Вестникът на активния човек
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Предизборни размисли и страсти

Наближават поредните избори и партиите
постепенно се активизират. Волен Сидеров,
като отявлен популист, пръв даде тон на
подранилата предизборна кампания, като
издигна поредните си скандални лозунги,
показващи ориентацията и ролята му в
Парламента. Може би очаква, че ще събере
1/5 от предишните си избиратели, макар да
заявява, че „сега сме посилни отвсякога“.
Бареков пък от своя страна реши, че е чове
кът, който народът негласно и предвари
телно е обявил за свой месия, и внесе в ПГ на
ГЕРБ предложение за подписка за инициира
не на временни анкетни комисии. Оказа се,
че същият политик живее в супер модерен
имот, за какъвто избирателите му са чели
само в приказките и са виждали във фанта
зиите си или по филмите за мафиоти.
Заради такива политици и скандали обикно
веният гражданин се е отказал да гласува.
Обхванат е от апатия и смята, че каквото и да
зачеркне в бюлетината, все е лошо. В най
добрия случай е на принципа „Гласуваме за
помалкото зло“. И чрез негласуването смя
та, че прецаква управляващите. Което е мно
го голяма грешка. (стр. 5)

Страх е сковал цялото общество – и медии,
и граждани. Почти няма някой, който да
излезе публично и да каже, че това прави
телство трябва да си ходи. Защото, видите
ли, ще кажат, че е от ГЕРБ. Малко са
днешните дисиденти, тези, които с риск за
работата си да обяснят причините, поради
които българските политици трябва да оти
дат в канала на историята. Някои го напра
виха открито и резултатите не закъсняха –
миналата година главният редактор на
„ЛИК” Ясен Атанасов остана без… „ЛИК”.
А преди броени дни Милена Маринчева,
служител в Софийския университет, зани
маваща се с обмен на студенти между
България и Япония, също се прости с поста
си. На този фон убитият журналист Георги
Марков ни изглежда все поярка фигура.
(стр. 3)
Изрисуваните паметници, трошенето на
джамии и обявяването на ЕС за „европеде
растия“ няма да ни помогне. Обществото
трябва да се събуди. Трябват и лидери, кои
то да покажат правилния път. А правилния
път можем да видим само когато разберем
защо старият е бил грешен. #

Снимка: burgas.bg
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М е жд у с м и с ъла и
п р о в а ла

Представете си човек, който никога не
довършва започнатото. Харесва някаква
наука или професия, запалва се,
накупува книги, влиза да учи тази
специалност в университет и някъде по
средата на следването напуска. Или
започва някаква работа, за която се е
борил – собствен бизнес, интересна
позиция, някакъв проект – тръгва
ентусиазирано и тъкмо когато успехът се
оформя, зарязва работата. Обиква някое
момиче, среща взаимност и когато
нещата започват да изглеждат сериозни,
прекъсва отношенията и изчезва. Как ще
изглежда животът на такъв човек?
Правилно – похабен. И как се чувстват
хората, които постъпват по този начин?
Точно така – нещастни.
(На стр. 4)

Н а р ъч н и к н а
и зб и р а т е ля

Настоящият работен експеримент има за
цел да се опита да даде отговор на вечния
въпрос на българския гласоподавател:
,,Има ли смисъл да гласувам?‘‘. За целта
ще създадем импровизирана изборна
надпревара по българските правила и с
напълно измислени кандидатури. Трима
та приятели на снимката са нашите
основни изборни кандидати. Отляво на
дясно това са Прес, Тъп и Ник. Първите
двама представляват двете найголеми
политически сили – основна опорна
точка в платформата на Прес са пенсио
нерите, докато Тъп си пада предимно по
пътната инфраструктура.
(На стр. 5)

На стр. 5

Наръчник на избирателя
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АКТУАЛН О

Из Украйна и у нас
Васил Димитров

Снимка: EPA
На 2 март паметникът на Съветската
армия отново осъмна с надписи. Този път от
лицевата страна на паметника с големи
червени букви бе изписано: „Долу ръцете от
Украйна“. Това видимо е знак на недоволс
тво към намесата на Русия в разкъсваната от
противоречия Украйна. Друг е въпросът
дали това е културният начин да се изрази
протест. Припомняме, че на 23 февруари
един от войниците на паметника бе изрису
ван в цветовете на украинското знаме,
придружен от надпис „Слава на Украйна“, а
на 5 март паметникът „Братска могила“ бе
изрисуван в цветовете на националните
флагове на Полша и Украйна. Тогава се на
вършиха 74 години от издаването на запо
ведта, довела до Катинското клане. По вре
ме на него около 22 000 поляци, предимно
офицери и интелектуалци, които са плене
ни след влизането на СССР в Полша през
септември 1939 година, биват разстреляни.
На 1 март две от статуите на паметника
„Братска могила“ пък бяха облечени като
Пижо и Пенда.
#
През изминалата седмица се състоя и про
тест пред паметника на Съветската армия.
Хората изразиха недоволството си срещу
намесата на Русия във вътрешните работи
на България. Те изразиха и подкрепата си
към украинския народ. Чуха се и призиви за
оставка на правителството на Пламен Оре
шарски.
#
Нова интрига се завърза и около Николай
Бареков. Медиите изнесоха снимки, на кои
то се виждат палатите, в които живее лиде
рът на „България без цензура“. Думата, с
която може да се изрази начинът на живот
на новия политик, е – меко казано – „луксо
зен“. Самият Бареков потвърди, че живее
под наем в жилището, което се оказа, че е
купено от съдружника на скандално
известния Пламен Тренев. Вилата му се на
2

мира в столичния квартал „Драгалевци“ и
според имотните агенции наемът на къща
там варира между 1000 и 10 000 лева на ме
сец. Дали обаче и избирателите на лидера се
радват на супер модерни имоти? Оставяме
въпроса отворен. Малко преди излизането
на тази информация Бареков влезе в На
родното Събрание и внесе в ПГ на ГЕРБ
предложение за иницииране на подписка
сред депутатите за създаване на две вре
менни анкетни комисии – за импийчмънт на
президента и за разследване на изборите
през 2011 г.
#
Премиерът Пламен Орешарски за поре
ден път бе освиркан от българите. На 3
март той се появи на връх „Шипка“, където
изнесе реч. Там бе посрещнат с призиви за
оставка на правителството от хора, дошли
да почетат паметта на загиналите герои за
свободата на България. Интересно дали има
място в страната, неохранявано от кордони
с полиция, където Орешарски не би бил
освиркан? И не е ли лицемерно човек, рабо
тещ против интересите на България, да
излиза като лице на нацията и да ни учи как
да бъдем патриоти?!
#
Парламентът успя да преодолее ветото,
наложено от президента Росен Плевнелиев
върху част от текстовете в Избирателния за
кон. Ветото беше по три теми – да отпадне
електронното гласуване от разстояние;
текстът, според който реално се отнема пра
вото на президента да назначава ръко
водство в ЦИК и отмяната на активната ре
гистрация, което в момента е проблем и
създава предпоставки за манипулиране на
вота чрез т.нар. „мъртви души“. Интересно
е, че „независимите“ депутати, които се
присъединиха към партията на Николай Ба
реков, спасителя на бедните, също гласува
ха „против“ ветото.
#
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Около здравеопазването също има нега
тивни вести. Здравният министър др Таня
Андреева обяви, че бюджетът за НЗОК
може би ще бъде орязан с 20%, като повече
средства ще бъдат отделяни за медицински
дейности и помалко – за лекарства и меди
цински изделия. След вълната от лекарско
недоволство това може би е найнеподходя
щият момент за взимане на такива решения
при все, че бюджетът за здравеопазване е
крайно недостатъчен.
#
Фондовата борса в Русия претърпя срив
заради кризата в Украйна, а цената на
рублата се е сринала до рекордно ниски
нива. Това до голяма степен е и резултат от
нахлуването на руски военни части в Украй
на, като практически двете държави са на
ръба на война, макар никоя от тях да не е
обявила такава за момента. Украински ме
дии съобщиха, че части на руската армия са
превзели ключови военни обекти в Крим. В
същото време военните поставят ултима
тум на украинските сили на полуострова да
се предаде в „5 часа сутринта“ във вторник
(3 март). САЩ замразиха отношенията си с
Русия и призоваха за изтегляне на силите от
Украйна. На 1 март избягалият в Русия
украински президент Виктор Янукович
обяви в писмо, че е помолил Путин да „по
могне“ на Украйна с военна сила, за да
„възстанови закона и реда“ в страната. С
този претекст представителят на Русия в
ООН Виталий Чуркин оправда нахлуването
на руските войски в Крим. Сценарият при
лича до голяма степен на този в Чехослова
кия от 1968 г., когато ръководителят на
компартията Александър Дубчек се откло
нява от доктрината „Брежнев“ и решава да
прави „социализъм с човешко лице“. Тогава
няколко дейци на ЧКП отправят призив за
„помощ“ към Москва, която изпраща
армията си срещу чехословашкия народ.
#
На 6 март пък местният парламент в Крим
гласува присъединяването на автономната
република към Руската федерация. Реше
нието ще бъде подложено и на референдум,
който ще се проведе на 16 март. Все поясно
се очертава съдбата на областта и почти си
гурно е, че Владимир Путин ще има поводи
за празнуване.
#
Водещата на англоезичната руска телевизия
Russia Today Лиз Уол обяви в ефир, че на
пуска телевизията. Причина за това е руска
та инвазия в Крим и политиката, която про
вежда Путин спрямо Украйна. Може би ку
ражът на Уол идва и от факта, че
предишния ден нейна колежка от същата
телевизия си „позволи“ да критикува остро
военните действия и се обяви против руска
та окупация. Как ли изпъкват българските
медии на целия този фон? #
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Защо всички трябва да четем Георги Марков

Николай Николов
Помолих баща си да напише няколко реда за
Георги Марков. За пръв път чух това име от
баща си и оттогава се състезавам с времето да
го настигна по познания за живота и писанията
на „Скитника“. Колкото и да чета, колкото и да
обсъждаме „Задочни репортажи“, между мен и
баща ми винаги остава една празнота, основана
на различие.
Езикът, чрез който е необходимо да се комуникира колко са били важни книгите, радио-емисиите, самото съществуване на Георги Марков,
е заглушен. Колкото и да се старая да разбера
какво е било „тогава“, колкото и многобройни
частици от миналото, навързани от всевъзможни разговори, попити от книги, паметници, дори доза въображение, моите
мисловни граници просто не позволяват да се
поставя на мястото на баща си. Това, което неговите родители са били принудени да изживеят, тази жестокост и насилие, която несъмнено е изпитал и Георги Марков, за мен са немислими. Никога няма да съм наясно с това, на
което са били подложени ежедневно тези и
безброй други хора. Оттам се сформира и тази
празнота между поколенията, между миналото
и съвремието, между мен и моите баба и дядо.
Често се разхождам по моста Ватерло, където е
убит Георги Марков, и често напомням на хората около мен – тук, с чадър, е убит найизвестният български дисидент!
Но какво означава това за моя живот? Каква е
връзката между жестоката и нелепа смърт на
този толкова талантлив писател и мен? Нали
комунизма вече го няма, ето нà, демокрация
сме, в Европа сме даже, да не говорим, че даже
сме и „по чужбината“.
Истината е, че Георги Марков е най-важният
български писател днес. Той представлява
основата, върху която трябва да стъпим, за да
опознаем себе си и съвремието си – най-вече
тези от нас, които спадаме в категорията „децата на прехода“. Срещу нашата история се води
ожесточена битка така, както „тогава“ се е водила ожесточена война с цел унищожаването
на свободната личност.
За да не изгубваме връзка с близкото си минало,
с наследството си, всеки един от нас трябва да
отдели време на дисидента Марков. Обръщам
внимание на думата „дисидент“. Днес ние се намираме в много тежка ситуация, защото върху
обществото и личността се упражняват многобройни силови механизми, спадащи под класификацията „посттоталитарни властови
структури“. Ние протестира(х)ме. Откриваме
нови и нови начини за съпротива – осмиване
на миналото, окупации, изкуство, шествия. Ние
всички постепенно ставаме трайни дисиденти
срещу един остарял, огорчал, вмирисан, но все
още ефективен политически елит. Имаме какво
да научим от Георги Марков – за естетиката, за
свободата и държанието на един свободен човек. Мисля, че още не сме там.

vestnikprotest@gmail.com

Снимка: БТА

За да превъзмогнем празнотата, скромно
трябва да разгърнем страниците, изписани от
него за нас, и да преосмислим себе си днес. От
тези от нас, които вече са изминали този път
към Нещото, можем много да научим.
И така, помолих баща си да напише тези
няколко думи, които аз не бих могъл да
напиша:
Пътят към Нещото

Иван Николов
На 1-ви март се отбелязват 85 години от рождението на българския писател Георги Марков.
Това е името, което съсредоточава в себе си
опровержението, че „всички са маскари“. В
противен случай комунистическият ритуал на
избраничеството щеше да превърне името му в
мит и пример за взискателното писане и живеене в годините на Народна Република България.
Само че теоретиците и практиците на модела
„давам-получавам“ пропуснаха, че творчеството е и израз на човешкото непокорство. Не си
представяха живот и гражданска позиция с
предел на поносимост към бездуховността.
Един нравствен ум и разтревожена чувствителност към социалните и политически процеси в България. И точно заради това изпратиха
отровната сачма, с надеждата да унищожат перото, направило унищожителна дисекция на
просъветския режим в България. За тях, поръчителите и изпълнителите, остана черната
енергия от радостта на извършеното покушение. За нас, редовните слушатели на „Свободна
Европа“, остана пронизващата болка от загубата на най-стойностния летописец и изобличител на комунистическата система в България.

www.protestnamreja.bg

Георги Марков беше смъртоносно ранен на
лондонски мост. В това има нещо символично.
Декор, скрил в себе си божествената връзка
между световете. Но и път, който в „Задочни
репортажи“ е превъплътен чрез живи образи,
социална и политическа тоналност и разголващата истинност за движение към Нищото. В
този смисъл репортажите са пророчески.
Отпор на клишетата и празнословието, на паметта за изконните човешки ценности и добродетели и напомняне за разпада им и насилието
срещу човешката личност. На превръщането
му в мълчалива, безформена маса, която се
рови в прахта на тленното и материалното, на
полуистините и популизма. Слава Богу, все още
са живи хората, които, неподвластни на идеологически клишета, поставят знак на равенство
между преживяно и написано в „Задочни репортажи“. Жив е техният горчив опит и споменът от кошмарите от преживяното, болката,
тревогата и, ако щете, изненадата, че са оцелели.
Те се противопоставят на теоретиците за
„смъртта на комунистическото минало“ и
подмяната му с лъжливи фетиши.
„Задочни репортажи“ са адресирани към
всички и всичко, което утвърждава енергията
да се противопоставиш на живот и общество
без норми, в което е заличена границата между
добро и зло, позволено и непозволено. Няма
признание за грях! Всичко е позволено, за да
възтържествува пътят към Нищото... Ето, появи се едно камъче, една светлинка, която се
изтърколи и премина през лондонския мост, за
да покаже на нас, българите, че винаги има път
и към Нещото. #
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Между смисъла и провала
Момчил Петров
Представете си човек, който никога не до
вършва започнатото. Харесва някаква наука
или професия, запалва се, накупува книги,
влиза да учи тази специалност в универси
тет и някъде по средата на следването на
пуска. Или започва някаква работа, за която
се е борил – собствен бизнес, интересна по
зиция, някакъв проект, тръгва ентусиазира
но и тъкмо когато успехът се оформя, за
рязва работата. Обиква някое момиче, сре
ща взаимност и когато нещата започват да
изглеждат сериозни, прекъсва отношенията
и изчезва. Как ще изглежда животът на та
къв човек? Правилно – похабен. И как се
чувстват хората, които постъпват по този
начин? Точно така – нещастни.
Смисленият живот определено се състои от
докарани докрай неща – усвоени и развити
умения, завършена докрай работа, посвете
ни взаимоотношения. Една от очевидните
разлики между живот, пълен с удовлетворе
ние, и проваления живот е завършването
или зарязването на нещата, на които сме
отдавали силите и времето си.
След повече от десетилетие на апатия и не
заинтересованост от обществени дела мина
лата година

българското общество
изригна.
В един момент стана кристално ясно, че до
като България стана член на ЕС и НАТО,
докато финансовата система стоеше ста
билна, а БВП на страната нарастваше,
общественият живот, начинът, по който в
България се прави политика и управляват
обществени ресурси, драматично се е изро
дил. Получените в края на януари сметки за
ток, сформирането на правителство, доми
нирано от ДПС, с подкрепата на депутатите
от „Атака“ през май и назначаването на Де
лян Пеевски за шеф на ДАНС през юни се
оказаха събития, които върнаха критична
маса от българите към обществена
активност.
Видимият резултат от годината на протести
е страхът, който властта изпитва от
обществения гняв. Не зная доколко обаче
си даваме сметка, че главното следствие на
този страх е все повечето ресурси, които се
влагат, за да не може обществената енергия
да бъде ефективна, целенасочена и ре
зултатна. Пряк резултат от тези средства е
лансираната „алтернатива“ чрез новосъзда
дена партия, чиито лица са телевизионни
водещи, злополучен активист на протеста
срещу зимните сметки за ток и се финанси
ра от същата фамозна финансова империя,
създала Пеевски като медиен магнат и нало
жила го за шеф на ДАНС. Днес социологи
ческите проучвания методично подготвят
българското общество, че тази партия ще
играе ключова роля в бъдещия полити
4

чески живот.
Невидимото и коварно следствие на опити
те за

подмяна на гражданската
активност
е омерзението. Никой не очаква от мно
жествата, които изпълваха миналото лято
улиците на София, да гласуват за
управляващата
коалиция
или
за
„алтернативната“ партия на Бареков.
Съвсем истински обаче, целта е хората,
които могат да бъдат адекватни, да бъдат
социална база на смислена и открита по
литика, да бъдат отново прибрани в
собствения им свят, което сполучливо
беше описано като вътрешна емиграция –
личен бизнес, лични проекти, семейство,
приятели. Докато обществената среда се
изроди още повече, политическите су
бекти станат още поексцентрични и
отблъскващи, а пътят за успех в полити
ческия живот да отвращава всеки порядъ
чен човек.
Преди да е станало безкрайно късно,
трябва да си дадем сметка, че илюзията за
стабилност и необратимост на обществе
ното развитие е опасна. В постсъветското
пространство са налице много примери за
парализирани общества, контролирани от
окопала се във властта олигархия, която
внимателно конструира своя не помалко
отблъскваща алтернатива. Русия, Бела
рус, Армения и всички средноазиатски
републики са пример как макар да има
много проницателни, знаещи и почтени
отделни личности, нациите са овладяни от
потиснически олигархични режими, а
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икономическият и обществен живот са
изолирани от модерния свят. Други стра
ни като Украйна и Молдова с огромни
усилия и жертви, движейки се по ръба на
катастрофата, се опитват да се измъкнат
от този модел. Честно е да отворим очи за
факта, че едно правителство лесно може
да въвлече страната в заробващи енергий
ни проекти или държавногарантирани
заеми, които да откъснат страната от
европейската й принадлежност. Дали на
шето общество има потенциал да се спра
ви с кризи като гръцката, кипърската или
тази в другите страни от европейския юг?
Българите, преоткрили през изминалата
година обществената активност, не бива
да зарязват работата си недовършена.
Гласуването на избори е продължение на
тържествуващото през миналото лято по
улиците на София гражданско общество.
Спомням си пълния площад „Независи
мост“, преливащ в площад „Александър
Батенберг“. И малката група, появила се
десетина дни след началото на протеста,
от няколко стотин дезориентирани,
скупчени, еднотипно облечени хора пред
северния вход на Президенството, с
открояващи се отрядници, затворнически
униформи и професионално изработени
плакати. Тогава тези хора изглеждаха
странно, изолирахме ги лесно и бяха като
безпомощно Петно на фона на пробуди
лото се гражданство. Днес социологи
ческите агенции се надпреварват да опре
делят техните организатори като полити
ческата сила на бъдещото. От десетките
хиляди, изпълващи тогава площадите, за
виси това да не се случи.
Нека си останем критични, съмняващи се,
взискателни и недоверчиви към полити
ците. Нека обаче да гласуваме, така че да
живеем в общество, където политическата
позиция, избор и критика имат смисъл. #

Снимка: BGNES
www.protestnamreja.bg

www.facebook.com/vestnikprotest
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Н АР Ъ Ч Н И К Н А И З Б И Р АТЕ ЛЯ
Христо Гатев
Настоящият работен експеримент има за цел
да се опита да даде отговор на вечния въпрос
на българския гласоподавател: ,,Има ли сми
съл да гласувам?‘‘. За целта ще създадем
импровизирана изборна надпревара по
българските правила и с напълно измислени
кандидатури. Тримата приятели на снимка
та са нашите основни изборни кандидати.
Отляво надясно това са Прес, Тъп и Ник.
Първите двама представляват двете найго
леми политически сили – основна опорна
точка в платформата на Прес са пенсионе
рите, докато Тъп си пада предимно по пътна
та инфраструктура. И двамата разполагат с
неограничен финансов ресурс, мощни
партийни мрежи из страната и твърдо ядро
от верни като кучета избиратели. Дребосъ
кът отдясно – Ник, от своя страна се е
заиграл с едно от малцинствата, което му
осигурява постоянен електорат и сигурно
участие във всеки новосформиран парла
мент. Изравнените сили на Прес и Тъп поста
вят Ник в завидната ситуация да коли, беси и
сам да определя бъдещото разпределение на
силите в парламента.
Всъщност нищо от казаното дотук няма зна
чение, защото забравихме да споменем оче
видната истина – Прес, Тъп и Ник са
измамници. Абсолютно доказани, компроме
тирани и безнадеждни стари мошеници, кои
то за дългите си години престой в политиката
неведнъж са показвали, че личният интерес е
същинската опорна точка в изборните им
платформи.
Тук идва ролята на средностатистическия,
свободомислещ избирател – той съвсем
разбираемо се е отчаял напълно от горните
трима, гледа на тях с отвращение и логично
иска да ги махне от властта, като веднъж за
винаги заличи нахалните им шарлатански
усмивки. Бедата е там, че не му се предлага
каквато и да е алтернатива – тримата ни
приятели са изградили неразрушимо ста
тукво, в което нови играчи не се допускат, а
малцината, успели да преминат ситната че
тирипроцентова цедка, задължително се
оказват проект на някоя от големите партии.
На Ник например му е необходим точно
един следобед, за да си създаде около три та
кива. Бърза справка – на последните парла
ментарни избори има регистрирани 45
различни партии и коалиции, като поне 80%
от тях са доказани или недоказани творения,
създадени с една единствена цел – разпиля
ване на вота. Да наливаш гласове в тях озна
чава единствено да заздравяваш статуквото.
Избирателят бързо осъзнава, че предлага
ният му на пръв поглед гигантски избор е
фалшив, решава да тегли ръка на всичко и
да бойкотира вота – единствената логична
стъпка за разграничаване от мръсната поли
тическа игра.
Точно тук се крие и дяволската уловка в
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избирателната система – ако избирателят
реши да не гласува, той автоматично пода
рява гласа си на представените в парламента
партии. Бърз пример – за Прес, Тъп и Ник
гласуват общо 40%. Депутатските им места,
обаче се заемат на 100%, а гласовете на негла
сувалите 60% се разпределят пропорцио
нално между тримата ни приятели. Извод –
негласуването технически не съществува –
само по себе си то отново е вот в полза на ста
туквото. Освен това минимален праг на изби
рателната активност, под който изборите да
се обявяват за невалидни, на практика липс
ва, т.е. математически перфектният вариант
за Прес, Тъп и Ник е никой да не излезе да
гласува, а тримата да се самоизберат,
концентрирайки в трите си гласа волята на
цялата нация. С намаляването на избира
телната активност се увеличава и проценто
вото значение на отделния глас – с други
думи и на купения вот. Петте хиляди гласа,
които Прес е предвидил да си купи за
предстоящите избори, ще му осигурят
толкова поголям процент, колкото пониска
е избирателната активност. А Прес е хитър,
стар търгаш – не се съмнявайте, че вече е за
делил необходимите средства. При ниска
избирателна активност се обезценява и ба
риерата от 4%, като по този начин на Прес,
Тъп и Ник им коства минимално усилие да
вкарат при себе си някоя нова и забавна
креатура, облечена с бронежилетка или
буйстваща из местните летища. И не на
последно място – не съществува какъвто и да
било начин да се разделят цифрово двете
групи избиратели – тези, които не гласуват в
знак на протест, и тези, които не гласуват, за
щото просто не им пука. Това дава
възможност на тримата ни кандидати да
интерпретират вота, както на тях им харесва,
а всички знаем добре що за сбъркан вкус
имат.
За бедния и, както се вижда, все поотчаян
избирател съществува и друга опция – про
тестният вот. Нещата с него стоят по разли
чен начин, като по целия свят той носи едно
и също универсално послание – неодобрение
към всички посочени кандидати, понякога и
към цялата политическа система. Варианти
те са разнообразни: бяла бюлетина, гласува
не за измислен кандидат, рисунка или посла
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ние върху бюлетината. В САЩ постепенно
започва да се превръща в практика недо
волните избиратели да дописват Мики Маус
в листата. Същото е и в Швеция, но там си
падат по Доналд Дък. В някои страни ,,бе
лият вот‘‘ се счита за основно демократично
право и процентите му действително
участват в преброяването и се отчитат като
избирателна активност. В Испания, Ко
лумбия, Украйна, както и в някои амери
кански щати в бюлетината задължително съ
ществува опция ,,нито един от посочените‘‘.
След дългогодишна борба преди няколко го
дини ,,белият вот‘‘ се въведе и във Франция,
но с уговорката броят му да не се отчита в
общия брой на гласувалите. В Русия пък
опцията ,,срещу всички‘‘ съществуваше до
2006 г., когато беше премахната. Добрата
страна на ,,белия вот‘‘ е, че посланието му е
недвусмислено и приятелите ни Прес, Тъп и
Ник не могат да тълкуват резултатите от
него, както им падне. Лошата е, че границата
между ,,протестен‘‘ и ,,невалиден‘‘ вот е
тънка и често размита – в България напри
мер е все тая дали ще оставите бюлетината
празна, ще рисувате нецензурни рисунки по
нея или ще я изпишете с цитати на Оскар
Уайлд. Крайният резултат е един и същ –
гласът ви не се отчита, а Прес, Тъп и Ник
продължават доволно да потриват ръце. Ако
се вземе под внимание и практиката да се ку
пуват цели избирателни комисии, то опцията
за ,,бяла бюлетина‘‘ става още понепривле
кателна. Избирателят поема риска някоя
отегчена партийна довереница от избира
телната комисия да попълни бюлетината му
вместо него.
Какво остава тогава? С напредването на ста
тията вариантите на избирателя да махне
тримата от снимката намаляха драстично.
Негласуването, както се оказва, налива вода в
мелницата на Прес, Тъп и Ник. Всякакъв вид
протестен вот пък явно придобива смисъл
само при абсолютна масовост и при устано
вен минимален праг на избирателната
активност, който да е поне 50%. И какъв е все
пак отговорът на вечния въпрос? Има ли
смисъл да се гласува? Отговорът все пак е
„да“. Има смисъл. Обратният вариант, както
видяхме, не предлага никаква алтернатива.
На избирателят му остава задачата да се
информира непрекъснато, да се рови из пре
дизборните платформи, да различава попу
листките от смислените предложения и
креатурите от реалните формации и да гла
сува, както той си реши.
Една висока избирателна активност на
каквито и да е избори винаги може да донесе
изненадващи резултати, които да предизви
кат положителна промяна, да оздравят
малко политическата среда и – кой знае? –
може дори да поизтрият усмивката от лица
та на тримата ни главни герои. #
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Балонът „Евтин ток“
и кога ще се спука

Михаела Лазарова
Миналата седмица Националната електри
ческа компания (НЕК) поиска цената за
услугата „обществена доставка“ от 1 юли
тази година да бъде увеличена почти три
пъти – от 1,32 лв. за мегаватчас на 3,31 лв.
Това далеч не означава токът да поскъпне
три пъти, отдъхнете си. На сметките ви би
се отразило с около 23%. Освен НЕК, и
трите електроразпределителни дружества
(„Чез“, „ЕВН“ и „Енерго Про“) пожелаха
увеличение на цената му. Защото не от вче
ра алармират, че сегашната, изкуствено за
нижена, не им позволява да подобряват и
развиват и мрежите и обслужването на
клиентите.
Спомняте си масовите протести през
февруари миналата година, повод за които
бяха именно високите суми, които пла
щахме за електрическа енергия. Бяха под
надслов „Вън монополите“. Те доведоха до
оставката на тогавашния премиер Бойко
Борисов и поевтиняването на енергията с
5%. Появи се кабинетът „Орешарски“,
който също великодушно смъкна цената
на тока на два пъти – с 4,5% през август и
още 1% от началото на тази година.
Нощната тарифа също се снижи с 10%. А
дали си спомняте и че малко преди
последната отстъпка оставка подаде
шефката на Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране (ДКЕВР)
Анжела Тонева, точно заради натиска
върху институцията, която взима крайно
то решение колко да струва токът? Защото
предходното смъкване на цената положи
началото на спукването на балона, наречен
„евтин ток“ – лъснаха дефицити от милио
ни левове, които правителството обаче за
маза със заеми. Българският енергиен
холдинг емитира близо 1 млн. лв. Част от
тази сума – около 200 млн. – предостави на
НЕК, която е негово дъщерно дружество и
има повече от 2 млрд. лв. дългове. Повече
то от тях са натрупани точно заради ниски
те цени на електроенергията, които не
покриват разходите по производството,
разпределението и преноса ѝ.
Каква всъщност е връзката между го
реизброените? И какво и на кого плащаме
ние?
Производството на ток се случва в
електрическите централи чрез прера
ботването на различни енергоносители
(въглища, ядрено гориво, вода, вятър). У
нас такива са ТЕЦ „Марица изток“, ТЕЦ
„Варна“, ТЕЦ „Бобовдол“, АЕЦ „Козло
дуй“ и др. Оттам тя се трансформира и
пренася към мястото, където се разпреде
6

ля. В момента за този пренос трябва да
отговаря Електроенергийният системен
оператор (ЕСО), който се роди миналия
месец чрез отделянето му от НЕК – нещо,
за което Европейската комисия настоява
ше, за да се либерализира енергийният па
зар, а не всичко да е под шапката на една
компания. След преноса се намесва същата
тази НЕК, която продава енергията на
крайните снабдители и ЕРПтата, които
пък я продават на нас. „Шефът“ на всичко
това е БЕХ. И затова в нашите фактури
имаме толкова компоненти – преноси,
разпределения, зелени енергии. Ние ги
заплащаме на доставчика ни, а той от своя
страна – на останалите по веригата.
Какъв е проблемът тогава и защо НЕК е
пред колапс?
На първо място, заради цените, на които
купува и после продава електроенергията.
А какви ще са те зависи от ДКЕВР и поско
ро от правителствата, които я натискат да
продава евтин ток. Ниските продажни
цени водят до много малки приходи на
компанията и съответно невъзможност да
се разплаща с централите, от които го ку
пува, и с кредиторите си. Освен това
проектът АЕЦ „Белене“, който властта в
момента упорито държи да осъществи,
също е за нейна сметка и за всички разходи
и дела плаща тя. Същото важи и за просло
вутия „Цанков камък“. На плещите й лежи
и изкупуването на зелената енергия, без да
има яснота с какви постъпления ще го пра
ви при ограничените си такива. А тези
средства не й се възстановяват. Кабинетът
й гарантира също така, че от продажбата
на квоти въглеродни емисии ще получи 500
млн. лв. Но уви, не събра и половината от
заложените. А до какво би довел евентуа
лен фалит на НЕК? До ефекта на домино
то – сериозни сътресения по цялата систе
ма, като се има предвид, че тя се крепи със
заеми от БЕХ.
А защо ЕРПтата искат повисоки цени?
Пак заради ДКЕВР, който не признава вече
8% от технологичните им разходи (преди
бяха 15%) и съответно те не се отразяват в
сметките ни. Това ги възпрепятства да
поддържат качествено мрежата и да
инвестират в подобряването й. От поевти
няването на нощната тарифа понасят загу
би, защото я купуват за около 107 лв. на ме
гаватчас, а я продават на помалко от 90 лв.
Това, заедно с трите намаления на цената
на тока, ги поставя в неблагоприятно поло
жение и дори риск да не възвърнат
инвестициите си, реализирани за да стъпят
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Снимка:
Васил Гарнизов
на пазара на електричество в България.
„Евтиното излиза скъпо“ са казали поумни
хора. С риск да съм лош пророк, скоро ще
го изпитаме на свой гръб. С изкуствено на
дуване на балона той няма как да остане
дълго цял – скоро ще се спука и то по на
чин, който едва ли някой от нас иска. Тога
ва от раз ще плащаме двойно поскъп ток.
Защото преливането на заеми от една дъ
щерна компания в друга не е решение на
проблема, а отлагането му. Отлагането му
години наред, защото никой не иска да
бъде „лош“ – всеки управляващ все пак
„мисли“ за клетия данъкоплатец и джоба
му и затова предпочита да запълва
изкуствено дупките, за да не си навлече
гнева му. И затова не му увеличава тока.
А изход има. На първо място, либерализи
ране пазара на енергия. Но не чак когато
ни наложат санкции от ЕК, за да покажем,
че действаме, а с ясна стратегия и план как
да се случи. На второ място – правилно
разпределение на средствата. Трябва да се
извърши точен анализ, а не популистки за
вишен, както и визия къде и какво да
покрият. На трето място, плавното
поскъпване на тока, съпроводено с работа в
посока „енергийна ефективност“. Сравнени
с много други държави, наистина потребя
ваме найевтината енергия, но и енергийна
та ни ефективност е найниска. Програма,
насочена в тази област (саниране напри
мер), би довела до пониско потребление и
сметки съответно. В дългосрочен план при
това. Защото изкуственото им сваляне със
заеми има краткосрочен ефект. И е бомба,
чието тиктакане се чува все поблизо. Пора
женията от нея ще са изцяло за наша
сметка. #

www.facebook.com/vestnikprotest

10 .I I I – 16 .I I I .2 0 14 г.

И Н ТЕР ВЮ

# П р от ест

7. След оставката какво следва?

Михаил Димов
Михаил Димов е диджей, промоутър, визионер, артистекспериментатор, който свободно се
движи в пространството между музиката, изобразителното изкуство, литературата, дизайна и
изкуствата на бъдещето. Активно участва в протестите.

Снимка: личен архив

1. С какво започна протестът за теб?
С излизане от красивия вътрешен свят, в който
живеех... Всъщност този свят сега е още по-красив – разшири се и обгърна стотици нови за мен
човешки същества – приятели, които срещнах и
продължавам да срещам от началото на Протеста до днес.

2. Какво постигна и какво не успя да пости
гне протестът?
Протестът не успя да постигне това, което
всички ние дълбоко копнеем, но ни доближи до
неговото осъзнаване...

3. Призоваваш постоянно за единение. Какво
наричаш единение? Как виждаш то да се
случи?
Именно ЕДИНението е нашият най-дълбок
копнеж. ЕДИНението е ключът към Живота с
главна буква! Живот на сътворци, творящи
отвъд страха и илюзията за разделение. За да заживеем в ЕДИНение, то първо трябва да стане
мислимо... Налага се да се опитаме да си
представим свят, в който невидима връзка на
Доверие и Добронамереност ни свързва с всичко
съществуващо и никой и никога не те застрашава. Изглежда трудно, но самият факт, че в момента говорим за това, е истинско чудо. Крачка
напред. Прилича на прохождане на малко дете –
първите стъпки са толкова неуверени и все пак...
нямам думи за това.

4. На протеста винаги си с колело. Смяташ
ли, че държавата трябва повече да работи в
посока развитите на този вид транспорт?
Какви са неговите предимства пред автомо
билите и градския транспорт?
Нещата се развиват положително, но все още
доста бавно. Има една организация в България,
името на която като че ли изчерпва въпроса с
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една дума – ВЕЛОЕВОЛЮЦИЯ. Автомобилите
замърсяват въздуха, който дишаме, автомобилите спират естествения ход на хората, които се
налага да ги изчакват с минути, дишайки
отровните им изпарения, или да се завират в тунели под улиците; заради нашествието на автомобилите градът се осея с прегради и парапети и
родителите живеят в постоянен страх за живота
на децата си. Мечтая за една зелена, богата София без автомобили. С много дървета и много
птици... София ’2030 – Градът на мъдростта!

5. Чувстваш ли се достоен гражданин на
България?
Чувствам се достоен гражданин на Вселената. А
България ми е на сърцето. Розовата долина пък е
сърцето на България. Там са родени моята майка
и моята баба... и, мисля си, че може би истинското Сърце на Вселената представлява „една
българска роза“, която цъфва в центъра на Розовата долина в края на май... какъв аромат!

6. Ще преживее ли България ново Възраж
дане?
Неминуемо! България ще пребъде! Изискват го
паметта на предците ни и културните съкровища, които сме наследили от тях и които (много е
важно) дължим на хората от целия свят. Изискват го преди всичко сегашните и бъдещите (все
още неродени) деца на България. Изправени
пред тази отговорност, иде време да си подадем
ръка ВСИЧКИ, без изключение, да си простим,
да издигнем един ОБЩ паметник на жертвите на
братоубийствените войни през 20 век, да
престанем да се страхуваме един от друг и от
света, да си кажем най-накрая един на друг от
сърце „Браво!“, да се потупаме по рамото и да започнем да творим ЗАЕДНО Новата България –
една страна „за чудо и приказ“!
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Обща работа за Новото българско възраждане!
То вече e започнало, но е нужно да се ускори.
Необходимо е да се намалят нивата на страха, да
започнем да изграждаме взаимно Доверие, да се
научим да общуваме по нов начин, като
разглеждаме всеки спорен въпрос от няколко
гледни точки едновременно, а не само от своята
лична и тази на нашето близко обкръжение, да
напредваме с аргументи и идеи, а не веднага да
преминаваме към обиди, квалификации и лепене на етикети. Нужно е обикновените хора да се
почустват по-богати, по-спокойни, да си поемат
дъх. Да им се върне Времето да се занимават с
любимите си неща. Имаме нужда също така да се
огледаме в очите на другите народи и да
осъзнаем колко сме нужни и важни за Цялото.
Идва време гениалността на Българите да се материализира в смайващи творения. Сега на преден план излиза образованието. То е човекостроителството, от което се роди бъдещата
България. В момента в тази посока нещата са
доста „изпуснати“ и има нужда от сформирането на едно Образователно опълчение, в което
цветът на нацията да се срещне очи в очи с бъдещето на нацията – с децата на България.
Всичко това няма да стане наведнъж, а постепенно. Стъпка по стъпка. Нека Силата да бъде с
нас и да помним 24 часа, 365 дена в годината, че
само в ЕДИНението е Силата. Благодаря ви!

Гаф на седмицата
1. „Не ЕС ни освободи, а Русия. Долу
европедерастията“ – с този плакат Волен Сидеров излезе на митинг на 3 март, като по този начин поруга Европейския съюз, нашите ценности и
посоката ни. В същото време ясно показа какви са
неговите ценности и чии интереси брани той в Народното събрание. Заявеното му участие в
евроизборите през май е само една от фасадите,
които Сидеров изважда пред обществото. А за хората, които той държи на власт, става все потрудно да приемат неговата помощ. Заради което
си купуват друга.

2. Софийският районен съд освободи
Бисер Миланов, известен като Петното,
от ареста с мотива, че той трябва да се
грижи за децата си. Разследването срещу
Петното е от началото на юли 2013 г., но бе задържан цели шест месеца по-късно, защото МВР
и прокуратурата не успели да го открият. В периода юли–януари Бисер Миланов множество пъти е
влизал в спорове с полицията около Парламента,
явно незабележим. Петното е подсъдим за закана
за убийство и за подбуждане към расова омраза.

3. Проверката на подписите за рефе
рендум ще продължи до след евровота,
предупреди Янаки Стоилов. Според него
служба ГРАО няма да успее да провери валидността на подписите навреме, за да може да бъдат проведени избори две в едно, заедно с вота за
Европейски парламент. Така референдумът може
да остане да бъде проведен в друго време, което
според мнозина анализатори значително намалява
шансовете за висока активност.
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КУЛТУР А

Заветът на един държавник – председател
на Народното събрание, министър на
просветата и министър на вътрешните ра
боти в две правителства към днешните
управници:
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Карикатура: Тодор Цонев

С идеали все боравих,
всичко друго смятах грях,
с тях и себе си забравих,
на света свят не видях.
Все за другите залягах,
трябва, казвах, тъй е ред,
свойте работи отлагах –
чуждите все понапред.
Минах живот любороден
със неволи бол и бол...
И личи, че съм народен –
гладен, жаден, бос и гол.
Петко Р. Славейков

От социалните мрежи

Borislav Sandov
Мили дами, обръщам се към вас, защото
влязохме във вашия месец. Обикновено
март е като женската душа, та затова може
би има смисъл от тези редове.
България страда от безводие. Много чешми
пресъхнаха, много речни корита са празни,
а язовирите са с критично ниски води.
Последните три месеца не донесоха снега,
от който имаме нужда, за да е богата ре
колтата и за да има доостатъчно вода в
чешмите ни през годината. Остана ни на
деждата за сняг през този месец – март.
Затова моля ви, дами, бъдете мирни и
обичливи, дарявайте, за да е такъв и месе

Снимка:
Борил Гуринов

цът. Усмихвайте се и бъдете красиви, за да е
приказно снежно и красиво навън. Не се
ядосвайте и не сменяйте бързо настроение
то си, за да не се стопи бързо снегът и да
няма големи температурни разлики, които
да унищожат реколтата.
Мили дами, бъдете балансирани! Бъдете
добри и спокойни!
Ние, мъжете, ще продължаваме да ви оби
чаме, независимо от настроението ви.
Но за да са пълни изворите, зелени полята и
блеснали житата, бъдете изпълнени с
хармония! И ни зарадвайте с хубаво време!

Letiashtata Kozzila Erato
Обожавам соц пропагандата. Тя работи
меко и красиво. Показва ви различните
гледни точки. Всява съмнения. Сочи с пръст
и разяснява колко всички са корумпирани и
зли. След това леко ви повежда по пътя на
нихилизма, докато не стигнете крайната и
предначертана цел, а именно:
„Всичко е адски зле. Всички са зли. Няма до
бър вариант. Гражданинът е жертва.“
Тази машина за смазване на гражданското
съзнание ни оставя с чувство на безпо
мощност и слабост. Та какво сме ние? Едни
пионки.
Но не сме. А ако сме, това е наш избор. Ни
кой не ни е поставил в позиция на безпо
мощни.

Тук идва разликата между пропагандата и
истината, която трябва да си кажем.
Соц пропагандата ни учи, че сме умни,
страшни, но, видиш ли, безсилни. Учи ни да
подозираме до степен да изпаднем в отчая
ние. Да зарежем всичко. Не ни казва да ста
нем и да се борим и да не отстъпваме.
Гражданинът, станал жертва на соц пропа
гандата, се лута. Страх го е от твърда пози
ция, притеснява се, че позицията му ще за
губи давност. Опитва се да угоди на тези,
които не са съгласни с него, но не защото
вярва в това, което те казват, а защото
всички трябва да са доволни. И недоволни.
Всички трябва да сме недоволни. И винаги
от някой друг.
Недоволството никога не е насочено на
вътре с градивна цел. Недоволството, роде
но от соц пропагандата, е винаги към онези
богати, невидими и видими хора някъде да
леч, които дърпат конците на краката и ръ
цете ни и ни водят към неизменната гибел
на ценностите, с която можем да се справим
само ако мрънкаме и подозираме.
Соц пропагандата води омраза, страх и
бездействие.
По това ще я познаете.
И всеки развял националния си флаг и спал
на тротоара, за да защити каквото там глу
паво вярва, е подобър гражданин от този,
разгадал великата схема на конспирацията
срещу него. #

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

Ди м о Го сп о д и н о в

Еле н а Ха м б а р д жи е в а

М омчи л П ет ров

Хр и ст о Й о в е в

Ге о р ги И ли е 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

Ра д и н а Ра лч е в а

Ю ли я н Со б а д жи е в

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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www.protestnamreja.bg

www.facebook.com/vestnikprotest

