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Скритата България
И

зглежда една от странностите в исто
рическата съдба на българите е ско
лонността да изчезват за определен

период от време. След периоди на впечатля
ващи постижения, след титанични борби,
българската нация на
няколко пъти и за про
дължително време
спира да подава към
света сигнали за своето
съществуване.

Така се случва и
през един период от
над 100 години от 1018
до 1087  почти сто и
седемдесет години, ко
гато България бива
завладяна от Ви
зантийската империя.
След продължителна
борба срещу Импе
рията, след няколко
внушителни въстания
съпротивата на бълга
рите утихва, българс
кото землище става
кръстопът на варварс
ки нашествия и
кръстоноснипоходи, а историята замогъщата
държава на Крум, Борис и Симеон изглежда
само фрагмент от пъстрата история на Балка
ните. Тогава едно незначително събитие –
надменният отказ на император Исаак II
Ангел да признае земята на два търновски
хълма, станали известни покъсно като Царе
вец и Трапезица, за пожизнено владение на
местните първенци Асен и Петър, съчетано с
повишени данъци за населението от балканс
ките провинции, довежда до мощно въстание,

възстановило българската държава. За малко
повече от десетилетие всички български земи
са освободени и България се насочва към своя
втори Златен век, докато столицата на Импе
рията е опустошена от кръстоносните завое

ватели.
Следващото „скриване“ на българите е за

значително попродължителен период от вре
ме. Този път Империятазавоевател е Османс
ката. В средата на XVII век никой не би зало
жил на перспективата възстановяване на
българската държава – българите са пре
димно селско население със земеделски поми
нък, говорят на десетки диалекти и без нито
една своя институция; в официалните си
контакти си служат с гръцки и турски език.

Тогава един монах събира в малка книжка
историята на страната си от изворите, които е
издирил след продължително търсене, и тя
започва да се преписва на ръка и разпростра
нява от човек на човек. В следващите десети

летия в българското
землище изникват
1500 български учили
ща. Век покъсно
българите извоюват
самостоятелна църква
и гъста мрежа рево
люционни комитети
опасва българските
села и градове. След
едно кръвопролитно
въстание европейски
те държави поставят
на Империята улти
матум да даде са
мостоятелност на
българите и на руска
та армия и е позволе
но да настъпи към Ца
риград, което дава на
чалото на Третата
българскадържава.

През втората поло
вина на миналия век, след окончателния
разгром на наймасовото и продължително
съпротивително движение срещу съветския
комунизъм в Източна Европа – горянското,
българите отново изчезват. Този път не като
име и общи институции, а като общ път и ви
зия за своето развитие. България отново става
в придатък на еднаИмперия, а поставените от
Империята местни велможи на два пъти офи
циално отправят молба за формалното й при

Снимка: Михаил Самарджиев
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Протестна мрежа:
Делян Пеевски е нашата номинация за еврокомисар!

Обзор
Ден 300 на протеста
На 9ти април се състоя 300ния ден от про
тестите против кабинета Орешарски. Съ
битието бе озаглавено „300та протеста,300
достойни българи“. Под засилено поли
цийско присъствие, протестът тради
ционно започна пред сградата на Ми
нистерски съвет, където на 14 юни започна
и протестът #ДАНСwithme, и продължи до
Народното събрание. Протестираха над
1000 човека, като участваха и част от Рано
будните студенти. Голяма част от тях изра
зиха възмущението си от възможността Де
лян Пеевски да бъде издигнат за кандидат
за евродепутат на изборите през месец май.

#
ДелянПеевски кандидат за евродепутат
Месните структури на Движението за пра
ва и свободи в Добрич, Варна, Смолян,
Кърджали и Велико Търново издигнаха
кандидатурата на Делян Пеевски за евро
депутат през тази седмица. Една от
основните причини за масовия протест,
продължаващ вече единадесети месец,
Пеевски е номиниран с мотивите, че е „до
бър човек с авторитет в средите на ДПС и
познат в цяла България“. Според депутат
от движението Пеевски няма да е на чело
на листата за вота, но ще бъде на „избирае

мо“ място. Точната му позиция ще се разбе
ре найкъсно на 22ри април, когато е и
крайния срок за обявяване на листите.
Дали това ще отговори на въпроса #КОЙ?
или ще провокира нови обществени про
тести предстои да разберем в следващите
седмици.

#
Волен Сидеров отива на съд
На 9 април Софийска градска прокуратура
внесе в съда обвинителен акт срещу депута
та и лидера на ПП “Атака” Волен Сидеров
за хулиганство и нанасяне на лека телесна
повреда на униформен служител на реда,
които Сидеров е извършил територията на
летище Варна на 6 януари 2014г. След три
месечно разследване прокуратурата смята,
че той е извършил три деяния „с хулиганс
кото си поведение Сидеров е предизвикал
скандал и отправил обидни реплики към
френската гражданка Стефани Дю
мортие“; „по време на извозване на пътни
ците от борда на самолета до летищния
терминал Сидеров е извършил горепосоче
ните действия, като е предизвикал скандал
с Димитър Бахнев. Крещял му е, блъскал го
и се е опитал да го ритне и удари“, а
впоследствие „в сградата на летището кре
щял, отправял обидни реплики и квалифи
кации към органите на полицията“.

#
Международна изолация на Русия след
кризата в Украйна
През изминалите седмици Европейският
съюз и Съединените Американски щати и

НАТО прекратиха официалните си
сътрудничества с Русия и Г7 я изключи от
клуба на икономическите сили, а през тази
седмица Парламентарната асамблея на
Съвета на Европа (ПАСЕ) лиши делега
цията на Русия от правото на глас и я
изключи от всички ръководни органи до
края на годината. Това идва на фона на
препоръката от Министерството на външ
ните работи на Руската федерация нейни
граждани на да не пътуват до държави,
които имат договори със САЩ за задържа
не и предаване на чужденци по искане на
Вашингтон (Включително и България).

#
Майката на Пеевски – Ирена Кръстева
обяви, че е продала вестниците си
Нова Българска Медийна Група Холдинг,
собственик на „Телеграф“ ЕООД, „Мони
тор“ ЕООД, „Политика днес“ ЕООД,
„Компакт меридиан“ ЕООД и 50% от
Издателска къща „Борба“ АД, притежава
на от Ирена Кръстева обяви на 11 април,
че е продала своята компания на ирланд
ското дружество Мedia Maker Limited.
Компанията е собственост на бившия
изпълнителен директор на медийната гру
па Communicorp Group (в България група
та им включва радиостанциите Радио1, BG
радио, Nova, NRJ, Вероника, Radio 1 Rock,
City Radio и телевизия) Патрик Халпени.
Сделката ще бъде финализирана след
провеждането на процедурата пред
българската Комисия за защита на конку
ренцията. #

Уважаеми съграждани, скъпи съна
родници,

На ден 300 след първата ни
съвместна среща по повод на номина
цията на многоуважавания Делян
Пеевски за председател на ДАНС,
погрешно наречена от някои оли
гархически кръгове и техните медии
„протест“, е време да кажем цялата
истина:

1. Ние не протестирахме срещу това
гн Пеевски да стане шеф на ДАНС, а
бяхме против това, един успял мъж на
33 години да бъде ограничен само до
председателския пост в една
държавна агенция;

2. Ние искахме оставката на този
парламент и правителство, не защото
те по абсолютно непрозрачен и аро
гантен начин номинираха гн Пеевски
за въпросната длъжност, а защото в
продължение на 300 дни никой от тях
не иска да отговори на въпроса
„Кой?“, кой се опита да подреже кри

лата на този своеобразен „български
сокол“;

Днес, уважаеми сънародници, ние
поставяме всичко на правилните
места и номинираме гн Делян Пеевс
ки, не просто за кандидат за евродепу
тат – пост, който отново е далеч под
неговия потенциал, а за еврокомисар!

Считаме, че кандидатурата му на
пълно отговаря на изискванията за
този висок пост, а и само по този начин
Обединена Европа ще разбере в пълна
степен причините за нашите летни
тревоги и неволи, които скоро ще бъ
дат и техни!

Нещо повече. Считаме че в лицето
на гн Пеевски функциите на евроко
мисари по медиите, медийни регула
ции и телекомуникации; правосъдие и
обществен ред и разширяване на ЕС
могат да бъдат спокойно съчетани, за
щото Кой, повтаряме Кой друг поли
тик и общественик в днешна Европа
съчетава в себе си дълбоки познания

по правната материя, медии и телеко
муникации и Кой, Кой друг политик в
Европа има способността да се разши
рява така успешно – професионално,
интелектуално, материално, полити
чески и даже физически?

В тази връзка, а и с ясното съзнание,
че гн Пеевски ще свърши всичката
тази работа с познатата ни пълнота и
едромащабност, освен всичко това
предлагаме на СОС да преименува
бул. „Брюксел“, на бул. „Делян Евро
комисарски“, а площад „Независи
мост“ на „ЕвроПеевски“, защото вели
ките водачи и генерали още от древни
времена са получавали като прозвище
и фамилия имената на найизвестните
им победи!

Номинирайки и приветствайки бъ
дещия еврокомисар, ние приканваме
всички да се обединим под един общ
лозунг:

„КОЙ ще превърне Обединена
Европа в днешна България!“ #

Владислав Неделев
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КОМЕНТАР

Снимка: Васил Гарнизов

Плюл съм в тая нова орисия – без месия
Васил Гарнизов
Публикуваме с разрешението на „Труд“ – http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=3904716

З
адават се избори, спасител – не. След
година на протести, недоверие във
властта и нарастващ песимизъм

евроизборите наближават без особен
ентусиазъм. Засега, казват социолозите, се
очертава умерено слабо участие. Няма я
тръпката на очакването, че нещо
извънредно ще се случи. Не се задава
незнайният юнак, който да сложи ред, да
въздаде справедливост или да поведе на
цията към победа в битката с бедността и
неблагополучията.

Не че липсват нови кандидати за ролята
на месията, но нещо се разминават с исто
рическия момент. Найгръмогласен от тях
е Николай Бареков и на пръв поглед много
подхожда за целта: висок, широкопле
щест, много амбициозен и малко повърх
ностен – чудесен кандидат за месия.
Проблемът му е, че недоволните не го
припознават, а активно протестиращите
открито му се подиграват като лице и
маска на статуквото. Вероятно поради
това той е прицелил своята предизборна
стратегия и досегашна кампания пери
ферно – в малките населени места. Това
ограничава съществено политическата му
тежест, доколкото спасителят би се целил
в центъра, за да пробие навсякъде.

„В центъра“ означава не просто в столи
цата и найголемите градове. Да се прице
лиш в центъра означава да спечелиш на
своя страна централното политическо по
коление. Атакувайки властта, Виденов
дръпна на своя страна едно поколение на
комсомолци около четиридесетте, които
се осмелиха да изместят застаряващата
партийна номенклатура, овладяла ключо
вите политически и бизнес постове при
прехода. Около четиридесетте бяха и клю
човите лица в листите на Костов, рекрути
рани вътре в страната. Пак така постъпи и
човекът от Мадрид, който привлече част
от тях и от средите на емиграцията, а по
късно – и бившият му бодигард, който
наблегна на същото поколение, но от про
винцията.

В това отношение другата нова форма
ция за евроизборите, АБВ, също ще се
размине с месианския патос. Техните лица
и послания сочат поскоро към старите,
умерените и познатите, отколкото към но
вото динамично поколение в политиката.
Към това може да добавим и половинча
тите, доколкото не се отдръпнаха ради
кално от партията майка: направиха си
отделна листа за изборите, но не посмяха
да си направят отделна парламентарна
група и като цяло нова национална
партийна структура.

Реформаторският блок също е нов по
литически играч, който теоретически би
могъл да развее знамето на спасението,
което обаче очевидно не съвпада с полити
ческите им намерения. Като цяло
публичното им поведение е прибрано,
възпитано и скромно, с акцент върху
технократски и експертен потенциал, до
като спасителят предполага размах и
интензивни емоционални послания, които
очевидно не подхождат на Малинов и Ку
нева, както и хората зад тях като Даниел
Вълчев и Прошко Прошков, които освен
това вече бяха припознати от друго едно
поколение.

Същото се отнася и до някогашната „ге
нерална промяна“ Борисов, който от бивш
спасител се е препозиционирал в режим
на оцеляване и умерена съпротива, бази
рана на стар отбор, вече преминал през
властта. За тези избори ще играе като по
мъдрял и кооперативен, но това едва ли
ще донесе добавена стойност. Например
предложи общ щаб при запазване на
отделни листи, което хвърля сянка както
върху мъдростта, така и върху коопера
тивността.

Трудно ще бъдат припознати като ме
сии и новите националисти, които от месе
ци са застинали в електорален клинч в
борбата със старите български национа
листи, които пък от своя страна допълни
телно ограничават потенциала си, след
като поеха ролята на руски интернацио
нал след кримските събития.

Понадолу в класацията на участниците
в евроизборите изплуват и „Зелените“, за
които обаче въпросите на спасяването на
природата като цяло или отделни нейни
фрагменти стоят отделно от въпросите на
спасяването на нацията. Това ги държи да
леч от опасностите на демагогията и ме

сианския популизъм, както и далеч от вся
ко значимо политическо представителс
тво. Неотдавна те имаха своя исторически
шанс да се превърнат в сериозен фактор в
политическия живот, но го пропуснаха,
избирайки да запазят профила и размера
си на активистко НПО.

По подобен начин на път да се размине с
историята е и мрежата на протестиращи
те, които дълго време държаха изправена
на нокти управляващата коалиция.

Техните ключови лица са именно от по
колението на 40те, не са изхабени от
участие в предишни парламенти и каби
нети, не им тегнат управленски провали и
неизпълнени обещания, нямат задни
мисли, защитават идеите с телата си, съче
тават житейски опит с висок емоционален
градус. Накратко, тяхната среда е най
подходяща за политическо представи
телство и водачество за времената, в които
живеем.

Техният избор обаче като че ли ги води
извън политиката. В тяхното въображение
като че ли надделява представата за
„чистото“ гражданско участие като живот
в съпротивата и извън отговорностите на
политиката. Една подвеждаща представа,
която спечели в дебатите както след побе
дата на Орлов мост през 2012 г., така и
след оставката на Борисов през 2013 г.
Казвам подвеждаща, доколкото това е
теза на статуквото, срещу което се борят.
Което ще преглътне затихващата съпро
тива на улицата, само и само да не я полу
чи като политическа съпротива в парла
мента.

Това статукво, разбира се, се тревожи
повече от появата на активно поколение –
„спасител“, отколкото от стари играчи
или нови лица на стари сили. Затова и БСП
се е съсредоточила върху това да спасява
себе си – контрол върху щетите след поя
вата на АБВ и въобще не е до това да се
прави на спасител на нацията. А ДПС
кротко стои отстрани, стяга редиците си и
очаква резултатите в нощта на изборите,
за да препотвърди ролята си на коалицио
нен партньор или да се позиционира като
балансьор в някаква нова конфигурация
на старото статукво.

Същевременно скромната вяра в спаси
тели и чудеса в политиката не е непре
менно лошо нещо. Даже напротив, може
да е здравословна на фона на вихрещото
се обществено суеверие. Без съмнение оба
че не е добре политиката отново да зависи
само от гласовете на смаляващия се брой
твърди избиратели, а протестният глас да
бъде само глас на улицата. #
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В днешното издание на рубриката ви
представяме евролистите на „отцепници
те“ вляво и вдясно – движение „АБВ“ и ПП
„Синьо единство“. Предлагат ли Георги
Първанов и Надежда Нейнски алтернатива
на БСП и Реформаторския блок ще опитаме
да разберем подолу. Поместваме първите 7
кандидати от всяка листа.

Листопад

„АБВ“
Ивайло Калфин – лява

алтернатива. Във всеки смисъл
на думата. Ако приемем, че
основната цел на АБВ е да излю

щи максимално голям електорат от БСП,
то водач на листата определено трябваше
да е Георги Първанов. Станишев вече му
хвърли ръкавицата, като поведе листата
на БСП, пък и червените баби си падат по
величествената осанка на бившия прези
дент. Като изключим тази гледна точка,
Калфин е доста поподходяща кандидату
ра от Първанов. Бивш външен министър и
настоящ евродепутат. Не е типичната
червена хиена, което обаче не работи осо
бено в негова полза. Точно каква алтерна
тива на БСП предлага обаче не е много
ясно.

Михо Михов – старата генера
ция влиза в действие. Явно на
бившия летец и генерал ще се
разчита да привлича
възрастния червен електорат

към АБВ. Дългогодишен съветник на
Първанов по военната сигурност на стра
ната, един мандат посланик в Македония.
Едва ли ще го видим в Европарламента,
имайки предвид, че дори мястото на
Калфин не е гарантирано. Каква точно
алтернатива на БСП се очаква да донесе
65годишният Михо Михов пак не става
ясно.

Константин Проданов –
наскоро се похвали пред медии
те, че „листата на АБВ е единс
твената гражданска и
надпартийна“. Не ни прозвуча

никак убедително, имайки предвид, че
баща му Васил Проданов дълги години
пишеше речите на Георги Първанов. Са
мият Константин Проданов пък беше
икономически съветник на бившия прези
дент в последната година от мандата му.
На 37 години, финансист по образование.
Ново лице, от което не трябва да се
очакват нови неща.

Нина Найденова – и тя бърза
да опровергае твърденията на
Проданов. Баща ѝ е бившият
червен кмет на Карлово – Най
ден Найденов. След като дъще

ря му премина в АБВ, от БСП си го изка
раха на Найденов и го освободиха от

поста му на директор в Областно пътно
управление – Пловдив. Нина Найденова е
на 34 години, също финансист, с кариера
зад граница. Вярна на Първанов. Подобно
на Проданов, и от нея не трябва да се
очаква нищо ново.

Росица Янакиева – прощава
ме на всеки, който я познава по
име и в този момент е захвърлил
ужасено вестника. Не е много
ясно какво прави Росица Яна

киева в евролистата, след като само преди
месец в интервю за руска телевизия
достигна до гениалното прозрение, че
„членуването ни в ЕС води до повече загу
би, отколкото позитиви“. Дългогодишен
червен кадър, втори мандат кмет на гр.
Перник. Забърка се в скандал с източване
на средствата за възстановяване след зе
метресението от 2012 г.. Отскоро е обект
на протести от местни граждани заради
незаконна сеч в планината Голо бърдо.
Като цяло – зловещ автогол от страна на
АБВ, с който успяват да закопаят и малко
то плахи надежди за качествена алтерна
тива вляво.

Андрей Андреев – председа
тел на АБВ Шумен. Местният
червен тартор Димитър Дъбов
се заяде с него и му заяви, че не
вижда как АБВ ще съберат по

вече от 30 000 гласа в национален мащаб.
Това накара лично Георги Първанов да се
зарече, че ще приключи с политиката при
такъв провал, стига и Дъбов да обещае, че
ще се оттегли, ако АБВ премине посоче
ния лимит. Вярваме им и на двамата.

Драгош Методиев – на пре
дишните евроизбори беше в
листата на БСП. Лекар по обра
зование. Сред добрите специа
листи в гръдната хирургия. Съ

ветваме го да не разваля хубавите впе
чатления и да се съсредоточи в
професионалната си кариера. #

„Синьо единство“
Надежда Нейнски – Надежда

та, както знаем, умира
последна. Напоследък обаче
изглежда все побезлична и умо
рена. За разлика от предишните

евроизбори този път едва ли ще се пребо
ри за място сред избираемите квоти. След
като с Кунева се хванаха за косите коя от
двете да води листата на Реформаторския
блок, набързо се отцепи от тях. За което не
я обвиняваме – даже напротив. Това, кое
то предлага обаче, може да се приеме като
още поотегчителна тяхна версия: стари
муцуни, нереализирали се политици,
събрани от кол и въже коалиционни парт
ньори, въртяни до втръсване грамофонни
плочи. Нищо ново, освен познатите
Пехливански борби в десницата. А ако
приемем обвиненията към Меглена Куне
ва, че е „старо“ лице, тогава Надежда
Нейнски поскоро навлиза в графата

„древни“. За нея няма какво толкова ново
да кажем – в политиката е още от 1989 г.,
дългогодишен народен представител,
външен министър по времето на кабинета
„Костов“, настоящ евродепутат, бивш
председател на СДС и ОДС.

Бойко Станкушев – също в
графата „древни“ – член на
СДС от 1989 г. Дългогодишен
кадър в БНТ. Някои от вас може
би си го спомнят като водещ на

„Панорама“ в началото на 90те години.
Като репортер е ходил къде ли не – от
Австралия до Близкия изток. Бивш
програмен директор. И понастоящем е
член на УС на Българската национална те
левизия. Въпреки безспорното ни уваже
ние към предългата му журналистическа
кариера, 60годишният Бойко Станкушев
едва ли има какво да ни предложи в поли
тиката.

Ергин Емин – пак лице от
архивите. Някога член на СДС,
понастоящем председател на
Гражданско сдружение „ЕВЕТ“.
И тук виждаме да влиза в сила

доста неудачната практика на Реформа
торския блок евроквотите да се делят
между лидерите на коалиционните парт
ньори.

Моньо Христов – освен стра
хотно име и не толкова стра
хотна брада, май и той няма
какво да предложи. Дипломи
ран зооинженер. На 57 години,

бие по древност дори Надежда Нейнски.
Стар кадър на БЗНС, народен представи
тел в няколко поредни мандата. След като
и земеделците се разцепиха на отбори по
плажен футбол, в момента е председател
на Гражданско сдружение „Обединени зе
меделци и демократи“.

Маргарита Бойчева – сваля
средната възраст на цялата
листа с 1520 години. И тя е
журналист – минала е през БНТ
и Нова телевизия, бивш ре

дактор във вестник „Дневник“. В момента
е заместникпредседател на „Синьо единс
тво“. Поставяме ѝ негативна оценка от
чиста злоба – просто напоследък адски ни
омръзнаха политиците журналисти.

Мирослав Стефанов – и той е
стар син кадър, макар и пре
димно на местно ниво. Областен
секретар на СДС Стара Загора в
началото на века. В момента –

областен председател на „Синьо единс
тво“. Не е зооинженер като Моньо
Христов, но за сметка на това е магистър
по ветеринарна медицина и доктор на
науките по морфология и физиология.

Костадин Шанков – про
дължава озадачаващата серия
от ветеринарни лекари в евро
листата. Костадин Шанков е на
29 години. Също заместник

председател на „Синьо единство“.
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На един държавен служител нищо не се
удържа – 100те лв. се плащат изцяло от
съответната администрация.

С това не спират разходите за тях – те по
лучават средства и за облекло, ползват
различни социални пакети (карти за градски
транспорт, почивки на станции), гориво и
телефони, ако работата им го изисква, и
още, и още. Премиите са съществена част от
възнагражденията, които получават –
обикновено на тримесечие, половин, поня
кога и двойна или тройна заплата. Има и
други допълнителни плащания – найчесто
за постигането на определени резултати в
работата, да не говорим за 13та и 14та
заплата. От началото на кризата повечето от
нас не са си и мечтали за такава, но в
държавния сектор рядко остават без нея.
Обезщетенията, които им се полагат, не са
поразлични от тези, които получават и
останалите работещи – болнични, майчинс
тва, трудова злополука, неизползвани
отпуски при напускане и други подобни.
Именно неизползваните отпуски бяха соли
ден източник на приходи – преди да се въве
де ограничението за прехвърлянето на не
повече от 10 от полагащите се 20 дни (при
определени случаи и повече) на година за
следваща, често бяхме свидетели как някои
държавни служители, след като решаваха
да сменят работното място или се пенсиони
раха, получаваха хиляди левове обезщете
ния за това, че не са ползвали полагаемия им
се отдих с години. На всички ни е ясно, че
рядко има човек, на когото да не му е
трябвало по различни причини поне седми
ца да не може да изпълнява служебните си
задължения. Но когато тези отсъствия не са
документирани по надлежния ред, с молба
за отпуск и заповед за разрешаването ѝ, то се
сблъскваме с парадокси като някогашния
директор на Националния осигурителен
институт Йордан Христосков, получил 47
000 лева за неизползвани 228 дни.

Ако сте се размечтали вече за пост в
държавната администрация и трескаво ро
вите из сайтовете и преглеждате различните
обяви за конкурси, откажете се. Освен ако
нямате познат нейде из структурите. Обяве
ните конкурси обикновено са предрешени и
са просто имитация на прозрачност и спра
ведлив избор, подобно на назначаването на
хора за всички значими постове у нас (като
шеф на ДАНС например). Малцината, про
били системата без връзки, са принудени
или да сервилничат на силните на деня, или
да си стоят години наред на позицията, на
която са постъпили, без шанс за развитие,
въпреки усилията, които полагат, и работа
та, която вършат. А за допълнителните до
ходи, които се докарват, за да „си затварят
очите“ и да свършат побързо работата, за
която всъщност им се плаща, ще говорим в
друг брой. За финал – държавните служите
ли, които издържаме, са близо 130 000. Сами
сметнете колко ни струват и струват ли си
всъщност. #

В
един от предишните броеве, когато го
ворихме за парите за здравеопазване,
ви обърнахме внимание, че найголе

мият и некоректен платец е именно милата
ни държава – тя осигурява над 4 млн. души –
деца, пенсионери, студенти редовно обуче
ние, докторанти и държавните служители.
Процентът за здравна вноска, който плаща
обаче, е наполовина на този, на база на който
се изчислява нашата и вашата сума. За нас е
8%, за споменатите групи – 4%. Миналата
седмица министърът на здравеопазването
Таня Андреева предложи именно последните
сами да си ги плащат, а малко след нея от
Българския лекарски съюз съобщиха, че са
внесли иск в Комисията за защита от дискри
минация точно заради това, че за изброените
погоре се внасят помалко средства, като по
сочва, че това е една от основните причини
НЗОК да е все на червено. „Считаме, че по
този начин държавата дискриминира посо
чените лица по редица от изброените в чл. 4,
ал. 1 от ЗЗ Дискр. категории на дискримина
ционното отношение към индивида, като
предпоставя занижено здравно обслужване,
компенсирано единствено и за сметка на
изпълнителите на здравна помощ. Тази поли
тика на държавата предполага натрупването
на сериозен дефицит в системата на здравно
то осигуряване и рефлектира върху ка
чеството на здравната помощ“, казват от
организацията. Те обявиха, че ако до 15ти
май държавата не намери решение за дупка
та, която достига 250 млн. лв., ще излязат на
протест.

С протест заплашиха и служителите в
администрацията, които се оплакаха, че това
ще доведе до намаление на възнаграждения
та им. Всъщност имаше предложение те сами
да се осигуряват и по времето на управление
то на ГЕРБ от тогавашния министър на фи
нансите СимеонДянков, но то потъна.

Когато чуем израза „държавен служител“,
какво си представяте? Навъсен, сърдит на
всички и всичко човечец, лелка или чичко,
които вечно крещят, че нещо в документите
не ти е в ред, че приемното време не е сега, че
не си за това гише, а за друго, че нищо не

знаят, да питаш еди кого си, че си закъснял,
неразбрал, пропуснал, объркал… И ги
оправдаваме, защото ни е жал, че по цял ден
се занимват с идиоти, а накрая на месеца по
лучават жълти стотинки. Или напротив, шеф
на комисия или звено, скъпо облечен, със
скъп часовник, кола, дом, завиден стандарт
на живот. Тогава цъкате и си викате: „Друго
си е държавната работа“.

Колко „бедни“ са всъщност държавните
служители и какво ни струват те (освен време
и нерви, когато си имаме работа с тях)? Ми
нималната работна заплата за заетите в
държавния сектор е колкото и за нас – 340 лв.
Тази сума е минимум обаче за ниво изпълни
тели. За експертите тя започва от 360 лв, а за
различните ръководители достига 1000 лв.
Максимумът, който могат да получават,
също варира – от 1100 до 4000 лв. Ниво
„изпълнители“ няма изискване нито за мини
мална степен на образование, нито за стаж.
Както името подсказва, тук попадат
различните изпълнители на понисше ниво
(чистачи например). Следва ниво „специа
листи“ – многообразие от младши и старши
счетоводители и митнически специалисти.
Тук възнагражденията варират от 340 до 1600
лв., като обикновено дори не се изисква
висше образование. Минаваме на следващото
стъпало – експертите. Такива са така люби
мите ни „инспектори по приходите“ (да
нъчните, попросто казано) и още различни
инспектори, одитори, юрисконсулти, инже
нери, сътрудници и други в министерствата и
местните администрации – в зависимост от
степента им на експерти зависят и условията,
на които трябва да отговарят, но висшето
образование вече е задължително. Съответно
и сумата, срещу която се разписват, е пови
сока. Естествено, на найпълен портефейл се
радват всички с думата „ръководител“, „на
чалник“ или „директор“ в длъжностната си
характеристика. В тази категория попадат и
заместниците им, главни секретари на
учреждения и ведомства и завеждащи
отделни дирекции. Тук обикновено изисква
нията са в пъти позавишени – магистърска
степен, стаж в системата, ранг и така нататък.

Осигуровките на заетите с държавни дела
служители се поемат изцяло от бюджета на
съответното министерство/комисия/кмет
ство или, иначе казано, от нас, работещите в
частния сектор. Например вноската за
фондове „Пенсии“, „Общо заболяване и май
чинство“ и „Безработица“ ако е 100 лв. на ме
сец, то при зает в частния сектор тя ще се
раздели между него и работодателя му в
съотношение 60% на 40% – 60 лв. ще плати
шефът, 40 лв. ще ви се удържат от заплатата.

Колко скъпи са ни „бедните“
държавни служители
Михаела Лазарова
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Снимка: Васил Гарнизов

Снимка: Васил Гарнизов

Много приятели ми казват, че нищо не
може да се направи.

Когато държавата (или дори само
градската администрация) е срещу теб ,
нямало смисъл. Кой щял да ти обърне
внимание? Кой щял да си мръдне пръста?
Имало еди какви си интереси – и следват
какви ли не теории на конспирацията.

Но незабелязано – защото не е чак
толкова голяма новина – „малки“ хора
постигат големи победи.

Моите дълбоки уважения към
„малкия“ човек Лъчезар Лисицов, журна
лист в почти неизвестния (поне на мен)
вестник „Десант“. Днес научавам, че той
не е като другите. Не си е казал „нищо не
зависи от мен“. А просто е осъдил прези
дентската институция да публикува сте
нограма от срещата на българския и
руския президенти, дискутирали
обществено важни за България въпроси.

Без да се оплаква колко трудно било да
се заведе дело, без да предполага – без
основания, както се вижда – че няма да му
обърнат внимание, че „онези горе не мо
жеш да ги бутнеш“. Нещо, което всеки
друг можеше да направи. И което много
би трябвало да направят. Но нали оплака
нето и нищонеправенето е толкова по
лесно от правенето …

През 1994та една обикновена жена –
едноличен търговец, определено с дух на
предприемач – нечувано спечели дело във
Върховния съд за отмяна на правителстве

но постановление. Държавата ограничи
разплащанията в брой до максимум
20’000 (стари) лева, или около 500 щатски
долара към него време.

Цели осем месеца българските фирми
правеха какви ли не „фокуси“ и „акроба
тични номера“, за да заобикалят това бе
зумно постановление. Други пък стриктно
се съобразяваха с него, от което бизнеса
им неимоверно пострада. Но никой от
тези безспорно много помощни и спо
собни да противодействат на администра
тивните безумици субекти не се сети, или
не си направи труда, да заведе подобно
дело (а може би просто се страхуваха да
закачат „мечката“?).

Друг, букално по„малък“ човек – уче
ник от Пазарджик – през 2008ма осъди
общината за това, че не е почистила тро
тоар от леда. В резултат той пада и си
чупи ключицата. Съдът отсъди 800 лв в
полза на младия гражданин.

Наскоро гражданин от Пловдив спече
ли дело срещу държавата за неправо
мерно мито върху стари леки коли. В ре
зултат държавата трябва да възстанови
надвзетото не само на него, но и на още
около 18 000 добросъвестни вносители,
или общо да върне около 120 млн лева.

Със сигурност има и много други таки
ва „малки“, обикновени хора. Ден след
ден, стъпка по стъпка, неусетно и не
толкова шумно, те натриват носа на нека
дърни и недоброжелателни политици и

Големи победи на „малки“ хора
Красимир Гаджоков

Публикувано в: https://www.gadjokov.com

държавни служители, дори на найвисоко
ниво.

Трябва да забелязваме тези хора. Най
малкото е да им благодарим, че са
свършили нашата работа. Че са ни до
несли – в много случаи – лична изгода на
всички нас, останалите, които не сме си
помръднали пръста.

Но найвече трябва да се заразяваме от
техният пример, да се въодушевяваме от
техния успех. И следващият път, когато
ние лично се изправим пред държавно
безсмислие, без значение колко „високо“
или „мощно“ е то, да постъпим и ние като
тези хора. Да направим нещо.

Защото, както виждаме, нямаме
оправдание.

съединяване към нея. Българите, за разлика
от другите народи под властта на Империята,
не вдигат антисъветски въстания. Будапеща
1956 г., Прага 1968 г., Гданск 1980 г. са събития,
от които се вълнуват малцина. Когато през

Скритата България

Продължава от стр. 1

1989 г. Империята започва да рухва под не
разрешимите си проблеми, малцина си
представят как българите ще се присъединят
към света на свободната икономика, отго
ворните пред закона и обществото институ

цииииндивидуалната свобода.
Макар и мъчително, много побавно и про

тиворечиво, отколкото в останалите
източноевропейски страни, чудото се случва
и България става част от европейската и
евроатлантическата общност. Днес обаче
българите отново са изчезнали. Изчезнали са
в емиграция, изчезнали са в личните си
проекти, личния си бизнес или кариера и
малките добри каузи, в които участват. Не се
виждат в социологическите проучвания и е
много вероятно да не се видят и на изборите.
Институциите в страната не приличат на
европейските, а икономиката не прилича на
функция на честно и законно състезание.
Маргинални и дезориентирани групи без ни
каква визия за бъдещето овластяват на избори
зависими управления. В същото време отново
еднаИмпериякове свои специалнипланове за
Балканите. Време е българите отново да се
появят, да си припомнят какво означава
сътрудничество, преодоляване на се
бичността и егоизма. За нещо повече от един
площади еднолято. #
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Как започнапротестът за теб?
Участвам активно в протести още от ученик.
Един от първите пъти беше срещу затварянето
на торент тракерите през 2008 година. Взех
участие и в антиправителствения протест на 14
януари 2009 г., когато стотици граждани бяха
бити и арестувани, както и в различни еколо
гични протести. Няма да забравя, когато съби
рахме подписи за налагане на мораториум
върху проучванията за добив на шистов газ.
При двадесет градуса под нулата и обилен сне
говалеж стояхме и не се отказвахме. Хората ни
спираха и питаха как имаме сили да го правим,
но каузата е над всичко. И успяхме, във Велико
Търново събрахме наймного подписи на глава
от населението. За мен уличните демонстрации
са основен начин за изказването на мнение и
възможност за съпротива срещу статуквото.
Когато гражданите не са доволни от дадена
дейност от страна на властта, трябва да са там и
да отстояват правата си. В България това е мно
го трудно, тъй като сме революционери в
кръчмите, на по чаша ракия, а когато дойде
време за реални действия, се прибираме на
топло вкъщи.
Кои според теб са найголемите гафове на
правителството?
След февруарската вълна на протести, вне
запната оставка на кабинета „Борисов“ и
последвалите предсрочни избори, новото пра
вителство нямаше право на грешка. Натрупа
ното недоверие в гражданите щеше да избухне
отново. Очаквах го. В деня на изборите пред
местна медия направих прогноза, че протестите
ще се възобновят. Назначаването на медийния
магнат Делян Пеевски за шеф на ДАНС ката
лизира справедливо обществено недоволство,
което изпълни улиците на София. Това беше
основният ифатален гаф на правителството на
Пламен Орешарски. Разбира се, не е и единс
твен. Постоянно сме свидетели на всевъзможни
недомислени решения, от които страдат
обикновенните хора. Като студент немога да не
отбележа факта, че правителството се опитва
да прокара промени в Закона за висшето обра
зование, с което ще позволи ректорите да имат
право на повече от два мандата. На практика
това ще превърне ВУЗовете във феодални вла
дениянаопределенкръг от хора.
Ти си сред организаторите нафевруарските, а
и на ред други протести във Велико Търново.
Откъде идва тази енергичност за граждански
активизъм?
Ние сме децата на фалшивия преход, който
беше извършен и дирижиран от службите и

бившата червена номенклатура. За периода от
25 години всичко в страната ни беше унищоже
ноиразпродадено.Бившите комунисти станаха
капиталисти. Неадекватната политика, про
веждана в този период, принуди хиляди
български гражданида напуснат страната, за да
търсят подобър стандарт на живот в чужбина.
Ако всички напуснем, то койще остане? Трябва
да останем и да се борим за подобро бъдеще,
което да завещаем на нашите деца и внуци. Ня
мамеправода сеотказваме.Заменчужбинане е
алтернатива. Обичам България и искам да жи
вея и да се развивам тук. Много пъти съм си
казвал, че повече няма смисъл, но въпреки това
продължавам. Голям процент от младите не
вярваме нафалшиви обещания и неизпълними
програми. Родителите ни бяха излъгани от
различни „месии“, които се сменяха през годи
ните, без да виждат реален изход от кризата,
която е перманента в България. Нужно ни е ста
билно гражданско общество, което да отговаря
на всеки погрешен ход на властта. Това е моята
цели затова съмнаулицата.
С какво се сблъска по време на тези протести
иокупация?
Смного неща. Сблъсках се с много трудности и
предателства, но и се запознах с много нови
хора. Смятам, че се изградих като личност.
Вярвам, че успях да се запазя като човек и оста
нах верен на себе си. Изля се много мръсотия
върху мен, бях заклеймяван, критикуван, но
това е в реда на нещата. И все пак – не съжаля
вам за нищо. Преживях невероятни емоции. За
мен важното е да се опиташ, без значение какъв
щеерезултатът.
А найнезабравимите ти моменти от окупа
цията?
Имам много моменти. Самата окупация на 321
аудитория на ВТУ, неизвестното, което ни чака
ше. Незабравимо преживяване. От Велико
Търново взехме участие в „Походът на спра
ведливостта“ на 10 ноември. Когато
пристигнахме в окупирания Ректорат, изпитах
незабравими емоции. До момента не бях
участвал в нещо подобно. Изнесох реч пред
Ректората на СУ. Виждах насълзените очи на
нашите родители, познати и сънародници, кои
то ни приветстваха. В тях се изписваха радост,
подкрепа, надежди и тъга. В такива ситуации не
можеш да си равнодушен. Два дена покъсно
блокирахме и Парламента. Триста студенти се
изправихме пред хиляди полицаи и жандарме
рия, които бяха изпратени от управляващите,
за да прочистят площадите от собствените си
деца, от бъдещето на България. Гражданите,

Светлин Тачев: „Трябва
да се борим за истинска

демокрация“
Светлин Тачев е активен протестиращ, орга
низатор на редица протести във Велико Търно
во, сред които тези срещу ACTA, шистовия газ,
февруарските и юнските простести, окупа
цията на ВТУ през октомври 2013 г. Завършил
политолог, сега следва магистратура във ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“.

които дойдоха да ни подкрепят и застанаха
рамо до рамо с нас. Само човек, който го е пре
живял, знае какво чувстваш и емоциите, които
преживяваш.
Как се отнесоха хората във Велико Търново
къмпротестнитедействия?
По време на окупацията срещахме обществено
то одобрение на търновци, но то беше поскоро
пасивно. За това целяхме да привлечем внима
нието на нашите колеги от университета. Да ги
накараме да се активизират, тъй като студенти
те винаги са били основен двигател в обществе
нополитическите промени. ВТУима традиции в
окупациите, през 1990 година е затворен Ректо
ратът. 23 години покъсно ние окупирахме 321
аудитория. Въпреки всичко подкрепата от стра
на на колегите ни не беше голяма, което лично
мен ме огорчи. Липсата на заинтересованост
към проблемите в страната и може би появата
на страх от санкции изиграха ръководна роля.
Това е и една от съществените разлики между
СУ и ВТУ. В София имаше висока обществена
подкрепа и силно гражданско присъствие на
улицата, което беше готово да брани студентите.
Самите преподаватели дадоха допълнителна
сила, като застанаха заедно с възпитаниците си.
При нас това липсваше и реално бяхме сами сре
щу всички, тъй като и ръководството, и Сту
дентският съвет бяхапротивокупацията.
Има ли и други действия, които вършиш
като гражданскаопозициянавластта?
Покрай световното движение „Окупирай“ във
Велико Търново създадохме много инициативи,
организирахме прожекции на различнифилми
с дискусии, дебати и благотворителни акции.
Създадохме хранителен кооператив и прове
дохме няколко безплатни пазара, които срещат
добри отзиви сред търновци. Занимавам се с
научна дейност в студентски клуб към уни
верситета. Скоро издадохме сборник, а ми
предстои да издам и първия си посериозен
труд.Същотакапиша статии в блога си.
Отскоро създадохме и Солидарен център, в
който всичко е безплатно, а той се управлява от
хората в него, на доброволни начала, без да сме
зависимиоткаквитоидабилоорганизации.
Каквотрябвада сепроменивБългария?
Преди всичко трябва да се променим самите
ние. Ако не можем, то няма как да променим и
България, тъй като гражданите на една страна
са нейното лице. Без истинско и силно
гражданско общество, което да е коректив на
властта,неможемда очаквамемного. Знам,че е
трудно и че управляващите, без значение кои
са, няма да позволят, но хората трябва да за
почнат да налагат контрол във всяка една
област. Това е бъдещето. Властта трябва да е в
ръцетена гражданите.Ние сме суверенът.
Какво би казал на протестиращите и българс
киянарод?
Пътят едълъгитруден,нонетрябвада сеотказва
ме. Трябва да се борим за истинска демокрация.
Фасадната демокрация, която беше наложена, за
почва да се срива.Системата е прогнила из основи.
Всички заедноможемда постигнем една подобра
България.Акоостанемвернинакаузите сиине се
поддаваме на манипулации и подкупност, то ние
щепобедим.Бъдещетоенаше! #
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Снимка: Стефан Стефанов

Стоян Радев

Едно припомняне
Истина е, че протестиращите са хора, кои
то изразяват несъгласие с несправедли
востта и настояват за санкциониране на
злоупотребите с политическа власт. Исти
на е, че протестиращите са пристрастни
само към истината и нормалността (идва
от норма, т.е. общоприет закон). Истина е,
че протестиращите не се явяват в услуга
на ничий партиен или външен интерес –
те не работят в полза на ГЕРБ, на РБ, на
БСП, на ДПС, на Атака, на американците,
на руснаците, на фашистите и пр. Поли
тическата алтернатива на беззаконието не
може да иска протестиращите да се
оформят и държат по нейната мярка.
Обратно – политическата алтернатива
трябва да се съобрази със справедливите
искания и критерии на протестиращите.
Мисля, че това е ясно. Учудва ме настоя
ването на алтернативата да бъде харесва
на дори когато не го заслужава. Или,
както се казва в известния стих от соца,
„да е права дори когато греши“.

Самуил Петканов

Пък обществото сякаш става все поагре
сивно и глупаво. Разбирам тези, на които
така е поизгодно. Да управляваш стадо

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
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Мартин Райчинов
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Михаела Лазарова

Момчил Петров
Радина Ралчева
Христо Йовев

Юлиян Собаджиев
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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

Моята страна

Александър Вутимски

Да вървиш под простори лазурни,

да прескачаш гори, планини 

ту през вятър и грохотни бури,

ту през слънчеви, весели дни.

Ида гледаш усмихнат земята

със разтворени, ведри очи.

Долу хора работят в полята.

Самолет в синината бръмчи.

О, пред мен е земята просторна!

Аз съм влюбен във свойта страна!

Аз съм влюбен във нейните хора,

любовта и скръбта им познал.

Равнини и машини, и хора...

Към възторжен и слънчев възход

ний вървим и вървим неуморно...

Вярвам в тебе, мой беден народ!

Съобщение
Уважаеми приятели,
заради Великденските празници следва
щият брой на вестник #Протест ще
излезе на 28 април, понеделник. Ще ви
очакваме както обикновено в 18:30 пред
Президентството. Дотогава не спирайте
да ни пишете за всичко, което ви вълну
ва. Пожелаваме ви усмихнати празници
в компанията на любимите ви хора и,
разбира се, #оставка.

Стани автор/разпространител
Стани част от вестник #Протест.
Изпрати ни материал, снимка, нови
на, разкажи ни зa проблема ти с някой
съсед/институция/кмет или бъди
наш разпространител в твоето населе
но място.
Пиши на vestnikprotest@gmail.com и
ниеще се свържем с теб.

то, ползвайки медиите си да му тровиш
ума, карайки го да мисли със стомаха си, е
изгодно и лесно. Трудно ще манипулираш
грамотните, критичните, търсещите.
Лесно е да подклаждаш страхове, да вся
ваш суеверия, да насъскваш и да тласкаш
злобата и садизма, лишавайки ги от ло
гичното наказание на здравия социум.
Даже токущо думата „социум“ ми бе
подчертана с предложение да я заменя
със „солариум“. Сложното се маргинали
зира, залага се на изкуственото, на по
върхностното, на подмяната. Ето, минат
няколко години и изскача поредният ме
сия. И найбедните и наивните разперват
слепите си търбуси. Но както българският
народ, така и цивилизацията са преживе
ли далеч покрути падения и кризи и тази
ще е найкратката. Дерзайте и честит по
неделник.

Емил Джасим

Продавам вестници спешно.

Код на обявата: Ирен

Купувам стари вестници изгодно.

Код на обявата: офшор мама




