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За вафли на Боровец
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ункваната вафла, уважаеми читатели, е
изумително човешко изобретение. Може
би е дори сред найгениалните, поне
допреди появата на шоколадовите еклери.
Причината авторът да го твърди с такава уве
реност е, че самият той неведнъж е оцелявал
благодарение на чудодейните ѝ свойства през
бедните си ученически години. Хубавата вафла
може да те засити така, както никоя баничка не
умее, и те зарежда с енергия, без да е излишно
здравословна. Но найважното – цената ѝ си е
направо смешна и е по джоба дори на българс
ки пенсионер. Несъмнено, ако Мария Антоане
та се беше изказвала поподготвена, нямаше да
праща поданиците си да ядат пасти – щеше да
ги прати за вафли, а найвероятно събитията
около нея нямаше да придобият такъв кървав
развой.
Почти три века след нея – на 15 и 16.03.2014 г. в
български курорт, носещ името на известна
марка вафли, се проведе работен семинар на
управляващата левица. Депутати и министри,
начело с премиера Пламен Орешарски, напра
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виха разбор на десетмесечното си управление и
в характерния си скромен стил се самооцениха
с „отличен“. С което пратиха 85% от българс
ките избиратели „да ядат вафли“, ако се вярва
на последните проучвания, че доверието в ка
бинета е не повече от 15%. В отчета правеше
впечатление плашещата липса на какъвто и да
е намек за несвършена работа, а вдъхновява
щият оптимизъм лъхаше дори от слогана на се
минара: „Реформи, развитие, растеж“ (вафли!).
Управляващите дадоха да се разбере, че навли
зат в режим „предизборна кампания“, т.е. че
отново настъпват прекрасни времена, изпълне
ни с компроматни войни, медийни манипула
ции и евтин като вафла популизъм (стр. 5).
Обявена беше официалната червена евро
листа, водена лично от Сергей Станишев, който
напук на вътрешнопартийните настроения
срещу него също прати „за вафли“ голяма част
от съпартийците си. (Повече за партийните
листи – в следващите броеве).
Семинарът, макар и беден откъм новини, пре
ливаше от интересни и забавни изказвания.
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Станишев отново заговори за реиндустриали
зация (стр. 6) и ни напомни за популистките
изказвания на предшественика си, като се за
кани да строи магистрали. Драгомир Стойнев
пък реши да яхне февруарските протести с го
дина закъснение и поведе епична битка с мо
нопола на ЕРПтата (стр. 56). Корнелия Ни
нова отново изтъкна великденската надбавка
от 40 лв. за пенсионерите (което прави по до
пълнителни 1,33 лв. дневно на човек – стра
хотна сума, напълно достатъчна за вафли) и
отправи поредно гръмко обещание – нови 141
хил. работни места до края на годината. Идея
та била всеки млад човек на възраст до 25 го
дини да получи предложение за работа, про
дължаване на образованието, стаж (или
вафли) в рамките на 4 месеца, след като остане
без работа или напусне образователната систе
ма. Поради злощастно съвпадение авторът на
статията покрива всички посочени изисквания
от точно 4 месеца насам и може да ви увери, че
каквито и да било предложения (или вафли)
не са достигнали до него. Всичко дотук обаче
бледнее пред изказването на премиера Оре
шарски, че: „Бизнесът не инвестира от страх
да не се върне предишната власт“, с което за
първи път в световната история хвърли вина
не върху миналите, а върху бъдещите
управленци на страната.
Освен всичко друго за пореден път изпъкна
абсолютно неясната и размита позиция на
управляващите относно ситуацията в Крим
(стр. 2), която е повече от сериозна и не е
свързана по никакъв начин с вафли. Външ
ният ни министър Кристиан Вигенин обаче
явно не мисли така, защото променя мнението
си по казуса по три пъти на ден и рискува в
близко бъдеще да си навлече гнева на колегите
си от ЕС.
На фона на описания вафлен цирк се задават
евроизбори (стр. 3) – отличен шанс за избира
телите, дори при очевидна липса на алтернати
ва, да излязат и да гласуват, с което да опитат
да променят жалката политическата картинка
към подобро. Останалото е вафли… #
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Обзор на седмицата
Наддаване за ЦИК. Дни след приемането си
Изборният кодекс даде първи дефект – оказа
се, че текстовете, свързани с партийното
разпределение на местата в ЦИК може да се
тълкуват двустранно. В четвъртък прези
дентът Росен Плевнелиев с указ назначи 15
членове на ЦИК, разпределени пропорцио
нално спрямо резултатите от последните
избори – шестима от ГЕРБ, петима от БСП, по
един от ДПС и Атака и по още един за НДСВ
и ,,Синята коалиция‘‘, които имат евродепу
тати. От левицата обаче настояват, че при
пропорционалното изчисление, не трябва да
се смята ръководството на ЦИК, следова
телно президентът има правомощия да
назначи само 13 души – при това тълкуване
ДПС взима една квота повече, а ГЕРБ остава с
една помалко. След отказа на президента да
промени указа си, от левицата редуцираха
едно от местата в ръководството на ЦИК и
оставиха ГЕРБ без заместникпредседател,
като по този начин изкуствено намалиха кво
тите им. Така избирателната комисия остава с
член помалко от записаното в закона, докато
парламентът не избере нов заместник
председател. Срок за назначаването му обаче
не е посочен никъде в кодекса, а според авто
ра му Мая Манолова, комисията не влиза в
противоречие със закона ако работи в нама
лен състав. От ДПС побързаха да се обидят на
тема дискриминация, а ГЕРБ заявиха, че ще
оспорват резултатите от изборите. Подобно
преназначаване на цялата избирателна коми
сия само 60 дни преди избори е абсолютно
безпрецедентно, а задушаващия пазарлък, в
който са се вкопчили управляващи и опози
ция разяжда и без това намалялото доверие у
избирателите, относно честността на вота.
#
Министерският съвет даде зелена светлина на
финансовия министър Петър Чобанов за
стартиране на подготвителни действия по
изтегляне на нов външен заем – този път в
размер на 3,9 млрд. лв. От тях 1,086 млрд. до
лара, ще отидат за рефинансиране на емити
рани през 2002 глобални облигации, чиито
падеж се пада през 2015. Остатъкът е предви
ден за покриване на планирания бюджетен
дефицит за 2014, както и за погасяване на
дългове, срокът за плащане на които изтича
през тази година. Какви и колко, обаче не се
споменава и на този етап конкретни цифри
липсват.
#
Министърът на икономиката и енергетиката
Драгомир Стойнев започна открита война с
трите енергоразпределителни дружества –
ЧЕЗ, ЕВН и ,,Енерго.про‘‘, като им постави
срок до 18 март да изплатят всичките си
дължими суми (общо 320 млн.лв.) на НЕК.
Впоследствие дружествата определиха иска
нията на държавата, като неоснователни и
2

просрочиха поставения ултиматум. В ре
зултат  ДКЕВР стартира процедура по отне
мане на лицензите им, а НЕК дори заведе
дело срещу ,,Енерго.про‘‘. Министър Стойнев
заяви, че държавата разполага с необходими
те средства да национализира ЕРПтата, но не
уточни нито откъде ще дойдат парите, нито
какви ще са ефектите от евентуална национа
лизация. Ще се стигне ли наистина дотам или
всичко ще остане на ниво предизборна пу
шилка, предстои тепърва да разберем.
#
След като през последните седмици няколко
пъти беше ,,засилена‘‘ от здравната ми
нистърка Таня Андреева чрез медиите, ди
ректорът на Фонда за лечение на деца др
Ива Станкова все пак подаде оставка. Тя
встъпи на поста през октомври миналата го
дина и за краткия си престой успя да си
навлече гнева на куп неправителствени орга
низации и членове на обществения съвет към
фонда. Причините за оттеглянето и бяха обя
вени, като лични.
#
Административният съд отмени заповедта на
изпълнителния директор на "Летище София"
Христо Щерионов, с която столичното дру
жество отдаде под наем заведенията за храни
и напитки на двата терминала. Съдът откри
редица нарушения в проведения конкурс –
твърде къси срокове за подаване на доку
менти, нереално високи критерии към канди
датите, както и появата на един от победите
лите в медийното пространство, дни преди да
бъдат обявени резултатите.
#
Остава неясна официалната позиция на
България относно ситуацията в Крим. След
многочасови заседания, депутатите така и не
стигнаха до консенсус по темата. Нито една
от трите предложени проектодекларации не
бе приета. От ГЕРБ настояват за проевро
пейска позиция, заклеймяване на руската на
меса в Украйна и колаборация с европейската
комисия, относно налагането на санкции
спрямо Русия. От ,,Коалиция за България‘‘
също се обявиха за запазването на терито
риалната цялост на Украйна, но без налагане
то на санкции, а от ,,Атака‘‘ поддържат изця
ло проруска позиция и не признават новата
украинска власт. Външният министър
Кристиан Вигенин пък мина и през трите
гледни точки в рамките на седмица. Стани
шев се уплаши за българското малцинство в
Украйна, а премиерът Орешарски предупре
ди, че евентуални санкции срещу Русия ще
рефлектират пряко върху България, като
дори намекна за евентуално българско вето в
европейската комисия, относно въпроса със
санкциите. Ход, който за пореден път би ни
навлякъл гнева на държавите от ЕС, чието
търпение към нас започва все повече да се
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Снимка: Константин Павлов
изчерпва. Впоследствие президентът Росен
Плевнелиев свика извънредно заседание на
Консултативния съвет за сигурност на 24
март. Очакванията са след него страната ни
найнакрая да излезе с официална позиция
по казуса Крим.
#
На 16 март в украинската автономна област
Крим се проведе референдум за присъединя
ване на областта към Русия, като и до този
момент единствено от Москва признават ре
зултатите от него. Броени часове покъсно
руският президент Владимир Путин обяви
официално анексирането на Крим. В отговор
САЩ наложи визова забрана на руски дипло
мати, а дни покъсно стартира процедура по
въвеждане на икономически санкции. От Ру
сия отговориха с контрасанкции на няколко
американски сенатори и съветници на Обама.
ЕС също включи редица руски дипломати в
,,черния списък‘‘, но на този етап се въздържа
от икономически мерки. За пръв път от годи
ни в медийното пространство отново се заго
вори за ,,студена война‘‘, ,,желязна завеса‘‘ и
дори за Трета световна война. Междувре
менно продължава руското струпване на
войски в Крим, а откъслечните им сблъсъци с
украински военни части зачестяват. В опит за
сваляне на напрежението украинската армия
започна постепенно изтегляне.
#
В съседна Турция започна блокиране на со
циални мрежи. Пръв пострада ,,Twitter‘‘, кой
то бе напълно блокиран на територията на
цялата ни Южна съседка. Причината – ули
чаващи тамошното правителство записи на
телефонни разговори, които изтекоха и се
разпространиха мълниеносно в интернет
именно чрез ,,Twitter‘‘. Премиерът Ердоган ги
определи като: ,,фалшифицирани и монти
рани‘‘ и нарече социалната мрежа
,,бедствие‘‘. Последвалата остра реакция от
страна на еврокомисаря за цифровите техно
логии Нели Крус, както и от турския прези
дент Абдула Гюл не спря Ердоган и той се за
кани и към други интернет платформи, като
,,Facebook‘‘ и ,,Youtube‘‘, че ще последват при
мера на ,,Twitter’’. За щастие на хилядите
потребители, в XXI в. съществуват много на
чини за криптиране на интернет връзката,
които позволяват блокирането да бъде заоби
колено, така че търсената цензура трудно, ще
постигне желания ефект. Припомняме, че на
30 март в Турция, ще се проведат местни
избори. #
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Европейският парламент –
защо не може без него
Момчил Петров

Н

а 25 май тази година ще се проведат
избори за Европейски парламент. В
контекста на събитията от минало
то лято и есен съвсем естествено приехме да
мислим за тях като за възможност българс
ките граждани да покажат отношението си
към управляващата коалиция. Наред с това
обаче това е грандиозно събитие, което се
провежда едновременно във всички страни
членки на Европейския съюз. Европейският
парламент е единствената европейска инс
титуция, която е избирана пряко от гражда
ните на страните членки и неговите депута
ти представляват тези 500 млн. души.
Това са третите избори за Европейски
парламент, в които българските граждани
пълноправно участват, като във връзка с
приемането ни в Европейския съюз през
2007 г. се проведоха частични избори,
последвани от редовните избори през 2009 г.
Самата институция съществува от основава
нето през 1952 г. на Европейската общност за
въглища и стомана, под формата на Парла
ментарна асамблея, съставяна от депутати
от националните парламенти на страните
членки, а първите преки избори за Евро
пейски парламент са през 1979 г. Първона
чално Европейският парламент има единс
твено консултативни и надзорни функции,
като решенията му не са задължителни за
другите европейски институции. Посте
пенно с Единния европейски акт от 1986 г. и
особено с Договора от Маастрихт от 1992 г.
функциите на Европейския парламент се
разширяват и той участва в изработването
на европейското законодателство, заедно
със Съвета на Европа (колективен орган на
министрите от съответния ресор на страни
те членки). Наред с това ЕП получава право
то да изисква от Европейската комисия да
внася предложения за решение по различни
въпроси, да създава анкетни комисии по
различни нарушения на правото на ЕС,
както и да избира Европейски омбудсман.
Договорът от Лисабон от 2007 г. натоварва
ЕП с избора на председател на Европейската
комисия, както и с утвърждаването на чле
новете на ЕК. Тук е мястото да си при
помним злополучното предложение на
българското правителство за еврокомисар
през 2009 г. на Румяна Желева, което беше
оттеглено пред заплахата да бъде бламира
на от ЕП. Друго важно правомощие на ЕП е
гласуването на бюджета на ЕС, където
участва наравно със Съвета на министрите.
Законодателните правомощия на ЕП,
изпълнявани съвместно със Съвета на Евро
па, се разпростират върху почти всяка сфе
ра на общата европейска политика.
Така в годините ЕП се превръща в предста
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ват ясен паралел със сложната история на
развитието на идеята за обществен договор
в Западния свят, която го превръща в прите
гателна сила за милиони хора от различни
култури и цивилизации и обществото с най
значима свобода и просперитет, познати на
човечеството. Европа представлява взаимо
действие, взимно влияние и взаимен конт
рол на много фактори; изборите за ЕП са
един от инструментите за формиране на
реалността, в която живеем. #

Гаф на седмицата

Снимка: static.guim.co.uk
вителен орган на европейските граждани
със значими правомощия. Неговите 754 де
путати са разделени в различни парла
ментарни групи в зависимост от техните
идейни платформи – Европейска народна
партия, Партия на европейските социа
листи, Алианс на либералите и демократи
те, Група на Зелените, Съюз „Европа на на
циите“ и др. Всяка страна, пропорционално
на своето население, излъчва различен брой
депутати, като наймалките страни членки –
като Люксембург и Малта – избират 6 свои
представители, а найголямата – Германия –
99. Българските гласоподаватели ще изпра
тят в ЕП 17 свои депутати.
ЕП е ключова част от сложната картина,
която Европейският съюз представлява.
Разбирането на неговото значение и роля
изисква приемане на тази сложност и отказ
от опростенческо разглеждане на феномена
„европейски институции“. Многобройни са
случаите, когато ЕП бламира политики, за
които ЕК и представителите на национални
те правителства са постигнали съгласие –
последният такъв беше Регламентът за се
мената, който основателно тревожеше мно
го европейски граждани. По този начин ЕП
се явява истински защитник на свободите на
гражданите. Поради своя пъстър състав и
липсата на изявена доминация на една по
литическа сила, ЕП е принуден да взима ре
шенията си със сравнително широк
консенсус, което дава гаранции, че преобла
даващото мнение на европейските избира
тели ще бъде зачитано. Същевременно по
същата причина не може да се очаква от ЕП
да бъде водещ инициатор за прокарването
на политики, които да променят револю
ционно живота на европейските граждани.
Нивото на неговата оперативност, предвид
пъстрия му състав, предполага поскоро за
щита на свободите на европейските гражда
ни, отколкото инициирането на нови поли
тики.
Тази картина звучи абстрактно за много
българи, предпочитащи попрости обясне
ния на действителността, които по правило
жертват значима част от реалността или са
налудничаво конспиративни. Разбирането
на функциите и правомощията на ЕП ни да
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1. Правителството одобри Мемо
рандум за разбирателство за изпълне
нието на приоритетен инвестиционен
проект по реда на Закона за насърчава
не на инвестициите, с който разрешава
построяването на ваканционен комп
лекс в местността „Карадере“, една от
малкото небетонирани по Черноморие
то, въпреки че миналата година БСП и
лично Сергей Станишев искаха от Ми
нистреството на околната среда и водите
всички защитени територии да се обосо
бят в парк „Българско черноморие“ и да
има забрана за строителство там. Това
очаквано доведе до остра реакция от
страна на природозащитници, еколози и
граждани (повече на стр. 7).
2. Главният секретар на МВР Светлозар
Лазаров обяви за провалена операцията
в Лясковец, при която загина спецполи
цаят Емил Шарков, а други трима бяха
ранени, като стовари вината и отго
ворността на двама служители на реда
от областната полицейска дирекция
във Велико Търново, които отишли да
снимат къщата на Петко Петков „свое
волно“; в резултат той ги видял, досетил
се, че ще бъде арестуван, и устроил заса
да на униформените. Възможно ли е по
лицаи сами да предприемат дадено
действие, без да са получили заповед за
него? Как така един психичноболен
устроява засада на няколко екипирани и
обучени мъже? Как е знаел къде се нами
рат, за да стреля точно там? Вярно ли е,
че екип на ТВ7 е знаел за акцията предва
рително и е пътувал да я отрази? Въпро
сите по акцията продължават да са много
повече от отговорите, а Лазаров не спира
да се оплита в тях и да бяга от отгорност,
прехвърляйки я на други.
3. Депутатът от БСП Николай Малинов
честити на всички „православни славя
ни“ в света победата в „Третата кримс
ка война“ след проведеното допитване в
Крим в предаването „Референдум“ по
БНТ, с което постави левицата в неу
добно положение, тъй като нейната офи
циална позиция и до днес не е ясно заяве
на. Покъсно той заяви, че няма намере
ние да се оправдава и че говори от името
на близо 80% от българите, които се
определят като „русофили“.
3
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Евроизбори: Подготвителният
лагер на управляващите
Васил Димитров

С

ъбитията в България така се стеко
ха, че избори имаше и ще има всяка
година от 2013 г. до 2017 г. През 2013
г. избирахме Народно Събрание, през 2014
г. предстоят евроизбори, през 2015 г. ще се
проведат местните избори, през 2016 г. ще
избираме президент, а през 2017 г. (ако не
развалим плановете на управляващите) –
отново парламент. Като допълнение се
очаква и тази година да гласуваме на ре
ферендум, за който са внесени 560 хил.
подписа в Народното събрание. Тези неща
за избирателя не звучат зле, защото така
той чувства, че има избирателни права,
които може да упражнява. Но темата на
този материал е посветена поспециално на
предстоящите европейски избори и подго
товката на партиите за тях. Ако разгледа
ме действията на правителството и ги
сравним с предишни предизборни перио
ди, можем да заключим, че в последната
година политическата култура на българи
на израсна на едно качествено ново ниво.
Излишно е да подчертаваме, че това се
дължи найвече на протестите и натиска,
оказван на управляващите.
Какво имам предвид? Изтъркано, но неви
наги прилагано от политиците е (защото
понякога електоратът „и без това ще гла
сува за нас“ – нещо, което този път не ми
нава) даването на допълнителни помощи –
я за Великден, я за друг празник. Това би
било нормална и отговорна практика, ако
не се случваше само тогава, когато партии
те се нуждаят от гласовете на гражданите.
Неотдавна от правителството съобщиха,
че за пенсионерите ще бъдат отпуснати
между 20 и 40 лв. великденски помощи. Ще
припомня, че на парламентарните избори
през 2013 г. огромното мнозинство от гла
совете за БСП идваха от избиратели на
възраст над 65 г. Това показва, че социа
листите отново търсят пътя към победата в
пенсионерите, като смятат, че с
еднократна помощ ще спечелят хората на
своя страна. За съжаление тази практика
все още работи у нас, а възрастните хора са
особено податливи на тези действия и са
склонни да подкрепят партията, която е
„дала пари“. Разбира се, не се противо
поставям на тези социални мерки, но нека
те не бъдат популистки и само преди избо
ри, а ежегодно, по строго определен ред –
по Великден, по Коледа, ако щете и по
рождените дни.
Другото, което в последните дни направи
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Снимка: euintheus.org
впечатление, е, че енергийният министър
Драгомир Стойнев заплаши ЕРПтата с
отнемане на лицензите им, ако те не изпла
тят в срок задълженията си към НЕК. На
думи звучи като решителна стъпка, но
дали в действителност е? Ако това се
случваше преди 5 или 10 години, нямаше
да повлияе толкова значително на вота, но
след февруарските протести през 2013 г.
нещата стоят вече по съвсем различен на
чин. При бунтовете срещу правителството
на ГЕРБ едно от основните искания беше
точно отнемането на лицензите на ЕРП
тата и национализация на дружествата.
Сегашният кабинет умело използва ситуа
цията, за да се направи на загрижен за хо
рата, че е решен да изпълни някои от ми
налогодишните искания, като в същото
време е наясно, че това няма как да се слу
чи – защото за дружествата не представля
ва проблем да покрият необходимите
дългове към НЕК. Но крайният резултат е
задоволителен – и правителството си вдига
рейтинга за евровота, и ЕРПтата са с ли
цензи. Само народът остава с пръст в уста.
Добре е да отбележим и скорошната акция
на МВР, която цели изпращането на слу
жители на реда в малките населени места,
които да пазят населението от битовата
престъпност. Идеята е положителна, най
накрая се предприемат някакви стъпки и в
тази насока. Но при сегашния тип
управление, на който сме се нагледали, мо
жем да изразим съмнение, че е много ве
роятно тези полицаи, които бяха пратени
по малките градове и села, бързобързо
след евроизборите да се върнат по поделе
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нията си и МВР ще забрави, че има населе
ние, което все още има нужда да бъде бра
нено от престъпниците, каквато всъщност
трябва да е функцията на министерството.
Но да обърнем внимание и на самите евро
пейски избори. Много хора смятат, че те са
нещо като репетиция за парламентарните,
а защо не и за посочените в началото на
материала. Това може и да е вярно, но
няма как да знаем какво е в главите на мо
зъчния щаб на партиите. За нас остава да
маркираме и анализираме фактите. Как
основните претенденти на изборите наре
диха листите си? Бойко Борисов игра на си
гурно и заложи на може би найголемия
специалист в ГЕРБ, що се касае до ЕС. Ста
ва въпрос за бившия министър на евро
фондовете Томислав Дончев. Предвид ка
риерата му в предишното правителство
няма как да не се съгласим, че Борисов не
разполага с подобър кадър, който да бъде
водач на евролистата. Логично беше
Дончев да бъде начело. При БСП обаче си
туацията е поразлична. Сергей Станишев
обяви, че самият той ще бъде водач на
листата на социалистите. Според някои
анализатори това е рискован ход, при кой
то Станишев разчита единствено на попу
лярността си сред хората, за да победи в
надпреварата. От друга страна, това огла
вяване на листата от него е почти задължи
телно, предвид високия пост, който заема в
ЕС – председател на ПЕС. Не е без значе
ние и отцепването на Георги Първанов, Ру
мен Петков и др. социалисти от редиците
на БСП и основаването на АБВ с лидер
именно Първанов. С това освен че се
разклати авторитета на партията сто
летница и се създаде нейна пряка конку
ренция, основният кадър, който би могъл
да бъде водач на евролистата на БСП –
Ивайло Калфин, бе изгубен. Той се при
съедини към АБВ на Първанов и ще оглави
листата на партията на бившия президент.
Действията на БСП при подготовката на
евроизборите наистина показват една ре
петиция за едни евентуални предсрочни
парламентарни такива, но в никакъв слу
чай не означава, че управляващите са
излезли „с резервния отбор“.
Като правило за всички избори в България,
евтиният популизъм и политическите на
падки не отсъстват и за предстоящия евро
вот, като отново голямата битка ще е на
ниво ГЕРБ–БСП и отново ще има материал
за доказване на „аз съм посилният“.
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Епизод: „Оттеглихме доверието
си от българските политици“
„Епизод“ е една от найемблематичните български рок групи. Създадена преди 25 години, бандата
преминава през много етапи на развитие и промяна в състава. Известни са с патриотичните си
песни, много от които са по текстове на български поети като Иван Вазов, Христо Ботев и Пейо
Яворов. Последните два албума обаче ни представят нещо поразлично. Разговаряме с един от
основателите на „Епизод“ – Симеон Христов, който е и басист на групата.

Снимка: Епизод
1. Хората ви познават найвече с патрио
тичните ви рок песни. Как се насочихте към
такъв тип музика?
Това е моя лична детска мечта. Когато спо
делих желанието си с колегите, те ме
подкрепиха. А когато написах първите ня
колко песни и видяхме положителните
реакции на хората, когато чухме щастливо
то туптене на собствените си сърца, то оттам
насетне всичко е ясно. Но нека хората, кои
то не познават творчеството на групата, да
знаят, че не всички наши песни са на
патриотична тематика. Който е слушал на
шите последни два албума, ще се убеди на
пълно в това. А те са едни от найтърсените.
2. Редовно имате участия по градовете,
какво е настроението на хората към се
гашната политика? Вярно ли е това, че те
подкрепят правителството, както ни внуша
ват редица медии?
Ние се срещаме с хората не за да разговаря
ме за политика, а да ги заредим с родолюбие
и любов към всичко. Но не съм чул някой да
ни се похвали, че подкрепя това правителс
тво.
3. А какво е вашето отношение по въпроса
за политиката и протестите? Подкрепяте
ли ги?
А за коя точно политика говорите? Ако го
ворите за политиката на това правителство,
аз лично не мога да подкрепя нито едно не
гово действие. За кои протести говорите?
Ако говорите за протестите в столицата, те
бяха справедливи. Но протестиращите не
предложиха точна алтернатива на сегашна
та власт. Да се усмихваш и показваш на

vestnikprotest@gmail.com

шайка лъжци и крадци, че си поинтели
гентен и възпитан от тях, далеч не е доста
тъчно да ги накараш да си тръгнат от
властта. Та нали само там могат безнаказано
да лъжат и крадат.
4. Забравени ли са българските герои и
техните завети, текстовете на много от кои
то пеете в песните си?
Българските герои са непознати за огромна
част от новото поколение, което познава
чалгата и Азис, но не и тях. Има и една
малка част от младите хора, чиито се
мейства са ги възпитали добре, и те са запа
зили своя български корен. Но при една
нормална държава всичко това лесно ще се
поправи.
5. Разкажете ни някой интересен момент
или случка от развитието на групата.
За 25 години се случиха толкова невероятни
комедийни и трагични неща, че ми е трудно
да отсея какво да разкажа. Но се сещам за
един случай в Стара Загора. Бяхме на
съвместно концертно турне с БТР. В събле
калнята намерихме една протрита, изкору
бена ватенка и стара окъсана ушанка. Не си
спомням на кого му хрумна, но певецът ни
облече ватенката, нахлупи ушанката и изле
зе на сцената, като се озърташе налявона
дясно: „Абе, другари, тука ли е събранието
на текезесето, че обикалям тука от един час
и не знам къде да отида?“. Хората гледаха
стъписани и само се подхилкваха на окъса
ния смотаняк. В това време ние излязохме и
направо засвирихме, певецът свали в движе
ние ушанката и ватенката и запя. Публика
та се забавляваше на тази малка шега.
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6. Преди време в свое интервю споменахте,
че няколко правителства подред ви цензу
рират. В какво се изразява тази цензура и на
какво се дължи тя според вас?
Не съм казал точно правителства, казвам –
политици. В какво се състои тази цензура?
Ние нито веднъж не сме поканени от
Държавата на нито един национален
празник, за да изпеем своите песни. През
2002 БНТ сключи договор да излъчи нашето
първо DVD. Излъчи само първата част и
втората скри. Пенсионираха веднага жена
та, която сключи с нас договора. През 2008
година същата телевизия ни покани за на
ционалния празник 3 март за директно пре
даван концерт от НДК. Когато разбраха, че
ще изпълним песента Батак, ни отрязаха от
предаването. А какво да кажем за другите
две национални телевизии? След излизането
на песента Батак, която се превърна в хит, те
до този момент са затворени за нас. За избо
ри сме необходими на партиите, но когато
се доберат до властта, сме найголямата
заплаха за тях и бягат от нас като дявол от
тамян. Защо ли? Защото ги е страх от наши
те песни, защото са лъжци и крадци. Така
найпросто мога да обобщя. Ето защо на 2
юни 2013 година ние официално обявихме,
че оттегляме доверието си от българските
политици и никога вече няма да подкрепим
сегашните парламентарно представени
партии, както и сегашните извънпарла
ментарни.
7. Какво трябва да се промени в България?
За какво трябва да се борим?
Трябва да се отстранят политическите
партии от ръководството на Държавата. До
Парламента и толкоз. Да правят закони,
нищо повече. Да видите колко малко желае
щи да се занимават с партийна работа тога
ва ще има, когато няма да могат да се назна
чават по партийному на държавна работа.
Тогава ще спрат кражбите и разсипията, то
гава ние, хората, ще произвеждаме блага,
ще си даваме дължимото на Държавата
като наш арбитър и ще си заживеем
нормално и заможно като старите евро
пейски демокрации. Но преди това всички
усилия трябва да отидат в обучението на де
цата до 8 клас на отдавна забравени
ценности. Ще каже някой – но това виждал
ли го е някой? Ами да. Видяла го е цяла
Европа как се прави от нас, Българите.
Точно това се случва в България след Осво
бождението, когато самият Вазов е ми
нистър на културата в един момент. Тогава,
макар и недемократично, направо насилс
твено, партиите са забранени. Спират да
грабят като сега и знаете ли какви са после
диците за България в края на 1939 година?
Ние сме шести в Европа по стандарт, тогава
е златният български лев!
8. Какво искате да кажете на българите?
Още не е късно да вземем съдбата си в наши
ръце, братя! Като видите по улиците да
вървят политици без дясна ръка и без език,
да знаете, че нещата вече са оправени.
5
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Национализация, реиндуст риализация,
мафиот изация. Да живей!
Михаела Лазарова

Снимка:
dariknews.bg

Н

ационализацията, с две думи казано,
е прехвърляне на частна собственост
в държавна. Ще цитирам Уикипедия
– „Основен въпрос при национализацията е
справедливата компенсация на предишния
собственик. Найпротиворечиви са национа
лизациите, при които компенсация не се
изплаща или тя е неоправдано ниска (експ
роприация). Много национализации чрез
експроприация са извършени след идването
на власт на комунистически режими, за кои
то това е основна част от идеологията“.
Миналата седмица министър Драгомир
Стойнев размаха пръст на електроразпреде
лителните дружества и се стартира процеду
ра по отмяна на лицензите им. Защо? Сагата
БЕХ–НЕК– ЕРП–потребители няма край и не
е от вчера. Писали сме често за бомбата, коя
то цъка в енергетиката. В случая скандалът е
за неплатени 318 млн. лв. от ЕРПтата към
Националната
електрическа
компания
(НЕК), за което тя се оплака на Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране.
Тези суми са натрупани заради прихващания
на задължения, които компаниите правят,
като съответно така намаляват сумите, които
й дължат. А защо и какво прихващат? Най
големият препъникамък се оказа „зелената
енергия“. Тя усилено се разви през 2012 годи
на и за да няма скок на цените на тока,
държавата реши да ограничи плащанията от
НЕК за нея и да го стовари на плещите на
ЕРПтата. Което ги принуди да прихващат
това, което тя им струва и което следва да
бъде платено от нея, от сумите, които те
дължат към компанията.
Да се върнем на нациоанализацията обаче,
така бленувана не само от министъра на ико
номиката, енергетиката и туризма, но и от
видни популисти като Волен Сидеров, който
миналата година дори окичи билборди в
предизборната си кампания с лозунга „ЧЕЗ,
ЕВН и Енерго про вън“. А след бурните про
тести през февруари 2013 година заради
сметките за ток дори стартира първа проце
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дура по отнемане на лиценз – на ЧЕЗ,
прекратена няколко месеца покъсно.
Възможна ли е тя?
На теория – да. За целта обаче трябва държа
вата да отдели няколко милиарда, за да изку
пи трите компании. Отнемането на лиценз не
отменя собствеността върху преносната мре
жа. Тя следва да се закупи. Според Стойнев
пари има. Но не обяснява откъде ги има и
пропуска удобно да коментира състоянието
на Българския енергиен холдинг, собственост
на държавата, който не спира да тегли заеми,
с които да покрива и свои стари такива, както
и тези на НЕК и останалите си дъщерни дру
жества. Това, което той и колегите му не
разбират или се правят, че не разбират, е, че
не частната собственост е причината за
предстоящия колапс на енерийния сектор, а
именно прекаленото вмешателство на
държавата в него. Когато цял свят говори за
либерализиране пазара на електоенергия, за
диверсификация, ние вървим точно в
обратната посока. Вярно е, че ЕРПтата са
монополи, всеки в своя регион от страната, в
който действа. Само че борбата с монопола
изисква да бъдат включени нови доставчици,
така че да може всеки от нас сам да избира от
кого да потребява. А не в появяването на нов
такъв, бил той и държавата. Виновни не са
трите компании и решението на проблема не
е в прехвърлянето му на прокуратурата, а в
изработването на стратегия за справянето с
кризата в енергийния сектор. Желание и
смелост за това действие обаче липсват.
Евентуална национализация ще бъде се
риозно предупреждение към инвеститорите
– и местни, и чуждестранни, които и сега не
изобилстват. Не само че ще ги откаже да вло
жат средства в скромната ни държава, но и
ще изгони тези, които вече са го направили.
Няма гаранция, че щом правителството е ре
шило да одържави една или няколко компа
нии, това ще подмине и други. Никой не
инвестира в страна, в която над частната
собственост виси заплахата да престане да
бъде частна. А и всички сме свидетели как
„работят“
държавните
компании
в
последните години – дългове, загуби,
неизплатени заплати, клоняща към нулата
полза за икономиката. Ефект ще има и върху
отношението на Европа и света към про
дуктите и услугите на местните фирми – ве
роятен сценарий е износът да се свие
драстично, щом предупредителната лампа е
светнала, при положение, че именно
експортът допринася за крехкия растеж на
брутния вътрешен продукт през изминалите
месеци. Има ли смисъл да споменавам, че

www.protestnamreja.bg

всичко изброено ще доведе до още поголяма
безработица и обедняване на населението?
В икономиката съществува и терминът
„реприватизация“. Тоест, приватизирана е
дадена компания някога, после държавата си
я национализира и след време пак я привати
зира.
Разликата тук обаче е, че това „след време“
ще коства много загуби, защото повторното
продаване на компании на частни лица ще
бъде за значително помалки суми от получе
ните при първата приватизация. Печеливши
няма да има. Кандидати – също.
Освен национализацията друга завидна цел,
върху която работят управляващите, е
реиндустриализацията. Ще се изливат ми
лиони в предприятия като „Химко Враца“,
„Кремиковци“, „ВМЗ Сопот“. Това са милио
ни от средствата на данъкоплатците, без план
за оздравяването на тези заводи и дори без
анализ нужни ли са те въобще и няма ли па
рите просто да потънат в нечий джоб. Защо
то една част от тях отдавна са на командно
дишане – нямат поръчки, не реализират при
ходи, които да осмислят съществуването им,
няма изгледи за възраждането им. Те не биха
генерерирали нови работни места и съживя
ването на съответния регион, в който се на
мират. Точно обратното – ще продължават
да затъват в дългове и да чакат държавата
(ние) да ги покрива.
В същото време щедро, но тихомълком, се
дава път на една верига за продажба на цига
ри, пакетирани изделия и печатни издания.
Една банка, свързана със същата тази верига,
иска достъп до ЕСГРАОН (Единна система за
гражданска регистрация и административно
обслужване на населението). Същата тази
банка, която съхранява голяма част от пари
те на държавата, скоро придоби „Петрол“,
погълва други дребни финансови институ
ции и дори си направи партия, чиито богати
членове плачат за бедните. Но тук монопол
властта не вижда. И не вижда необходимост
да се намеси.
Това далеч не означава, че трябва да се стои
със скръстени ръце. Напротив. Правителс
твото би могло да реиндустриализира, но
там, където би имало смисъл – в ключови
сектори на икономиката, които обаче биха се
развивали, а не са просто спомен за славни
времена от времето на соца. В такива, които
биха осигурили заетост на хората, в които па
рите няма да потънат безвъзвратно в опит да
се печелят симпатии, а ще отидат по
предназначение и ще има ефект от тях.
Всичко останало е популизъм и завой към ко
мунизъм. Да живей!
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До лу м р ъс н и т е р ъце о т Ка р а д е р е

Михаела Лазарова

Снимка: gowhere.bg
20ти март. Първа пролет. Международен
ден на щастието. И на протест – многоброен
протест, който премина по маршрут Ми
нистерски съвет – Народно събрание – Орлов
мост, припомни си 14ти юни миналата годи
на и за пореден път показа, че има граници,
които не следва да се преминават.
Поводът? Правителството великодушно
разреши в Карадере, едно от малкото остана
ли непокътнати кътчета у нас, да се построи
ваканционно
селище.
Инвеститор
е
офшорката „Мадара Юръп“ АД, която ще
изкупи имоти на „Блек сий инвестмънт
тръст“
ЕАД,
„Бългериан
пропърти
инвестмънт тръст“ ЕАД и „Мадара бяла“
ЕАД, придобити основно чрез заменки. Архи
текти на проекта са прочутият Норман Фо
рест и не кой да е, а братът на Сергей Стани

шев – Георгий Станишев. Планът е той да се
разростре върху 210 декара, където да бъдат
построени 1200 жилищни единици, 3 хотела,
СПА център, заведения и кой знае още какво.
Към изпълнението му може да се пристъпи
след като инвеститорът получи статут за та
къв клас А, както и разрешение по ОВОС
(Оценка на въздействието върху околната
среда). Всичко това сериозно се разминава със
заявката на БСП, че ще се бори срещу
застрояването на Черноморието. От левицата
дори внесоха проект за мораториум за забра
на строежите там. Пролича си колко попу
листки е бил. Такъв е и законът за офшорки
те и участието им при разпореждането с
публични ресурси, поизвестен като „Законът
на Делян Пеевски“, който уж ограничава това,
но пък се оказа, че има куп изключения. Като
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такива минават и упоменатите погоре.
Карадере попада обаче освен в рамките на
„Натура 2000“ и в защитена зона „Камчийска
планина“ за опазване на дивите птици, както
и в защитена зона „Плаж Шкорпиловци“ за
опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна. Това обаче очевидно
не притеснява нито властта, нито инвестито
рите. Проектът беше на път да се осъществи
още през 2007 г. и то на поголяма площ и с
посериозни обекти, които да бъдат построе
ни, но икономическата криза тогава спря
тези намерения. Днес обаче те отново са на
дневен ред.
Очаквано, това нямаше как да бъде подми
нато без реакция от страна на еколози, при
родозащитници и граждани, които няколко
години вече с протестите си успяват да спа
сят малкото останали небетонирани места в
страната ни. За няколко часа в социалните
мрежи хиляди подкрепиха протеста под
наслов „Да спасим Крадере от застрояване“.
Недоволството си пренесоха и на площада –
повече от 2000 се събраха на площад „Неза
висимост“ и се почувстваха като в първия ден
от масовите протести през миналата година.
Някои удобни медии веднага реагираха,
точно както миналата година – като извадиха
една нула от бройката на събралите се, за да
омаловажат пред обществото мащаба на
случващото се. Но хората реално се събраха,
за да напомнят, че търпението им отдавна е
изчерпано и всеки подобен опит на която и
да е власт да лее бетон върху защитени тери
тории ще срещне сериозна съпротива. Че са
будни и готови да реагират на всяка неспра
ведливост и на всяко безумно действие на
настоящото правителство. Както и да му на
помнят, че е време да си ходи.
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Мария Кавлакова
Идеята за тази инициатива изникна, когато
наближи 240ият ден на протеста. Сякаш по ден
се падна за всеки депутат. Трябваше ни някаква
обща комуникация. Аз съм писала много пъти
до депутатите и никога не съм получавала
отговор. Помислих, че ако се обединим 240
души, ще „тежим повече“. Исках депутатите да
разберат, че са длъжни да общуват с хората.
Искам народните представители да говорят на
нормален, разбираем език.
Участниците не избираха сами депутата, когото
да питат. Имаше елемент на игра – всеки от
участниците избираше номер от 1 до 240 и по
лучаваше име на депутат. Всеки правеше
проучване и изпращаше своето питане. Никой
не е получавал насоки какви въпроси да задава.
Имаме 240 напълно различни въпроса.
Един от любимите ми е от Сияна Мишкова до
гн Алиосман Имамов: „Смятате ли, че въ
веждането на електронно гласуване ще намали
значително разходите на Вашата политическа
сила за автобусен превоз?“.
Всички въпроси могат да бъдат прочетени на
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специално създадения блог iniciativa240.blog.bg.
Обобщение трудно може да се направи. Отго
ворите са много малко, a тематикатa – доста
разнообразна. Питам се обаче защо останалите
не благоволиха да отговорят? Дали смятат
обикновените хора за понисши от тях? Или че
хората не заслужават вниманието им? Те жи
веят в друг свят, различен от нашия.
Очевидно е, че има да се върви още дълъг път,
докато започнем наистина да вярваме в нашите
институции. Когато видя нередност, пиша
жалби, звъня по медиите. Виждала съм инсти
туциите да откликват, виждала съм и да игно
рират. Има нещо много гнило в структурата и
дейността и на общините, и на кметовете, и на
народните представители. И другият вид инс
титуции, толкова важни за развитието на
обществото – учители, лекари и църквата, – те
също не са ни като хората – компрометирани са
по някакъв начин и не носят на обществото
тази сила и увереност, която правят в
„нормалните“ държави.
Ще започна да вярвам, когато започнат да се
назначават хора заради уменията им, а не зара
ди партийната им принадлежност. Мечтая
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учителите и лекарите да са горди от професия
та си, а църквата да носи добродетели и да учи
хората на разбирателство и взаимопомощ.
А дотогава ние ще продължим. Обсъждаме
всеки да си „хване“ своя депутат и да си го сле
ди какво прави и да докладва на останалите.
Това е пробуждане. Интересуваме са за правата
си, развиваме се.
И всеки може да бъде полезен, според своята
лична преценка. Когато сме обединени, имаме
поголям шанс да бъдем чути. И колкото по
често изискваме, толкова повече работим за
израстването на нашите институции. Първо
обаче трябва да се промени мисленето.
Огромна част от населението мисли как да си
осигури прехраната. Тe имат изродени идеали
и ценности от дългото време на липси и лише
ния, те издигат в култ новите коли, модерните
телефони, красивите дрехи и пр. После възпи
тават децата си така и... стигнахме дотук.
Това трябва да променим. Да накараме всеки
да вижда красивото в природата и в хората. Да
вярва, че заслужава повече. Че е личност и
имат права. Че има мнение и то е важно.
Гласът ни може да се чуе!
7
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В колите
Волф Вондрачек

Ние бяхме спокойни,
седяхме в старите си коли,
въртяхме копчето на радиото
и търсехме пътя
на юг.
Някои ни пращаха пощенски
картички в самотата си,
за да ни подтикнат към крайни
решения.
Някои се бяха качили в
планината,
за да гледат и нощем слънцето.
Някои се влюбваха,
макар да е казано, че един живот
не е лично дело.
Някои мечтаеха за пробуждане,
порадикално от всяка
революция.
Някои лежаха като мъртви
кинозвезди
и чакаха верния миг,
за да заживеят.
Някои загиваха,
без да са загинали за своето дело.
Ние бяхме спокойни,
седяхме в старите си коли,
въртяхме копчето на радиото
и търсехме пътя
на юг.
1976

Превод от немски: Венцеслав Константинов

Всяка седмица изпращаме вестник „Протест“ на депутатите от 42рото Народно
събрание. Един от тях – Станислав Станилов от парламентарната група на „Атака“,
редовно ни отговаря, като писмата му обикновено преливат от топли чувства и живо
писни епитети, като „паплач“, „костовисти“ и „сини комунисти“. Отговорите му поня
кога са дотолкова забавни, че решихме да им посветим специална нова рубрика, в коя
то да ги споделяме и с вас, читателите. Днес публикуваме отговора му по повод ста
тията „Заложници ли сме на Путин“ от миналия брой.
„Този текст показва, че наистина сте сини комунисти, с които е вредно дори да се
разговаря. През миналия век два пъти бяхме в антируска коалиция и един път – в про
руска. Какви са резултатите? Печални. Като ви е страх толкова много от руснаци
те, преселете се в Америка, там ще е сито и сигурно. И няма да разсъждавате по
такива тежки проблеми като енергийната независимост. А тук ще ни я осигурят
двете американски електроцентрали, които продават енергия на буквално разбой
нически цени, осигурени ни пак от... Иван Костов. Хайде, вече пак, не довиждане, а
сбогом. Впрочем, ние сме зависими от Обама във всичко, абсолютно във всичко“.

От социалните мрежи

Борислав Сандов
Само в България официални представите
ли на институциите могат да твърдят, че за
една година има увеличение както на безра
ботицата, така и на заетостта.

Емил Джасим
След ден, в който:
– правителството взима нов заем от 3,9 ми
лиарда;
– се обсъжда от същото правителство на
ционализирането на ЕРПтата;
– се разрешава от същото правителство
застрояването на Кара Дере;
– се оказва, че съм спуснал опорната точка,
та Станишев да сравни Кърджали с Крим;
– депутатът от управляващата партия БСП
Николай Малинов честити победата в Тре
тата кримска война в ефира на национална
та телевизия и чака руските войски на
Орлов мост с хляб и сол.
– за акцията в Лясковец е виновен бивш бо
дигард на Бойко Борисов, а главният секре

тар на МВР отказва да си подаде оставката...
... и след седмица, в която управляващата
партия подкрепя едно международно
престъпление, докато се чуди дали да
възстанови индустриалното чудовище
„Кремиковци“...
...ако си мислиш, че не може да става позле,
си се объркал. Може – Бареков още не е вля
зъл в парламента, а Волен Сидеров все още
не е външен министър.

Константин ПавловКомитата
Всеки ден ще усещаме цената за това, че
протестите не успяха да постигнат целта си
максимум – свалянето на сегашното прави
телство и нови парламентарни избори.
Застрояване на Карадере, близо 4 милиарда
нов заем, загубено безценно време с театъра
около новия Изборен кодекс, неуверена по
зиция по агресията в Украйна. Всичко това
ще ни коства време, пари, престиж, нови
емигранти, потежки предизвикателства и
т.н. Всичко си има цена. И ако не се плати
веднага, се плаща после с лихвите.

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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www.protestnamreja.bg

www.facebook.com/vestnikprotest

