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Протест# Вестникът на активния човек

Издава се с дарения Разпространява се безплатно

Снимка: Михаил Самарджиев

Оранжевата гостенка –
вече и в Костинброд.

Епидемията „Lafka“ продължава про
дължава да се разпространява из страната с
бързината на чума. Все повече будки и
автобусни спирки из страната придобиват
цвета на морков, а нашествието на оранже
вите павильони за вестници и цигари
достигна и до община Костинброд. В
последните седмици на март слухът, че
общината е подписала договор с търговска
та верига за разполагане на 14 техни обекта
на ключови места в града, достигна и до
местни търговци и представители на
малкия и среден бизнес. Последва мълние
носна реакция от тяхна страна, като за три
дни бяха събрани над 3000 подписа под
искането „НенаLafka в града“.

(на стр. 3)

Ледът се пука… Интервюс „Кикимора“Листопад

На стр. 2 На стр. 5 На стр. 7

Предизборна апатия и
медийна манипулация

Същност и
характеристики

на преференциалния вот
Новият избирателен кодекс в частта си

за преференциалното гласуване не въве
де нищо ново и съществено, а направи
една реконструкция на „добре познатото
ни старо“, с тази разлика, че намали про
центния праг. Препращайки паралел с
преференциите от 2007 г. (15%) и от
2011 г. (9%), сега те са много пореа
листични. Въпреки това прогнозите сочат
неефикасност за пореден път, тъй като 7
процентовата бариера за национални
избори и въведените условия запазват по
литическото статукво. Единственият на
чин за реална промяна е премахването на
процентната бариера или смаляването ѝ
до процент. Всичко друго е „чесане на
езици“ и пожелания.

(на стр. 4)

У
ж трябва да ни замирише на избори, ама
нещо се закучи работата. Всеки предстоящ
вот уж трябва да лъха на надежда за промя

на, на очакване у обществото, на раздвижване сред
хората. Този път обаче не е така. Дали е защото
българинът е с ниско „европейско“ IQ или защото
вече не разчита на промяна? Май повече отиваме
към второто. И вдигащият се рейтинг на Бареков е
един от многото, но сред найважните показатели
за това. Не защото партията на журналиста ще
промени нещо, а просто защото тя не е имала пря
ко участие във властта досега. Безалтернативността
е стигнала дотам, че хората имат готовността да
гласуват за един компроментиран журналист и по
литик, само и само да не изберат вече управлявали
партии. Но едва ли Бареков е толкова голям, че да
му отделяме значителна вестникарска площ. Едва
ли досега е имало избори в България, които да бъ
дат предварително посрещани с такава огромна
апатия, каквато има днес в обществото. И това не е
добър признак, защото само от нас зависи кои ще
са хората, които ще ни представляват в ЕП. В но
вия изборен кодекс са заложени някои поправки,
например заслужава си да отбележим префе
ренциалния вот (на стр. 4), който уж предлага ма

жоритарен елемент в изборите, ама не съвсем. В
новия брой на в. „Протест“ продължаваме да
представяме партийните листи на кандидатите за
евроизбори, като за разлика от пеевските медии
използваме критики къмполитиците.

Като споменахме медиите, редно е да отбеле
жим все позачествяващия натиск върху български
журналисти. През изминалата седмица за втори
път бе опожарен автомобилът на водещата на
сутрешния блок на бТВ Генка Шикерова (на стр. 2).
За положението в една страна и реалната свобода
на словото може да се съди по състоянието на ней
ната журналистика. В момента медиите у нас
определено не са в разцвет и все повече запри
личваме на Русия, където ако критикуваш Путин,
при добър късмет ще се сбогуваш само с работата
си. Но ако си от понещастните, ще последваш
съдбата на Анна Политковская, която плати с жи
вота си заради разкритията, свързани с Владимир
Владимирович.

На този фон днес „Атака“ и нейният лидер
излязоха с официална позиция, че ще работят за
сваляне на правитеслтвото, ако то подкрепи санк
ции срещу Русия заради анексирането на Крим.
Ако Сидеров работи против правителството, то
това е добре дошло за всички българи. Но ако това
е причината за позицията на „Атака“, нещата в
българския парламент стават все позле. Волен се
пише български националист, но поскоро е руска
подлога. Всъщност за помалко от година той пока
за, че е подлога на БСП, ДПС и Русия едновре
менно. Това размножение на личността едва ли ще
му даде шанс за прескачане на каквато и да е ба
риера на каквито и да е избори.

Затова отново ще призовем – не се поддавайте
на политически и медийни манипулации, не позво
лявайте на апатията да ви завладее и покажете, че
сте будни граждани – защото това е нашдълг! #
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Снимка:
nyamamideya.blogspot.com

Ледът се пука, господа съдебни заседатели.
Или как настъпва краят на лъжата „Пеевски“

Преглед на изминалите седем дни
Бившият председател на Комисията за конф

ликт на интереси Филип Златанов получи присъда
от 3,5 години затвор по делото за прикрита про
верка на президента Росен Плевнелиев. Прослову
тото тефтерче на Златанов доби известност през
лятото на 2014 година. В него бяха написани доста
инициали на политици и бележки към тях – кой „да
се удари“, кой „да се изчака“, кой „да се оправи“ и
т.н. Златанов така и не се призна за виновен. Адали
е пожертван, за да се запази порочната практика
или нечий друг гръб, едва лищеразберем.

#
За втори път колата на водещата на сутрешния

блок по БТВ „Тази сутрин“ – ГенкаШикерова беше
опожарена. Журналистката коментира, че няма
начин това да е свързано с личния ѝ живот. Не че и
сами не се досещаме каква е причината – да се
обезглави всеки опит у нас да се прави свободна,
обктивна журналистика, която не си пести крити
ките към гн #Кой и кръговете му. Първият такъв
случай така и си остана с неразкрит извършител.
Дори разследването по случая бе прекратено.
Практика, позната ни и от опитите за сплашване на
други журналисти през годините, пък и сега.
Държавата обаче мълчи. МВР мълчи. Партиите

мълчат. Никой не осъжда тези деяния. А те са не
само посегателство срещу определена личност, те
са посегателство срещу свободата на словото. Еки
път на вестник „Протест“ изразява своята съпри
частност към Генка Шикерова и всички останали
колеги, попаднали под ударите на силните на деня.

#
Пред агенция „Ройтерс“ лидерът на „Атака“ Во

лен Сидеров заяви, че ще работи за сваляне на пра
вителството, ако то подкрепи евентуални санкции
срещу Русия. Бившият премиер и лидер на ГЕРБ
Бойко Борисов (не)изненадващо се доближи до
тази позиция, като заяви, че партията му също е
„против“ санкции, но пък „за“ изграждането на
„Южен поток“. Тройната коалиция всъщност е
четворна, а единствената опозиция остана площа
дът.

#
Германският евродепутатМаркусПипер добави

точка в доклада на Еврокомисията за изпълнение
то на бюджета на ЕС през 2012 г., озаглавена „Липса
на напредък в България“. Според него трябва се
риозно да се обсъди въпросът дали изобщо е редно
да получаваме средства от еврофондовете. Макар
че това е само препоръка, посланието е ясно и

картинката далеч не е розова. Правителство и опо
зиция естествено предпочетоха да си мятат обвине
ния едни на други относно това кой е виновен и кой
не, вместо да помислят как да заработим като евро
пейска държава.

#
Парламентът прие на първо четене промени в

Закона за енергетиката, които позволяват строи
телството на „Южен поток“, като се прескочат
правилата на ЕС. Внесените промени се касаят за
определението „морски газопровод“ и целят
именно отпадането на морската част на проекта от
европейското законодателство, като бъде „изваде
на“ от територия на Европа.

#
БСП си направи... онлайн радио. То носи името

„Звезда“ и цели да „дава гласност на новини, мне
ния и коментари, които застъпват социално
ориентирани гледни точки за развитието на Бълга
рия и на Европа“. Техният стремеж – да „показват
мнения, които да се противопоставят на доминира
щите в ефира неолиберални и десни позиции“. И
да бъдат „гласът на левия спектър в ефира“. Оче
видно не им стигат медиите на #Кой. Да се лей про
паганда! #

И
змина точно една година, откакто в
една мразовита априлска сутрин шепа
хора се събрахме на протест пред Съ

дебната палата. Вътре се провеждаше „разго
вор“ с моя любим приятел и колега Борис Ми
тов, написал сразяващ за прокуратурата текст,
от който става ясна схема между настоящия
главен прокурор Сотир Цацаров (още в
битността му на съдия) и близкия до Пеевски
обвинител Роман Василев.

Тогава Цацаров, очевдно почувствал се лично
засегнат, моментално се самосезира и Митов бе
на косъм от обвинението за „разгласяване на
държавна тайна“.

Беше 9 часа. Необичайно студено за април.
Бяхме малко. Не повече от 3040 човека. Оби
чайните заподозрени. Дори не викахме.
Стояхме изтръпнали от клинча и налудното
искане на държавното обвинение Боби да
разкрие източниците си.

Ясно ви е – колегите се познаваме, работили
сме заедно, звъняли сме си по телефона в 2 през
нощта, ползвали сме си диктофоните, снимките,
източниците, знаем си физиономиите, настрое
нията и гледните точки.

Та... тогава го видях. Приятел – фотограф от
медийната група на Пеевски. Беше се подпрял
на стълбите на Съдебната и дори не беше вклю
чил апарата си.

Питам го иска ли кафе, а той очевидно имащ
желание да се разпадне на парчета от срам

казва: „Не знам как да ви снимам“. „Защо, бе?“,
изненадвам се аз. А той продължава: „Трябва да
ви снимам грозни, нали знаеш как се снима
отдолу, за да има двойни брадички, гуши, кръ
гове под очите. Трябва да търся изкривени фи
зиономии. Как да ви снимам, мамка му?“.

Знам, че си тръгна малко след това. Какви
фотоси са изгрели от страниците на Монитор и
Телеграф – не ме интересува.

Точно една година покъсно, в доста поши
рок състав, се събрахме пред МВР. Поводът е
ясен за всички – повторният палеж на колата на
Генка Шикерова. И днес бяхме повече. И се
поздравявахме по същия начин, и се смеехме и
се ядосвахме, и искахме обяснения пак както то
гава – докато течеше разпитът на БобиМитов.

Има обаче една съществена разлика. За да по
кажат солидарността си с Генка… днес дойдоха

и колеги от „Монитор“ и „Телеграф“. Ине, те не
бяха там, за да чоплят информация за пропа
гандните си дописки, спуснати по телефона на
някой безименен главен редактор само с едно
обаждане от Пеевски. Не бяха там, за да търсят
грозни лица, които да отпечатат на страниците
си. Нито да подслушват разговори на останали
те колеги. Те бяха там, за да подкрепят журна
листа ГенкаШикерова. Бяха там, защото вече не
се търпи. И да – избягваха камерите елегантно.
Не викаха „Оставка“. Но бяха там.

Те също отказаха да се качат при вътрешния
министър Йовчев, който, забележете, се стресна
от около 100тина журналисти и поиска, видите
ли, 10 от нас да се качат при него. Разделяй и
владей този път не се получи. Нямаше желаещи
да си общуват с властта (или както казва в нача
лото на мандата на ГЕРБ настоящият министър
на културата Петър Стоянович, пристигнал в
НС в качеството си на бледен лидер на
„Гергьовден“: „Идвам да се смърся с властта“).
Никой не се смърси.

Това е само началото. За първи път колегите
от „онези медии“ отказаха да участват в маши
ната за лъжи. И застанаха с лицата си срещу нея.

Ледът се пука, господа съдебни заседатели.
Скоро журналистите отМонитор и Телеграф

ще спрат да бъдат „служители“ на Пеевските
медии. Иотновоще станатжурналисти.

Така се слага началото на истината. С отказ да
участваш в лъжата. #

Полина Паунова
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ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ

Снимка: podtepeto.com

Снимка: podtepeto.com

Оранжевата гостенка – вече и в Костинброд
„…оранжева тревата, оранжев и градът“

Как гражданите могат да се справят с мафията
Екип на вестник „Протест“

Е
пидемията „Lafka“ продължава да се
разпространява из страната с бързи
ната на чума. Все повече будки и

автобусни спирки из страната придобиват
цвета на морков, а нашествието на оранже
вите павильони за вестници и цигари
достигна и до община Костинброд. В
последните седмици на март слухът, че
общината е подписала договор с търговска
та верига за разполагане на 14 техни обекта
на ключови места в града, достигна и до
местни търговци и представители на
малкия и среден бизнес. Последва мълние
носна реакция от тяхна страна, като за три
дни бяха събрани над 3000 подписа под
искането „Не на Lafka в града“. Острата
обществена реакция принуди кмета Милен
Димитров (ГЕРБ) и общинските съветници
да пристъпят към едностранно прекратява
не на договора с „Табак маркет“ – търговс
кото дружество на „Булгартабак“, което
стопанисва веригата „Lafka“. Привидно
щастлив край на историята. Много въпроси
обаче останаха неизяснени.

Събитията в Костинброд преминаха по
добре отработената схема – представители
на „Табак маркет“ отправят оферта за взи
мане под наем на голям брой търговски
петна накуп. Сключените договори обикно
вено са за период от 10 години, а наемът се
плаща предварително наведнъж, което
автоматично смъква в пъти цената му. В за
мяна на благоразположението на местния
кмет от търговското дружество поемат
ангажимент за финансова помощ към ня
кой общински проект – например

изграждане на спортна площадка. Малките
търговци остават на сухо, защото никой не
може да си позволи да наддава за голям
брой петна. В случая с Костинброд – 14. По
добен маниер за провеждане на конкурсите
обаче постепенно се налага из цялата стра
на. Целта е една – прокарване пътя на
„Lafka“.

Друг факт, който притеснява търговците.
е постепенно оформящият се чудовищен
оранжев монопол. „Булгартабак“ притежа
ва найголям дял в разпространението на
цигари, а отскоро същите собственици при
добиха около 80% и от разпространението
на печатни издания, като Комисията за за
щита на конкуренцията удобно си затвори
очите. Това поставя „Табак маркет“ в пози
ция да диктува непосилни цени и условия
на конкурентите си, които искат или не, се
снабдяват от него. Освен това „Булгарта
бак“ разполага с необходимата информа
ция за нивото на продажбите из различните
райони, с лекота разполага Лафки из най
разработените търговски точки и бързо до
вежда до фалит малките търговци. Още по
тревожен е монополът при вестниците –
скоро „Lafka“ буквално ще е в състояние да
спре изцяло разпространението на опреде
лени неудобни за собствениците издания и
да определя какво да се чете из цели регио
ни от страната.

Историята в Костинброд не свършва до
тук – очаква се „Lafka“ да съди общината.
Спомена се сумата от 800 000 лв., като и кме
тът, и общинските съветници призоваха да
не се търсят виновни. Изложиха се познати
те от други градове причини за подписване
с „Табак маркет“: голяма финансова
инвестиция в общината, еднаквост на
търговските обекти, разкрасяване на града.
Твърди се, че през юли 2013 г., когато е про
веден конкурсът, никой не е подозирал в ка
къв монополист ще се превърне „Lafka“.
Което отново води до въпроси.

„Lafka“ и собствениците ѝ наистина
изплуваха в публичното пространство едва
в последните месеци, благодарение найвече
на антиправителствените протести, но сам
по себе си проектът е стар, а мераците му за
пазарен монопол са публична тайна от
доста време. Наистина ли кметът не е бил
наясно с кого подписва договора? Вярно ли
е, че го е направил на своя глава, без да уве
доми общинските съветници? От групата на
БСП побързаха да скочат, че ако са били
уведомени навреме, е нямало да позволят

подписване на договора – разглеждайки
броя „червени“ общини, вече допуснали
„Lafka“, силно се съмняваме и в техните
твърдения. Единственото, което попречи
всичко да се случи бързо и тихо под масата,
беше острата гражданска реакция.

Търговците в общината трябва час по
скоро да осъзнаят, че си нямат работа с
обикновени оранжеви павильони, а с
корпоративнополитически проект от
огромен мащаб, ползващ се с пълното съ
действие на вече няколко поредни прави
телства. Заради него се променят закони,
прекрояват се конкурсни условия, фирми
сменят собствеността си. „Lafka“ е найси
гурният показател за това, че зад
различните правителства седят едни и
същи тъмни фигури с едни и същи интере
си. Ако погледнем общините, допуснали
веригата, ще открием кметове както от
ДПС и БСП, така и от ГЕРБ. Търговците
трябва да са наясно и с това, че битката не е
приключила – ще се опитва отново и отно
во. Самоков отблъсна веригата веднъж, но
при втория опит поддаде. Бургас също
даде отпор, но и при тях „Lafka“ вече
навлиза чрез подставени фирми. Виждаме
същата педантичност и на жълтите паве
та – проектозаконът за отпадане на пълна
та забрана за тютюнопушене се внася пе
риодично през няколко месеца, докато
рано или късно не се приеме. Поправката,
която планираше да забрани продажбата
на цигари навсякъде, освен в обособени
обекти (Лафки), бе отхвърлена през лятото
заради бушуващите протести, но е въпрос
на време скоро пак да чуем за нея.

Какво ще се случи с Костинброд –
предстои да разберем. Засега надеждите са
подписът на кмета да бъде обявен за невали
ден и договорът да се разтрогне поради
неспазване на процедурата по уведомяване
на общинските съветници. В противен слу
чай заплахата общината да олекне с близо
милион лева е напълно реална. Виновници,
разбира се, няма. #
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успя да „роди“ българският политически
елит?

При изборите за Европейски парламент
прагът за разместване на кандидати в
листите е 5% и водачът има възможност да
бъде сменен. Не така стоят нещата в нацио
налните избори, където преференциалният
вот е 7%, а лидерът на практика няма да
може да бъде сменян. С приетото предло
жение на ДПС бюлетините без посочена
преференция ще се прехвърлят за водача
на листата.

Въпреки гръмките слова на Мая Маноло
ва, че това е найдоброто създавано до мо
мента, Новият избирателен кодекс в частта
си за преференциалното гласуване не въве
де нищо ново и съществено, а направи една
реконструкция на „добре познатото ни ста
ро“, с тази разлика, че намали процентния
праг. Препращайки паралел с префе
ренциите от 2007 г. (15%) и от 2011 г. (9%),
сега те са много пореалистични. Въпреки
това прогнозите сочат неефикасност за по
реден път, тъй като 7процентовата бариера
за национални избори и въведените условия
запазват политическото статукво. Единстве
ният начин за реална промяна е премахва
нето на процентната бариера или смалява
нето ѝ до процент. Всичко друго е „чесане
на езици“ и пожелания.

Критиците на преференциалния вот смя
тат, че основните му недостатъци са
сложните механизми за преброяване на
преференциите, както и нужното времето
за тази цел. Усложняването на изборния
процес създава предпоставки за объркване
на гласоподавателите, което може да доведе
до неправилен или невалиден вот. Въпреки
това преференциите са добър пример за
реален контрол над партийните листи и при
добре създадена изборна система могат да
дадат възможност за ефективна борба с на
ложеното статукво. #

С
наближаването на изборите за Евро
пейски парламент несъмнено най
обсъжданият въпрос в публичното

пространство е системата, по която ще гла
суваме. Темата „Нов изборен кодекс“ разбу
ни духовете и предизвика вълна от диску
сии, дебати и критики. Мненията за него са
от „много добър“ до „пълен провал“. Идея
та за въвеждане на мажоритарен елемент
срещна компромисен вариант във въвежда
нето на преференциален вот.

Какво представлява той и отговори ли на
обществените очаквания? Ще бъде ли
ефективен или е поредният опит за „изми
ване на ръце“? Настоящото изследване има
за цел да запознае аудиторията и да отгово
ри на тези въпроси. За нужната обективност
ще бъдат разгледани същността, основните
характеристики и функциите на префе
ренциалния вот. Чрез сравнителни методи
изследванието ще придобие характер, кой
то ще отговори за ефективността му според
Новия изборен кодекс.

Найобщо казано, преференциалният вот
дава възможност на гражданите освен да
гласуват за определена партия, също и да
разместват кандидатите в листата. Според
специалисти това е един от ефективните на
чини за борба на гражданите с
възможността партиите безконтролно да
подреждат списъците. Преференциалният
вот е електорална система с отворени листи,
тъй като позволява на гласоподавателите да
определят своите фаворити. При такава с
твърди партийни листи хората, имащи пра
во на глас, избират кандидатите в определен
ред, който е избран от партията. В България
на парламентарните избори през 2013 годи
на беше използван вторият вариант, тъй
като правителството на ГЕРБ премахна пре
ференциите и наруши едно от основните си
предизборни обещания.

Преференциалният вот е широко

разпространен по целия свят, разбира се,
изпълнен със своите специфики и вариации.
В Дания например избирателят може да
даде своя глас за всеки кандидат в листата.
Процентът, който трябва да получи, за да
бъде преместен, е 25%. На изборите в Шве
ция пък процентното разпределение е 5% в
избори за Европейски парламент, общинско
събрание или областен съвет и 8% в избори
за Парламент. Прекалено високият праг в
повечето случаи не позволява реално
разместване на кандидатите, което
обезсмисля идеята. Разбира се, има страни
като Италия, където процентът е нулев и
преференциите работят успешно.

В България преференциалният вот се въ
веде за първи път през 2007 година. Негово
то приложение на изборите за Европейски
парламент беше пълен провал, тъй като
правителството на Тройната коалиция гла
сува 15% праг за преференция, което съсипа
из основи идеята. Въпреки че не малка част
от българските граждани използваха
разместването на кандидатите, нямаше та
къв, който да е минал 10%. С въвеждането
на Изборен кодекс през 2011 година прави
телството на ГЕРБ утвърди пропорцио
налната избирателна система с 9% посочва
ния, но година покъсно се отметна от реше
нията си и прие пропорционална система с
твърди партийни листи.

Новият избирателен кодекс трябваше да
коригира всички грешки на предишните
управляващи и да изгради сравнително ка
чествен закон, който да създаде
предпоставки за честни избори. Въпреки
дългото забавяне гражданите очакваха въ
веждането на мажоритарен елемент, който
да им даде възможност за избор на личност,
а не както на майските избори – затворена
листа, наредена от самата партия, или про
валеният опит за смесената избирателна
система от 2009 година. Какво всъщност

Същност и характеристики на
преференциалния вот
Светлин Тачев
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Във второто издание на „Листопад‘‘ – рубрика
та, която ви запознава отблизо с евролистите
на основните политически сили, специален
гост ни е „Реформаторският блок‘‘. Оправда
ват ли реформаторите заявените амбиции за
широко гражданско участие в листата, ще
разберем подолу. Поради липса на място, по
местваме само първите 8 кандидати.

Листопад

Меглена Кунева – греда! На
хартия Меглена Кунева изглежда
като перфектния водач – два
пъти министър по европейските
въпроси, за кратко заместникми

нистър на външните работи, първи българс
ки еврокомисар. По образование – юрист,
специализирала е „Международни отноше
ния“. Като представителност и политическо
държание дори минава за светъл лъч в
родната политическа картинка. Само че го
ворим за Реформаторски блок – партия,
изявила претенции за пълно скъсване със се
гашното статукво и унищожаване на
партийното задкулисие. Партия, обещала
засилен граждански контрол във властта.
Партия, обявила за основна своя идеология
промяната. И партия, която едва ли трябва
ше да слага за водач на листата си „старо“
лице, бивш министър по времето на Трой
ната коалиция с министърпредседател
Сергей Станишев. И докато за някои Куне
ва е главната причина България да е в ЕС,
други я считат за основен виновник два от
реакторите на АЕЦ „Кузлодуй“ вече да не
работят. Името ѝ не остана незамесено и в
скандали – през 2010 г. беше назначена в
Управителния съвет на френската банка
„БНП Париба“. Случаят доведе до
разследване на Етичната комисия към ЕК –
относно конфликт на интереси.
Впоследствие Кунева беше оправдана. Шум
около нея се вдигна и покрай преговорите
около Търговското споразумение за борба с
фалшифицирането (АСТА). Документът бе
заклеймен като ощетяващ основни
граждански права, но се оказа, че редица
страни, сред които и България, са сложили
тихомълком подписа си под споразумение
то, а Меглена Кунева в качеството си на
еврокомисар за правата на потребителите
не е реагирала по никакъв начин. Тя от своя
страна отрече да е присъствала на обсъжда
нията, въпреки че името ѝ бе документира
но в протокола. Впоследствие Кунева офи
циално се обяви против АСТА, а доку
ментът беше отхвърлен след последвалата
остра обществена реакция. Като цяло доста
спорна кандидатура за, по всяка ве
роятност, единственото избираемо място в
листата.

Светослав Малинов – нова
греда! Правим важно уточне
ние – за разлика от всички оста
нали партийни листи тази на ре

форматорите е единствената, в която
липсата на партийно минало и полити
ческа кариера се счита изцяло за плюс.
Пак споменаваме, че заявените им амби
ции са за активно гражданско участие и
налагане на нови лица в политическата
среда. На този фон обаче второто място в
листата им отново е с партиен вместо с
граждански привкус. Светослав Малинов
е настоящ евродепутат от ДСБ, член на
Европейската народна партия (ЕНП),
учaстник в еднадве комисии и делегации.
Политическата му кариера датира отпре
ди повече от десет години. Един от основа
телите на ДСБ, следователно и активен
участник в безкрайната и вече втръснала
„борба за кокала“ в сините редици през
последното десетилетие. Бивш депутат от
НС, пак по времето на Тройната коали
ция. Фактът, че преди година нарече в
интервю Кунева „червена кукувица“, а
сега делят една листа, или показва поли
тическа зрялост в името на общите
проблеми, или е пореден случай на изби
рателна амнезия в името на лични интере
си. Иначе Малинов изкара далеч нелош
мандат на евродепутат и каузите, за които
се бори в европарламента, касаеха пре
димно младите граждани. Кандидатурата
му обаче седи доста далеч от представите
за промяна и скъсване със сегашното ста
тукво, а визията му си е на добре познатия
и позастаряващ партиен чиновник.

Божидар Лукарски – трета
та позиция не само че отново е
партийна, но и две от коали
ционните партии в РБ направо
щяха да се избият за нея.

„Гражданското“ пак остана на заден план
за сметка на междупартийните търкания
в десницата, докато от СДС и НПСД се
дърпаха кой да седи след Малинов в
листата. В крайна сметка сагата се разре
ши в полза на СДС заради подоброто им
квотно разпределение. Случаят обаче
отново илюстрира готовността на коали
ционните партньори да се хванат за гу
шите при наймалкия повод и изобщо не
е ясно докога лидерите на РБ ще успяват
да тушират вътрешното напрежение.
Относно Лукарски – юрист по образова
ние. Член на СДС от 1999 г. В момента –
неин председател. Краткото му управле
ние засега се характеризира само с
факта, че след последните социологи
чески проучвания населението на седми
микрорайон на Люлин официално
надмина по брой електората на партията
му. Лукарски е поредният от листата,
който не предлага нищо ново и нищо
обнадеждаващо.

Корман Исмаилов – и ако Ку
нева само подкопава, то лидерът
на НПСД със сигурност направо
закопава евролистата на РБ.
Дългогодишен член на ДПС, на

тирен от партията през 2011 г. Оттогава
изживява житейски катарзис и не е спрял

да плюе по Ахмед Доган вече трета година.
Библейският гняв на Волен Сидеров
застигна и него по време на гостуване в
БНР, когато почти се стигна до ръкопашен
двубой между двамата. А благодарение на
общите му снимки с турския премиер Ре
джеп Ердоган, които Исмаилов гордо
развяваше из медийното пространство,
сега на реформаторите непрекъснато им
се налага да опровергават твърдения, че
получават финансиране от турското пра
вителство. Изцяло негативна оценка за
четвъртата позиция в листата.

Николай Ненчев – още един
юрист по образование. Земеде
лец по душа – председател на
БЗНС. Специализирал е в Евро
пейския парламент. Петата му

позиция в листата засилва тенденцията
за братска, коалиционна делба на квоти
те за сметка на гражданското участие.

Гергана Николова – ето я и
нея – гражданската квота! Чак
на дълбоката и абсолютно
неизбираема шеста позиция.
Ако ще левицата да се разцепи

на още 16 части, а Бойко Борисов да заве
щае ГЕРБ на Делян Пеевски, Гергана Ни
колова пак няма дори да помирише изби
раемата зона. Преференциалният вот
също трудно ще ѝ помогне (стр. 4) За
справка – дори БСП поставиха две, макар
и фиктивни, граждански квоти на изби
раеми места в листата си. Гергана Нико
лова е човек от площада, без полити
ческо минало, завършила реторика, за
нимава се с доброволческа дейност в
домове за деца, лишени от родителска
грижа. С други думи – перфектна канди
датура за настоящата листа. Поставянето
ѝ поне в челната тройка би придало на
цялата листа съвсем друг облик, би ни
убедило, че РБ вземат насериозно
Гражданския си съвет. И вероятно би
привлякло повече гласоподаватели,
отколкото биха привлекли лицата на Ку
нева, Малинов и Лукарски.

Виктор Лилов – отново
гражданска кандидатура. Отново
в нищото. Виктор Лилов е ара
бист, историк, мениджър, проду
цент и каквото още се сетите.

Също участник в протестите. Политическо
минало – никакво. Ново лице – със сигурност.
Позиция в листата – умерено безперс
пективна, клоняща към безнадеждна.

Сергей Петков – тук си имаме
един доста успял и интелигентен
българин от чужбина. Сергей
Петков е консултант по разра
ботка на авиационни технологии

в САЩ. В политиката е едва от миналата
година (кандидат на ДБГ). Живее в
Брюксел – с други думи щеше да си ходи
до Европарламента по чехли и халат. Дали
трябваше да му се порадваме в челото на
листата за сметка на някой недоуспял по
литик? Да, определено. #
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П
реди избори и управляващи, и опози
ция се сещат, че има там нейде един
клет гражданин (потенциален гласо

подавател) – пренебрегван, онеправдан и вечно
измамен, за чието благо следва да се помисли.
Предстоящите избори за Европейски парла
мент доведоха до много популистки изказва
ния, добавки за пенсионери и социално слаби,
включително и до промени в Закона за потре
бителските кредити.

Реално погледнато, такава стъпка трябваше
да бъде предприета отдавна. Преди световната
икономическа криза да почука и на нашата
врата банките раздаваха кредити, както поли
тици мятат предизборни обещания – без
покритие. Това доведе до рязък скок на несъ
бираемите, така наречени „лоши кредити“. А
сега, няколко години покъсно, сме свидетели
на обратната тенденция – рязко свиване на
кредитирането. Както се казва, „за да получиш
заем, първо трябва да докажеш, че не се
нуждаеш от него“.

Войната заемодатели–длъжници не е от вче
ра. Постоянно има спорове за дребните
шрифтове в договорите, едностранните про
мените на лихвения процент, таксите за
обслужване и евентуално предсрочно погася
ване и други в този ред на мисли. За пръв път се
заговори за регулации в областта на бързите
кредити – това са отпуснати суми до 400 лв.
Към тях обикновено прибягват хора в
затруднено финаново положение, които не
могат да получат заем от банка, тъй като не
отговарят на условията ѝ. Прибягвайки до
услугите на такава финансова институция, те
често се оказват в позиция да ѝ връщат сума,
двойно и тройно поголяма от взетата. Получа
ваш 200 лв., да речем, но с разнообразните
такси и лихви се оказва, че трябва да върнеш
500 лв. Какво обаче разбират сегашните
управляващи под „регулация“? Да се въведе
таван на лихвите от 50%. Тоест на 200 лв.
изтеглен бърз кредит лихвата може да бъде 100
лв. Подчертвам, таван на лихвите. Не и на
таксите. Това означава, че въпросните креди
тори могат да си измислят куп такива и отново
дължимата сума да е три пъти поголяма от
тази, която си заел. Спомняте ли си как същите
тези управляващи в края на предишния си
мандат – през 2009 година, въведоха ограниче
ния за заложните къщи? Тогава те бяха огра
ничени да акумулират лихва от 3% на месец.
Но никой не ги спря да заобикалят това огра
ничение и да си измислят нови и нови такси.
Ако то действаше, нямаше да са на всеки ъгъл
и сега, 5 години покъсно. Такава е и ситуация

та с регулациите в момента – не е като да няма
опции да се заобиколят и на практика си оста
ват в сферата на празните приказки и симули
рането на „загриженост“ за ужилените потре
бители.

По въпроса за дребните шрифтове в догово
рите за кредита вече е ясно – в чл. 10, ал. 1 е за
писано: „Договорът за потребителски кредит
се сключва в писмена форма, на хартиен или
друг траен носител, по ясен и разбираем на
чин, като всички елементи на информацията
се представят с еднакъв шрифт, чийто размер
е не помалък от 12, в два екземпляра – по един
за всяка от страните по договора“. Това опре
делено беше време да се случи. Сега заемопо
лучателите няма да имат възможността да се
оправдават, че нещо не са видяли или прочели.
Освен това общите условия в договора следва
да бъдат подписани и от банката, и от клиента
на всяка страница.

След дълги разисквания, част от таксите, кои
то начисляват финансовите институции се пре
махват, част  остават. Остава например тази за
разглеждане на документи, когато постъпи
искане за кредит. Но пък отпада задължението
на кредитополучателите да плащат такса на
банката, ако погасят предсрочно заема си за жи
лище. Само че когато измине една година – до
тогава си остава 1% от сумата. Сега стига и до
5%. Зад борда остават и разните комисионни за
усвояване, обслужване и управление на креди
та, като изрично се забранява на банките оттук
нататък да събират каквито и да е допълни
телни такива, ако те са част от дейността им по
предоставянето му, както и да ги начислява по
вече от веднъж за една и съща операция, която
изпълняват. Дотук добре. Обаче, първо, тези су
мички найвероятно банките простощемушнат
в общата цена на кредита и няма да се лишат от
тях, все пак те формират голяма част от прихо
дите им, и второ, новите правила на играта ще
важат само за новите играчи. Иначе казано, ко
гато законът влезе в сила, той ще засегне само
сключените след приемането му договори за
кредит. Останалите засега ще си карат по ста
рия ред. Казвам засега, тъй като това е една от
причините за недоволство и непрестанни
въпроси и към вносителите на предложенията,
и към останалите народни представители. В
крайна сметка със сигурност да се възползват от
новите правила заслужават и хората, които са
теглили някога заем и към настоящия момент
си патят от високи лихви, безброй такси и ситни
буквички.

Като заговорихме за лихви, и тук има про
мяна. Досега те се образуваха в зависимост от

Предизборни промени в Закона
за потребителските кредити
и има ли промени всъщност
Михаела Лазарова

базов лихвен процент и надбавка. Базовият
лихвен процент си го определя самата банка.
Според промените лихвата по кредита ще се
изчислява спрямо пазарен индекс libor, euribor,
sofibor и/или индикатори, публикувани от
Българската народна банка и/или Нацио
налния статистически институт, както и от
комбинация от тях в допълнение с фиксирана
надбавка. В това размито понятие именно е
уловката – щом финасовите компании ще мо
гат свободно да комбинират различни индекси
и така да формират лихвения процент, то едва
ли ще се поколебаят да използват този момент
и ефектът на практика ще е нулев и всъщност
ще доведе до много повисок такъв. Новост е и
че нямат право еднократно да го изменят след
отпускането на заема, ако това не е упоменато
в договора.

Друг нов момент, който се въвежда, е
относно удовлетворението на банката, когато
ипотечен кредит не се изплаща. Изпадналият в
затруднение заемополучател може да си избе
ре между два варианта – кредиторът му да се
удовлетвори изцяло, но до рамките на обезпе
чението на заема, като това съответно означа
ва, че лихвата по него ще е посоленичка. Вто
рият вариант е, когато потребителят не си вна
ся вноските, банката да разполага с цялото му
имущество, като тогава и лихвата ще бъде по
ниска. Тези промени водят до риск найвече за
самата нея – пазарът на имоти не е особено
активен и все още се възстановява от кризата.
Може да се окаже, че жилището, купено с ипо
тека, е доста поевтино от самата ипотека и
финансовата институция на практика не успя
ва да компенсира загубата си, дори и да си го
вземе от клиента.

Властта за пореден път реши да симулира,
че работи в полза на гражданите и съвсем по
пулистки размаха пръст на банките. Със си
гурност има нужда от промени в законодателс
твото в тази област, особено след февруарски
те протести миналата година – положителни,
работещи механизми за регулация на заемите.
С новите разпоредби все още е трудно да се
каже дали ще отговорят на тези определения
или ще доведат до още поголямо оскъпяване
и свиване на кредитирането, недоверие в
системата и трус в банковата система. Засега
клоним към втория сценарий. Да не говорим,
че има определени граници на намесата на
държавата в сектора и това в момента със си
гурност ще се има предвид от потенциални
инвеститори и в никакъв случай няма да ги
стимулира да припкат с куфарчета с пари към
нас. Времетоще покаже.
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1. КИКИМОРА е една от младите български
рок групи. Как стана така, че добихте попу
лярност толкова бързо?
Имаме правилен поглед към нещата, работим
много и имаме ясна цел, която знаем как да
постигнем. Всичко става с много труд, ясна
концепция и безкомпромисна отдаденост към за
дачите на бандата. КИКИМОРА е много гъвкава
и разностранна банда. Работим и с големи
симфонични оркестри – през
2012 г. направихме концерт с
Оркестъра на БНР в зала
„България“, а през 2013 г. ня
колко концерта с Русенска
филхармония, на които
изпълнявахме оперен ре
пертоар в рок аранжимент. По
този начин си осигуряваме
много широк таргет – от тий
нейджъри до хора на възраст.
2. Как преминават участията
ви на живо и какво виждате в
очите нафеновете си?
Нашите участия са подчинени
изцяло на публиката. Свирим
винаги различно, с много имп
ровизация, както са свирили
найвеликите групи на 70те го
дини. Студийните версии на
парчетата ни са около 4 минути,
но на живо всяка песен е над 67
минути. Феновете ни постоянно се множат, оби
чаме ги. Понякога ги каним да свирят с нас.
Концертната ни програма е много освободена,
никога не знаем какво ще се случи. Смятаме, че
публиката обича това, защото се чувства като
интерактивна част от събитието.
3. Китаристът на групата Николо Коцев е му
зикант със завидно творчество зад гърба си. Би
ли ни разказал някоя интересна случка около
професионалната си кариера?
Бях в Турция като музикален директор на група
та на Робин Гиб. Концертът беше в Измир, на
един летен театър. Час и половина преди
концерта стана ясно, че Робин ще пристигне с по
късен полет и закъснява с един час. Театърът –
пълен, организаторът заплаши със съд. Трябваше
с групата да се справим с положението. За броени
минути тримата ни вокалисти събраха 12 парче
та, които никога не бяхме свирили заедно. Разпи
сах набързо песните за бандата – буквално за 20
минути. Излязохме на сцената и направихме чу
десен едночасов концерт с кавъри, естествено, но
публиката помисли, че така загряваме за Робин
Гиб. Докато разтягахме края на последното

парче (помня, че беше Purple Rain), ми направиха
знак, че Робин е пристигнал. Обявихме го и той
излезе на сцената, като че ли нищо не се е случи
ло... Никой не разбра за гафа :)
4. Можем ли скоро да очакваме албум от КИ
КИМОРА?
От албум на КИКИМОРА няма никав смисъл.
Албумът отдавна не е символ на благополучие
или постижение, защото всеки може да направи

албум почти в домашни условия. Всичко, което
създаваме, се разпространява свободно в
Интернет. Критерият за успех на една група е
многобройната публика на концертите ѝ, а това
се постига само със страхотни парчета. Все още
има какво да се желае по отношение на мащаба
на нашата публика, но с времето всичко ще си
дойде на мястото.
5. Скоро пуснахте нова песен – „Епопея на изма
мените“, в която в свой стил представяте про
дължителните протести срещу сегашното пра
вителство. Как дойде идеята за нея, КИКИМО
РА не е от групите, чиято музика е посветена на
гражданското общество?
КИКИМОРА е група, която в текстовете си
набляга на социалните и житейски проблеми.
Няма как да останем слепи за това, което се
случва в България. Ако не бяхме написали песен
за протестите, нямаше да сме верни на себе си.
Освен това темата на песента доста приляга на
една рок група.
6. От тази песен се вижда, че не стоите безу
частни към съдбата на България. Какво е отно
шението ви към управляващите и като цяло

Кикимора: „Няма как да останем слепи за

това, което се случва в България“
КИКИМОРА е една от поновите български метъл банди, но това съвсем не означава, че е съставена от неопитни музиканти. Съвсем наскоро
групата пусна ново парче, което е посветено на антиправителствените протести у нас – „Епопея на измамените“. Разговаряме с китариста
на състава – небезизвестния Николо Коцев, който е бил част от групи като Балтимор и Брейзън Абат. Втората е проект, в който участват
легенди като Джо Лин Търнър и Глен Хюз. Автор е на популярната рок опера „Nostradamus“.

към политиката?
Управляващите са избрани от народ, който няма
обективен поглед към нещата. Познавам хора,
които са верни до гроб на БКП, защото тя е била
добра към тях навремето и ги е ползвала за
собствените си диктаторски цели. Какво да кажат
обаче тези, към които БКП не се е отнасяла
добре, и имали ли са те право да не харесват
БКП? Сега времената са други – възрастните

хора трябва да мислят за бъдещето,
когато гласуват, за децата и внуците
си, а не за самите себе си. В сегашна
та ситуация ние сме затворници на
„демокрацията“ и заложници на
четирима души в Народното
събрание. Ужасно неправилно е
едно Народно събрание от 240 де
путати да има само четири гласа,
дадени от хора, които се карат по
между си, но не за доброто на изби
рателите си. Демокрация?
7. А какво повече бихте казали за
протестите?
Жалко че утихнаха. Все пак
свършената работа е огромна. Ще
дойде време, когато това ще излезе
наяве. Поклон пред всички, които
участваха.
8. Какво трябва да се промени в
България, за да заживеем по
добре?

Независими доблестни и мъдри хора от народа за
народни представители. Спирането на партийни
те субсидии е единственият начин да се отървем
от корумпирани политици. Да се наблегне на
развитието на селското стопанство – единствена
та потенциално печеливша дейност в страна, къ
дето камък да хвърлиш в пръстта – ще поникне.
Така ще се съживят загиващите ни села, ще се
изгради нужна инфраструктура и младите ще
предпочетат да си останат по домовете, вместо да
робуват за жълти стотинки в чужбина. Холандия
от години трови цяла Европа с безвкусните си
пластмасови плодове и зеленчуци, защо Бълга
рия да не може да произвежда в нужните коли
чества? Национализация на електро и во
доснабдяване. Тогава държавата, която дава 80
лева пенсия на възрастните, ще трябва да се
погрижи и отоплението им да е 7 лева на месец :)
9. Какво послание бихте отправили към
българския народ?
Гласувайте задъжително – обективно, за бъде
щето и благоденствието на народа. Забравете
личните си изгоди и мислете за децата и
държавата си!

Снимка: официалнаФБ страница на Кикимора



КУЛТУРА

www.facebook.com/vestnikprotestwww.protestnamreja.bg8

# Протест 07.IV – 13.IV.2014 г.

Георги Драганов

Днес имах удоволствието да пътувам до
Пловдив и обратно. Пътят от нас до гарата
беше различен заради ремонта на трамвай
7, както и заради ремонта на пл. „Лъвов
мост“. На гарата – ремонт. Пътувам към
Пловдив, по пътя няколко гари се ремонти
рат, в Пазарджик направо нова строят (или
поне доста основно я подменят). В Пловдив
пристигам – пак ремонти на градинки.
Изобщо, мирише на избори, та се не трае.

Деян Арнаудов

Искам да ви питам, приятели, ако не се слу
чат нещата на бареката, ще трябва ли да
връща на няКОЙ „собствените“ си
480 000 лв.?

БлаговестЦветанов

България е циганчето, което иска пари за
баничка от #ЕС, а когато ги получи, си купу
ва цигари.

От социалните мрежи

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

Васил Димитров
Георги Илиев
Димо Господинов

Мартин Райчинов
Елена Хамбарджиева
Михаела Лазарова

Момчил Петров
Радина Ралчева
Христо Йовев

Юлиян Собаджиев
Христо Гатев
Марта Джалева

Борил Гуринов
Благовест
Цветанов

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

— Знаем ний, за пръв път ли правим избори! —
обажда се Гочоолу.
— Ти, Гочоолу, като минеш край Арнаутина,
кажи му да приготви за тази вечер 300 оки
хляб и да ги прати — 100 оки в Циганската ма
хала при Топачоолу, 100 оки в Парцал махлеси
в Гоговата кръчма и 100 оки долу, при хамали
те. Ти, Дочоолу, замини край тези кръчми и
кажи да почнат вече да дават от тази вечер
вино, ракия. Повече ракия да им дава, чу ли?
Па да им кажеш да не надписват много, че ги
земват дяволите. Поонази година за нищо и
никакво 2000 лева ни оскубаха, маскарите!
Кажи им да си опичат ума, зере Градският съ
вет е наш! Замини и покрай касапите, кажи им,
колкото имат мардалък, дроб, черва, кокали,
нека ги съберат в единдва коша, че ще ги пра
тим по кръчмите да сварят на нашите по един
казан чорба. Довечера управителят и око
лийският ще се завърнат от селата, аз ще ги
зема с мене да пообиколим другите кръчми и
кафенетата. Ще съберем от всичките канцела
рии да пишат бюлетини; ще ги караме цяла
нощ да пишат. Аз избрах хартия, таквази си
вичка, жълтичка. Нашите бюлетини ще ги сгъ
ваме като муски…
— Ючкюшелии — пояснява Дочоолу.
— Ючкюшелии. Па трябва да пипнем ня
колко техни бюлетини, да видим каква им е
хартията и как ги сгъват, та да накарам писа
рите да напишат 1000–2000 бюлетини на тяхна
хартия с наши имена.
— Страшен си дявол, бай Ганьо, изучил си ги
тия пущини на пръсти! — казва с благоговение
Гочоолу.
— Хубава работа! Защо съм Ганьо Балкански,
ако няма да зная и този занаят. Ти, господине
мой, тури ме в която щеш околия и ми кажи
когото щеш да ти избера. Едно магаре тури за
кандидат, и магарето ще ти избера, майка му
стара! Само дай ми околийския с жандармите
и ми дай 1000–2000 лева. Да ти събера аз тебе,
приятелю мой, ония ми ти синковци от кол, от
въже, тъй 40–50 прангаджии и да ги наредя в
дветри кръчми по краищата, да им подложа
по ведро на глава, па да им извикам: „Ха бака
лъм! Да живее България!“ Хее! Тука ли си,
Пенке ле!… Като накървят ония ми ти
изпъкнали очи, като почнат да вадят от пояси
те ония ми ти ножове, да ги бучат по масите,
като дигнат една олелия с ония ми ти

прегракнали, дрезгави гласове — страх
да те побие! Па земи, че поведи през
нощта тази страхотия през сред града…
Опозиция ли?… Дяволът не може да ти
излезе насреща! Прекарай ги край къ
щата на някой противник… Мале мила!
Като разтворят ония ми ти
гърла!… От един сахат
място да ги чуеш,
мравки ще запъплят
под кожата ти, като
на таралеж ще ти
настръхнат ко
сите!… Па сви
кай селските
кметове и
писари, па
им светни
с очи, па
им скръцни
със зъби, па
им посочи
тия
синковци…
Избиратели
ли?… — И сянката им няма да видиш! Като ти
кацнат от всяко село по 12 души общински съ
ветници с кметовете барабар, като събереш
чиновниците и писарите, постави по краищата
жандарми да връщат другите селяни, окръжи
бюрото с тия 40–50 катили, направи някоя ша
шарма, наблъскай в кутиите няколко снопа
бюлетини и ето ти тебе магарето народен
представител, хахаха!

Из „Бай Ганьо прави избори“
Алеко Константинов

Снимка: burgaspodlupa.com

Поздравления
Целият екип на вестника изказва най
сърдечните си пожелания по случай
рождения ден на Юлиян Трайков (по
известен сред нас като Юли Печатаря).
Той е важният човек с печатарските пре
си, топовете хартия и слонските нерви,
който за наше щастие не спира да ни
ходи по малкото останал акъл и без ко
гото отдавна нямаше да държите в ръка
печатното ни издание. Юли, остани си
все така буден, мислещ и всеотдаен!
Хора като теб са доказателство, че гадна
та чалга още не ни е победила!
Наздраве! Rock N’ Roll will never die!




