я?
Светлин Тачев

П

реди няколко седмици хиляди про
тестиращи щурмуваха правителс
твени сгради в цяла Босна. Масови
те демонстрации в Сараево и в други
босненски градове доведоха до създаването
на граждански събрания, които привлякоха
вниманието на целия свят.
Протестът еволюира в нова форма. Хората
от площадите и улиците започнаха да се
обединяват. В Тузла, Сараево, Бихач,
Мостар и Бръчко бяха организирани „пле
нуми“, в които гражданите се събират и
обсъждат различни въпроси.
Пленумите са събрания, които са базирани
на пряката демокрация. Те се противо
поставят на представителната демокрация
и превръщат гражданите в социални су
бекти. Те представляват интелектуалното
израстване на протестите, на съзряването на
техните политически и социални измере
ния, на трансформацията от спонтанност в
изработването на метод и програма за со
циална промяна. Пленумите са вдъхновени
от организационен модел, използван от
хърватските студенти по време на уни
верситетските окупации през 2009 година.
На въпроса какво е „пленум“, активистът
Дамир Арсениевич отговаря:
„Това е публично място за дискусии. Там
няма лидери или забрани. Решенията се взе
мат чрез гласуване и се оповестяват
публично... Пленумът не е политическа
партия, неправителствена организация или
асоциация. Той олицетворява истинската
демокрация. Събранията са отворени за
всички“.

управляват дискусията, задават време за
изказване и подреждат дневния ред. Моде
раторите имат право да предупреждават
участниците, когато дебатът се отклонява
от основната тема. Пленумите нямат гово
рител, представител или делегат. Ако има
нужда от някого, който да представи пози
ция в обществото или по медиите, хората го
избират на събранието. Модераторът за
следващата среща се избира в края на всяка
текуща.

За какво се борят пленумите?
Едно от основните искания на пленумите е
избирането на правителство от експерти.
Това идва от факта, че гражданите вече
нямат вяра в политическите партии. Едно
правителство от експерти обаче може да
бъде избирано само от парламента. Затова
не трябва да му се дава пълно доверие.
Няма причина хората да вярват, че такова
правителство ще свърши работата си
добре, дори и ако е съставено от най
честните хора. Ето защо е важно за плену
мите да имат точни и ясни искания. В про
тивен случай контролът над правителство
то няма да е лесен, независимо дали е про
фесионално или политическо. Когато
исканията не са ясни, ще е трудно да се
прецени дали ги изпълнява или не.
Така или иначе, една държава не може да се
управлява от правителство на експерти в
дългосрочен план. Господството на полити
ческите партии няма да го позволи. Ето
защо трябва да се създаде механизъм, който
да оказва натиск върху всяко бъдещо пра
вителство и да мобилизира хората, ако не
работи ефективно.

въпроси, тъй като политическите партии
могат да се възползват от това. Спо
собността им да се придържат към со
циалноикономическите искания ще даде
шанс на събранията като форма на нацио
нална самоорганизация.
Босна и Херцеговина е може би е една от
найсложно устроените страни в Европа.
Въпреки края на войната страната винаги е
била зона на „кипене“ заради своята адми
нистративна сложност и интересите на по
литическите елити, които често провоки
рат национална вражда между босненци,
хървати и сърби. Хората обикновено
подчертават само проблеми, свързани с на
ционалната си идентичност, докато забра
вят социалните такива. Страната е в голя
ма икономическа криза – има засилени
мерки за строги икономии, проблеми с
приватизацията, изключително висока
безработица и голям брой трудещи се, кои
то не получават заплати. Всичко това ги
обедини и изкара по улиците на Босна, за
да се борят за подобър живот. След първо
началните погроми борбата им прие друга
форма – от бунтове към пленуми. Ще
трябва да се изчака, за да се види дали по
добни самоорганизирани структури ще
постигнат успех. Каквото и да се случи,
пленумите допринасят за развитието на де
мокрацията в Босна и социалната спра
ведливост в обществото. Гражданите се
стремят да надхвърлят етническите си
различия, за да променят характера на по
литическия живот в страната. #

Как работят пленумите?
Всеки може да участва във вземането на ре
шения. Има правила за поведение, които
участниците приемат в началото на събра
нието. Решенията се вземат на принципа на
мнозинството, като присъстващите гласуват
„за“ или „против“. Възможността за
въздържане не се признава, защото
усложнява процеса за вземане на решения.
Ако няма консенсус, т.е. ако броят на гласо
вете „за“ и „против“ е равен, то участниците
трябва да намерят компромисен вариант,
който няма да задоволи всички напълно, но
ще им даде възможност да изберат най
доброто решение.
Пленумът се ръководи от модератори, кои
то се избират по време на сесиите. Те

vestnikprotest@gmail.com

Кой участва в тях?
Благодарение на демократичния характер
на пленумите, много групи ще се опитат да
ги използват – политически партии, нацио
налистически
организации,
разузнава
телните служби и т.н. Това не може да се
избегне. Разбира се, това не означава, че
пленумите трябва да го позволяват. На
събранията се правят обръщения към
гражданите по начин, който дава ясно да се
разбере, че партийни активисти не са добре
дошли.
Ето защо пленумите се придържат към
първоначалната си цел – битката се води за
социалноикономически промени, а не за
конституционна реформа или подобни

www.protestnamreja.bg

Снимка: Photolia
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КУЛТУР А

Герой
на жълтите
следобеди,
водач на бляскави
тълпи, до вчера
още бе приветстван шумно
и се любуваше на славата си,
поздравявайки
от тръпния жребец на радостта
си.
Не знаеше тогава ти,
че вятърът, зашибал
снагата ти, пропита с пот,
въздигащ те в триумфа ти,
извайващ
благородството ти на естествена
и жива статуя,
беше отровен.
Вдиша го до дъно,
жадно,
с въздух
се изпълни и със здрачна светлина,
със сенки
гъсти,
от нощта
подтиквани,
които минаха във вените ти
и надникнаха
в очите ти
като отблясък на едно
предчувствие,
което – въпреки това – ти не
зачете.
Не го зачете и не го зачиташ още,
днес,
докато отвътре те гризе скръбта
и мускулите ти, отпуснати и
вяли,
са неспособни да поддържат
стойката ти права,
че болката е крайната част на
победата
и че страданието ти
не е крушението найнакрая, а
триумф различен.
Анхел Гонсалес

17.I I I – 2 3 .I I I .2 0 14 г.

русофили – НПО, депутат се занимава с
издателска дейност – интересно.

Радослав Бимбалов
Днес Орешарски изброи трите найважни
действия, с които кабинетът ще осигури по
добър живот на българите. Цитирам –
възстановяване
на
икономическото
развитие, възстановяване на държавността
и солидарност в обществото... Празни думи,
празни глави, празни погледи... Държавата
ни не се развива бавно. Държавата ни е
бавноразвиваща се.

Светльо Василев
Снимка: Getty Images

От социалните мрежи

Стоян Радев
Ако родните политици имаха някакви
качества извън това да лъжат безогледно и
само по този начин да се облагодетелстват,
биха разбрали, че не само за всички
останали, но и за тях самите, обществените
вълнения от последните месеци носят само
положителни перспективи, защото добре
развиващата се страна с гражданство, което
съзнава и употребява целесъобразно своята
сила, е от полза за всеки смислен човек. Но и
днес те предпочитат да убиват с нагли
манипулации опита за осъзнато гражданско
поведение. Истинско мъчение е да виждаш
как некадърността на лъжците сее своята
отрова в опит да превърне нещастието в
норма, вместо да се стреми към пречистване
и щастливо удовлетворение. Няма по
отчайваща гледка от уж доволната
физиономия на корумпирания политик.
Ако могат да се видят отстрани, ще се
ужасят.

Антоанета Цонева
Проучвахме как се издават партийните
вестници в България и открихме интересни
неща – вестник „Дума“ за 2012 г. се е
финансирал основно от „услуги“ –
приходите за 2012 г. са 2,267 милиона лева,
от които от продукция 557 хиляди; 1,371
милиона от „услуги“ и 339 хиляди от други
– Дума има реклама? Или какво, издател е
депутатът от БСП Николай Малинов
(притежава
100%
дружеството)
–
председател на Национално движение

От вторник, 11 март всички дистрибутори
на Булгартабак – общо 600 души, са
уволнени. Разпространението на български
цигари се поема от Делян Пеевски, който е
съсобственик на Булгартабак. Нито един
търговски обект не може да купува цигари
на едро и да получава доставки от някой
друг. Enjoy the Silence!

Инициатива 240240240
Уважаеми дами и господа, На 12 февруари
2014 година, група ентусиасти, може би
последните вярващи в институциите,
зададоха 240 въпроса на депутатите от 42
рото Народно Събрание. Въпросите бяха
във вид на 240 отделни писма, адресирани
лично до всеки народен представител.
Срокът за отговор беше един месец. Дойде
време за равносметка! Знаете, че „Народа“,
„Суверена“, „Гражданите“, „Българите“,
„Избирателите“и „България“ присъстват
много често в изявленията на народните
представители. Нормално ли е тогава да
получим: 16 (шестнадесет) отговора! От 240
(двеста и четирисет) писма! 6,667%!
Необходима ли Ви е лупа, за да си
представите колко малко е 6,66%? Вижте
тясната светла неразмазана ивица ....
Толкова е! Това е институцията Народно
Събрание в България! За кого работят
господата народни представители? Толкова
ли е трудно в пост интернет ерата да се
напише по един email? Имат ли морално
задължение да поддържат комуникация с
обикновените хора? Каква връзка биха
направили между близките проценти на
отговорите и процентите, с които са
избрани в парламента? Нашата инициатива
няма да спре. Ще продължим напред.
Очаквайте ни! #

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

Ва си л Ди м и т р о в

М а р т и н Ра й ч и н о в

М и ха е ла Ла за р о в а

Хр и ст о Й о в е в

Хр и ст о Га т е в

Ге о р ги И ли е в

Еле н а

М омчи л П ет ров

Ю ли я н Со б а д жи е в

М а р т а Джа ле в а

Ди м о Го сп о д и н о в

Ха м б а р д жи е в а

Ра д и н а Ра лч е в а

Бо р и л Гур и н о в

Вестник „Протест“ 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
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