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Протест# Вестникът на активния човек

Издава се с дарения Разпространява се безплатно

29 4

Снимка: Михаил Самарджиев

Какво си поискаха съдиите ИнтервюсъсSp0keЛистопад

На стр. 6 На стр. 4 На стр. 5

За клоуните и изборите

П
разниците минаха и заминаха, даже
нови идват, а абсурдите на родната по
литическа сцена са си все същите. Тези

абсурди обаче вече се пръснаха по листи и пе
кат кебапчета, точейки зъби за твоя глас на 25
ти май. Предизборната кампания стартира
официално (не че не сме в такава от няколко
месеца) и тепърва ни очакват циркове, евтини
номера и богати, плачещи за бедните. Клоуни
те са тук и вече припкат по градове, села и па
ланки, където обещават работни места, високи
пенсии, здравеопазване, образование, таблети...
А в същото време Народното събрание си е все
така оградено, полицаи все така надничат зад
загражденията и съпътстват всяка вечер про
тестиращите граждани – все така нечути вече
320 дни.

Ясно е, че евроизборите всъщност са репети
ция за предсрочни такива и могат дори да дове
дат до тях. Може би си отчаян от лицата, които
се надяват да стегнат куфарите за Брюксел
(виж листата на ДПС на стр. 4), може би си

откри името в нечия партийна подписка, без да
си се подписвал (стр. 3) и сега съвсем се отказа
да гласуваш. Само че не трябва да подценяваме
този си инструмент, едно от найсилните ни
оръжия – нашия вот. Да, алтернатива няма, но
има много читави хора, поставени на неизби
раеми места, които с преференция можем да
качим нагоре. Има и няколко незвисими канди
дати, което прилича на мажоритарен вот. Ста
туквото не се руши лесно. Отказът на хората да
гласуват за него е добре дошъл – така то се
възпроизвежда и става още поздраво.

Започнахме да посочваме и да се борим с
клоуните и да извоюваме своите малки победи
срещу тях, време е окончателно да ги свалим от
сцената. Предлагам да опитаме още на 25ти
май. Дотогава обаче се подготви за много
циркови спектакли, читателю. Не че не си
свикнал да те подценяват и да ти се подиграват,
правят го от години. Време е да спреш да си
само зрител на представленията, а да заемеш
мястото си на режисьор. #

Които не купим, ще излъжем,
които не излъжем, ще отвратим
Но нещо подобно се случи последните
седмици в България, само че в област, която
е ключова за стабилността на държавата,
нейните институции и обществения мир.
Парламентарните управляващи и опози
ционни сили превърнаха назначаването на
членове на ЦИК в огромен скандал, в хода
на който си размениха всевъзможни обвине
ния за фалшифициране на изборите, пога
заване на законите и дори конституцията.
Накратко спорът започна около броя квоти
на парламентарните партии в ЦИК, който
би трябвало да съответства на представяне
то им на последните парламентарни избори
и същевременно да се състои от 11 души. Съ
щевременно за председател на комисията
беше назначен човек от псевдонеправителс
твена организация, която е издържана от
бившия депутат отНДСВБориславЦеков.

(на стр. 3)

По-малко и завинаги
Мнозинството е чакало всичко да му се доне
се на тепсия и дотогава като правило е било
ретроградно и реакционно. А когато някой е
управлявал в негово име, неизменно се е сти
гало до брутално насилие, ужасни концлаге
рии свирепичисткиипрочиствания.
Мнозинството при демокрацията може да
има на своя страна правото, но правото на
мнозинството, бе казал някой, не е правота на
мнозинството.
Несъмсамоаз така.Доста хора се чувстватпо
същия начин. Даже в малцинство, ние не сме
малко. Работата е, че сме много помалко от
мнозинствотоище ставаме все помалко.
Лошото е, годините се натрупаха, че живея,
щеживея и трябва даживея в страна, в която
мнозинството ще казва каква трябва да бъде
държавата, кой трябва да я управлява и как
трябва да я управлява.Впрочем то даженяма
да казва това, а ще дава картбланш, празен
чек, на онези, които найлесно го измамят и
найлекомукупят гласовете.

(на стр. 7)
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През седмицата

Lafka бе на косъм да се настани в Бургас с
подкрепата на общинските съветници от
ГЕРБ и ДПС. Те приеха да отпадне ограни
чението на един търговец да се пада само по
един павилион, което разчистваше терена за
веригата. Заседанието бе съпътствано от
протест на местните представители на
малкия и среден бизнес, които посочиха, че
промяната ще остави на улицата 5000 души.
Съдът обаче отмени поправката.

#
Официално стратира предизборната
кампания преди вота за европарламента,
който ще се проведе на 25ти май тази годи
на. Регистрираха се 15 партии, 6 коалиции и
6 инициативни комитета, като впоследствие
се отмени регистрациите на три от тях (но
мерата вижте подолу).

#
Министърът на енергетиката Драгомир
Стойнев отново се изказа неподготвен – след
срещата си с еврокомисаря по енергетиката
Гюнтер Йотингер той заяви, че проектът
„Южен поток“ ще се осъществи. ЕК обаче
заяви, че това далеч не е така и България
найвероятноще я очакват санкции.

#
В нов скандал бе замесен любимецът ни –
Делян Пеевски. Председателят на Со
фийския апелативен съд Веселин Пенгезов
заяви, че са го натискали да решава дела в
определена полза, а заръките са идвали от
сина на Ирена Кръстева и бившия вътре
шен министър Цветан Цветанов. Твърде
нията на Пенгезов идват, след като му бе
повдигнато обвинение за злоупотреба с
евросредства през 2010 година, които той
определи като „атака“. #

Бившият шеф на „Напоителни системи“
Георги Харизанов – обвиняем по неизгодна
сделка за продажба на скрап – бе пребит с
тръби и е с опасност за живота. Нападатели
те са неизвестни, причината – също.

#
Със заповед на премиера Пламен Орешарс
ки бе уволнена дъщерята на кмета на
Перник Росица Янакиева, която в момента е
кандидат за евродепутат от АБВ. Така и не
разбрахме какво е работила тя. Румен
Петков нарече това „популизъм и цинизъм“
и обяви, че това е вид политическа само
разправа.

#
„Бъдещият премиер“ Николай Бареков
обяви, че ще инициира връщане на името
Народна република България с мотива, че
така ще е ясно, че властта произтича от на
рода и е за народа. С това, както и с печене
то на кебапчета в Челопечене, се отличи той
през тази седмица. „Господари на ефира“
ни припомниха как преди време казва, че
„не е като другите, дето раздават кебапче
та“. Очевидно лидерът на „България без
цензура“ бързо се променя – според ситуа
цията. Примери за това много.

#
Друг роден клоун пък получи орден „Звезда
на отечеството“ в Москва за принос в разви
тието на отношенията между България и
Русия. Става въпрос за Волен Сидеров, ли
дера на „Атака“, който по този начин откри
предизборната кампания на партията. Пи
таме само – защо като толкова мрази ЕС и
го отрича, оглави листата за евровота. Може
би е жалък опит за привличане на гласове,
кой знае. #

След проливните дъждове реки и язовири
преляха в Северозападна България и отне
соха къщи, коли и животни. Обявено бе
бедствено положение. Найтежко пострада
ха селата Плешивец, Гюргич, Бяло поле, Ру
жинци, където и част от жителите бяха ева
куирани.

#
Украйна спря водоснабдяването в Крим.
След анекирането на полуострова от Русия
така и не е постигнато споразумение за
ползването ѝ, както и за изплащането на
стари задължения. Обстановката в страната
става все понапрегната след проведена
антитерористична операция от страна на
правителството в Киев и последвалите сблъ
съци, отнели живота на няколко човека. И
Путин, и НАТО отговориха с учения на гра
ниците на Украйна и в съседните държави.

#
А у нас равносметката след четирите по
чивни дни по великденските празници ни
как не е позитивна – катастрофи, отнели
живота на няколко човека, пребито до
смърт от собствения си баща 7годишно
дете, трафик, алкохолни отравяния и ми
лиони изхарчени от българите за почивки и
трапеза. До следващите почивни дни не
остава много. Успешна седмица!

#

Номерата на партиите и
коалициите за вота на 25ти

май 2014 г.

1. Българска Левица

2. Глас народен

3. Партия на зелените

4. ПП „Зелена партия“

5. НиколайЙовев

6. Християндемократическата партия на

България

7. Янаки Ганчев

8. Българска националнопатриотична

партия

9. Синьо единство

10. Реформаторски блок

11. НФСБ

12. БАСТА

13. АБВ

14. Александър Алексиев

15. Коалиция за България

16. ВикторПапазов

17. КОД

18. ГЕРБ

19. Евгения Банева

20. Атака

21. Съюз на комунистите в България

25. БКП

26. Румяна Вълчева УгърчинскаВинсенти

27. ПП „Зелените“

28. България без цензура

29. ДПС

30. Коалиция „Националистически партии

на България“
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КОМЕНТАР

Снимка: novini.bg

Които не купим – ще излъжем,
които не излъжем – ще отвратим
Момчил Петров

О
чаквате ли световното първенство
по футбол тази година? И още
как, започва съвсем скоро. А мо

жете ли да си представите сега ръководи
телите на континенталните футболни фе
дерации, например тези с найсилните
отбори – европейската УЕФА и южноаме
риканската КОНМЕБОЛ, да започнат
публичен спор за броя на съдиите от
съответния континент? За дни спорът да
прерасне в скандал и да започнат по ме
диите да си разменят възможно най
тежки обвинения и да доказват как съдии
те били купени, щели да свирят
пристрастно и как нямало да се играе ни
какъв футбол, защото каквото и да напра
вели футболистите, съдиите щели да до
карват резултатите дотам, докъдето им
било платено да ги докарат. А след това
на демонстративна среща в кафене на ня
кой карибски остров председателите на
две от федерациите да си поговорят за
времето и птичките и спорът да затихне.
Как, мислите, ще се отрази този скандал
на посещаемостта на мачовете и на броя
телевизионни зрители?

Разбира се, това е невъзможно да се слу
чи. Защото е абсурдно и ще означава
практически край на влиянието и попу
лярността на световната футболна купа.
Всички, които познават футбола, знаят
златното правило на доброто съдийство –
съдията трябва да е скучен и незабеле
жим, футболът не е представление на съ
диите, а на футболистите.

Но нещо подобно се случи последните
седмици в България, само че в област,
която е ключова за стабилността на
държавата, нейните институции и
обществения мир. Парламентарните
управляващи и опозиционни сили пре
върнаха назначаването на членове на
ЦИК в огромен скандал, в хода на който
си размениха всевъзможни обвинения за
фалшифициране на изборите, погазаване
на законите и дори конституцията.
Накратко спорът започна около броя кво
ти на парламентарните партии в ЦИК,
който би трябвало да съответства на
представянето им на последните парла
ментарни избори и същевременно да се
състои от 11 души. За председател на ко
мисията беше назначен човек от псевдо
неправителствена организация, която е
издържана от бившия депутат от НДСВ
Борислав Цеков. Самият Борислав Цеков
играе подмолна роля в политическия про

цес – след като лятото заяви, че през
есента ще оглави широко политическо
обединение, което практически беше
огледален образ на създадения през юни
Реформаторски блок, впоследствие тихо
мълком започна да подкрепя „България
без цензура“, а неговата неправителствена
организация да излиза с фамозни
проучвания, които дават феноменални
резултати на Бареков, да участва в негови
прояви и да го лансира прикрито в
публичната среда. Е, човек от тази
„гражданска организация“ беше избран
да оглави ЦИК като израз на отварянето
на политиците към гражданското
общество.

При такова председателство обаче
БСП, ДПС и „Атака“ получаваха квали
фицирано мнозинство в състава на коми
сията. Тогава се намеси президентът
Плевнелиев и издаде указ за назначаване
на ЦИК в състав, в който ГЕРБ има до
пълнителен член. Наймалкото, което се
чу като реакция от управляващите, беше,
че ще се върви към импийчмънт на прези
дента, а найпрактичното – че управлява
щите БСП и ДПС просто лишиха ГЕРБ от
полагащото им се място на зам.председа
тел. Сред разгорялата се истерия лидери
те на ГЕРБ и ДПС се срещнаха на обявена
в последния момент среща на празна маса
с пепелник в кафене в Кърджали. След
тази среща парламентът гласува увелича
ване броя на депутатите в ЦИК и всички
страни чудодейно бяха удовлетворени.

След затихването на този скандал се
оказа, че всеки гражданин може да прове
ри в интернет сайтa на ЦИК дали името

му е било ползвано в подписките на поли
тическите партии за регистрация без него
вото съгласие. Но същото можеше да
направи и всеки друг, който знае ЕГНто
на отделния гражданин, например него
вият работодател. Естествено светкавично
медиите бяха заляти от информация за
граждани, които са се „подписали“ за ре
гистрацията на някоя партия, без да
разберат. Публична тайна е, че
неизвестните никому партии, които
участват в изборите, за да създават гро
тескна картина, няма как да съберат 2 500
подписа, изисквани от закона. Сред
подписалите се се оказаха известни хора
на бизнеса, чиито ЕГНта излизат в
интернет търсачките покрай различни ре
гистри, в които са вписани. Отделно, оче
видно знаейки предварително, че опцията
за публична проверка на ЕГНта ще е
възможна, с данните на граждани е било
злоупотребено в листите на партии, които
нямат нужда от това. Тук подозренията за
умишлено търсен скандал са много осно
вателни.

Разразилата се истерия покрай сканда
ла със злоупотребата с лични данни доо
форми усещането, че самите избори са
формалност, а истинските резултати се
определят със скрити механизми.
Възможно е, и това е мотивът, който стои
зад тези скандали – насаждането на разби
рането, че от избирателите зависи твърде
малко. Добрата новина е, че този сцена
рий издава страха на политическия елит
от гражданите, от онези, които не са конт
ролирани и купени, които избират и ре
шават сами. #



ЕВРОИЗБОРИ 2014

www.facebook.com/vestnikprotestwww.protestnamreja.bg4

# Протест 28.IV – 6.V.2014 г.

Снимка: mediapool.bg

В поредното издание на рубриката ще ви запознаем с евролистата на „Движение за права и свободи“ (ДПС)
(публикуваме само първите петима кандидати)

Листопад
1. Филиз Хюсменова –

ДПС еквивалентът на
Илияна Йотова – фило
лог по образование, за
трети пореден път е водач
на евролистата. В ДПС е
още от 1994 г., в момента –
неин зам.председател. С

други думи – прекалено близка до кардинал
Ришельо, за да ѝ имаме доверие. Лично
Лютви Местан се застъпи за първата ѝ пози
ция, въпреки много областни номинации.
Хюсменова е била зам.областен управител
в област Силистра в края на миналия век.
Министър без портфейл в „царския“ каби
нет като председател на комисията за защи
та на населението при бедствия, аварии и
катастрофи. Мандатът ѝ буквално прелива
ше и от трите и ще се запомни като един от
найчерните в новата ни история. Трагедии
те в река Лим и завода в Кремиковци така и
не получиха адекватна реакция от страна на
държавата, за което свидетелства
идентичната черна хроника в следващите
години. Вече като министър в оставка,
Хюсменова имаше и честта да посрещне
найунищожителните наводнения у нас за
последните 50 години. Преходният момент
между двата кабинета доведе до познатото
прехвърляне на отговорност между
различните министерства, общини и
бедствени щабове. След нас и потоп – само
няколко месеца покъсно Хюсменова вече е
евронаблюдател, а от 2007 г. насам – и евро
депутат. Членува в дълъг списък от комисии
и делегации, които нямаме нерви и място да
изброим. Ще я запомним с родилните мъки
около въвеждането на телефон 112, който и
до днес не функционира съвсем адекватно.
Ще я запомним и с недоумението ѝ защо
България още не е част от Шенген, въпреки
покритите технически изисквания. А отго
ворът не е труден – достатъчно е да разгле
даме втората позиция в листата.

2. Делян Пеевски –
“and watching for pigs on
the wing”. За тази канида
тура се изговори и изписа
предостатъчно в послед
ната година. Поради уси
лената кампания напос
ледък, целяща да изкара

образа му демонизиран и онеправдан, се на
лага отново да повторим някои предъвкани
изречения. Трудно човек може да си
представи лице, което да олицетворява
всички проблеми и недъзи на обществото
накуп, но Пеевски успява да се справи със

задачата. В негово лице думите „задкули
сие“, „корупция“, „мафия“, „олигархия“,
„монополизъм“, „зависимост“, „чалга“ на
мират допирна точка. Мълниеносното му
изкачване в професионалната стълбица е
колкото гаден, толкова и верен пример за
начините да станеш „успял, млад мъж на
33 години“ у нас – широк финансов и роди
телски гръб, повсеместна шуробаджанащи
на, съмнителни дипломи, задкулисни инт
риги, тъмни сделки, правни вратички, съде
бен комфорт. Ако някой още се чуди защо
средната възраст на #ДАНСwithme през ля
тото беше 2530 години – ето ви отговора.
Дори да зарежем „демонизирания“ образ и
да се опитаме да коментираме кандидату
рата на Пеевски от гледна точка на
личностни, политически и дипломатически
качества, нещата пак издишат. Дипломати
чеки опит – нулев, политически – между
нула и едно посещения в парламентарната
зала от началото на мандата му досега.
Личностни качества – ами откриваме, че по
официални данни единственият език, който
владее Делян Пеевски, е българският. Как
точно ще изпълнява бъдещите си служебни
задължения остава загадка. Чии точно инте
реси ще защитава на новата си длъжност –
също. Знае се само, че със сигурност няма да
са тези на българските граждани.

3. Неджми Али – ве
роятно не знаете, но в мо
мента той ни е зам.ми
нистър на отбраната. Ве
роятно не знаете, но е
заемал същия пост и в ка
бинета на НДСВ. Ве
роятно не знаете, но три

десетгодишният тогава Али се превръща в
наймладият, заемал подобна длъжност. И
вероятно не знаете, но пък със сигурност се
досещате, че лично „ти знаеш кой“ е лоби
рал за неговото назначение пред Сакско
бургготски. Две години порано пък Али
става член на Надзорния съвет на Агенция
та по приватизация – вероятно не сте знаели
и това. Останалото го знаете – дългогоди
шен член на ДПС и народен представител.
Бивш евронаблюдател, участник в пре
дишните листи, но на неизбираеми позиции.

Кадър на УНСС – за
вършил е икономика.
Един от основните офи
цери на Ришельо.

4. Илхан Кючюк – ли
дерът на младежкото
ДПС – организация с не
подозирано чудовищни

размери. Със своите 24 000 члена младежко
то ДПС не просто удря в земята чавдарче
тата на БСП, но и се нарежда сред лидерите
в бранша на европейско равнище. Не е
съвсем сигурно дали всички ресторанти
„Макдоналдс“ в страната могат да застигнат
като бройка областните структури на орга
низацията, които отдавна не се изчерпват
само с Южна България. Един от бившите ѝ
лидери е Корман Исмаилов, който в мо
мента брани етническия мир от редиците на
Реформаторския блок. Настоящият –
Илхан Кючюк, е горд представител на ВТУ,
завършил право и политология. На 28 годи
ни, сочен за една от младите надежди на
ДПС. Означава, че ще ни се налага да чува
ме името все почесто в близките години. До
последно бе спряган за избираемата трета
позиция, но остана на несигурната
четвърта, за да се даде допълнителен сти
мул на младите в ДПС в предстоящата
изборна надпревара.

5. Искра Михайлова –
министърът на околната
среда и водите. За едно
годишния ѝ престой на
поста няма какво друго
да кажем, освен: Несе
бър, Странжда, Караде
ре. Можем да добавим и

интересния начин, по който бяха обявени
новите директори на някои от найголе
мите природни паркове – около половин
час преди коледните празници. Михайло
ва е известна с това, че еврофондовете бя
гат от нея като дявол от тамян – съвсем
наскоро Брюксел оряза тези на общините
по програма „Околна среда“. Отго
ворността бе прехвърлена на предишния
кабинет. По времето на тройната коали
ция пък Михайлова бе зам.министър на
регионалното развитие и бла
гоустройството – министерство, станало
печално известно отново със спрени пари
от еврофондове. Пак тя е в основата на
провален европроект с фондация на
Ахмед Доган – пет години след първона
чалното одобрение от ЕК започват проце
дура по връщане на парите поради
неизпълнени задължения от страна на бе
нефициента. Михайлова е библиограф по
образование. Щастливо омъжена за Ста
нислав Коларов, който пък е щастливо
разследван за източване на суровини от
Държавния резерв (на който е бивш
шеф), както и заради незаконни сделки с
брикети. И двете дела се влачат с години и
са висящи и до днес. #
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Sp0ke, твоят творчески път започва още
в гимназиалните ти години. Как разбра,
че имаш заложби да рапираш, и какво те
подтикна да го правиш?
Не разбрах, че имам заложби, просто за
почнах да пиша лирики. Когато не се стре
миш да бъдеш в очите и в ушите на хората,
не отдаваш толкова внимание на това как
изглеждаш и как звучиш. Аз започнах с
доста лични тракове, за които може да се
каже, че бяха ориентирани към съвсем те
сен кръг от хора. Имах да им кажа нещо,
но не знаех как, и изведнъж пред мен се
отвориха вратите на музиката. Колкото
понавътре навлизам в материята, толкова
поприятно става и откривам все повече
причини да творя.
Работиш ли съвместно с някой друг или
изцяло сам създаваш песните си?
От 2011 г. имам съвместни проекти с
изпълнителя RapaNizze’. С него създа
дохме група „26 акорда“. Той е и автор на
част от инструменталите, които използ
вам. Работил съм с още няколко имена, но
в основни линии през годините съм солов
изпълнител. Повечето ми песни са неофи
циални демота, записвани върху инстру
ментали на чуждестранни бийтмейкъри,
които са ги предоставили в интернет с не
комерсиална цел. Абсолютно всички ли
рики са авторски, защото всеки един рап
артист би трябвало да може да изкаже сам
това, което иска, а не да плаща на друг да
му свърши работата, а после да се хвали и
да се представя за творец.
През 2012 година заедно с твои колеги
участвахте в предаването „България
търси талант“ и стигнахте до полуфинал
с парчето „Дай бира“. Какви са емоциите
ти от тогава и какво интересно ще ни
споделиш покрай това събитие?
Записахме се на кастингите просто за да
покажем какво можем. Тогава към група
„26 акорда“ се бе присъединил и третият
изпълнител The Big V. Парчето, което
избрахме, беше възможно найзабавното,
което можехме да създадем заедно, защо
то тримата сме с различни характери и
стилове. След първото ни появяване по те
левизията добихме популярност и тогава
изградихме мнението си, че славата е глу
пава и краткотрайна и човек не бива да се
стреми към нея. В противен случай може
да подмине границата на това, което му е
приятно, и да продаде себе си, за да вижда
образа си по витрините и на екрана. Ние

имахме около 100 000 гледания в найпопу
лярния български сайт за видео споделяне
само на песента „Дай бира“. Никой не се
поинтересува от останалите над 100 парче
та, защото те не вървяха по телевизията и
нямат звученето на „ХИТ“. Точно тези
доста понеизвестни песни са истинското
творчество, с което бих искал да бъда
свързван, защото разкриват какво мисля и
какво чувствам, а не колко обичам да пия
бира. Мразя пошлата култура, която е
обгърнала обществото.
Как реши да създадеш песен за Рано
будните студенти? Това не е първото ти
парче в подкрепа на гражданското
общество.
Песента се казва „Те не виждат“. Поводът,
по който я създадох, е заложен в самото ѝ
заглавие. Когато започна студентската
окупация във ВТУ „Кирил и Методий“, къ
дето следвам журналистика, имах чувс
твото, че никой не вижда какво става, за
щото подкрепата към окупаторите
изглеждаше минимална. Имаше нападки
към тях, обвинения, че са платени, на кои
то просто не повярвах. На няколко пъти
бях в окупираната аудитория и доколкото
можах да опозная хората вътре, те ми се
сториха като младежи, които искат
управляващите да притежават повисок
морал. Това искам и аз.
Докато траеха февруарските протести,
буквално за часове написах и записах
парчето „Излез“, защото и тогава виждах
апатия в околните и цялото това
бездействие ми действа обезкуражаващо.
Казах си, че не мога да направя много по
въпроса, но мога да направя песен.
Какви други теми засягаш в своите
песни?
Пиша против чалга културата във всички
те ѝ проявления, които съвсем допринасят
за ниския морал на българина. Не става
дума просто за музиката, а за всичките ви
дове простотия, която ни залива под
формата за „забавление“. Пиша против
манипулацията, която тече по медийните
канали и ни сбърква мозъците, пиша за чо
вешките взаимоотношения такива, какви
то ги виждам, и такива, каквито бих искал
да ги виждам. Понякога просто докато
вървя по улицата и дочуя нечий разговор,
идва нова идея за песен.
Виждаш ли се като журналист занапред
или поскоро като рапър?
Както споменах, не обичам манипулация

Sp0ke: „Хората забравят да се
оглеждат за красивото“

Желан Данев, познат повече като Sp0ke, е студент по журналистика във ВТУ „Св. св. Кирил и Ме
тодий“. Рапира от 17годишен, като песните му са посветени както на индивидуалността на чо
века, така и на обществото. През 2013 г., в пика на окупациите на ВУЗовете в България, създава пе
сен в подкрепа на Ранобудните студенти, озаглавена „Те не виждат“.

та. Един истински журналист трябва да
знае как да манипулира общественото
мнение и да го насочва към желаната от
него или тези над него посока. Съвсем
малка част от медиите в България остана
ха свободни и върху тях се оказва натиск.
Освен това в съвременната медия винаги
лошата новина идва на първо място, по
бърквайки получателя на информацията
и превръщайки го в един отчаян,
черноглед човек. Хората забравят да се
оглеждат за красивото и все някога ще
изгубят чувствителността си, заобиколени
от чернотата на ежедневието, което им се
представя.
Аз не мисля да помагам за това. Ще про
дължа да се занимавам с рап, защото в
него намерих себе си, той ми доставя удо
волствие и ми носи някакъв вътрешен
мир. Чрез него разглеждам и черни, и
светли теми, стига просто те да се окажат
пред очите ми.
Прави ли са хората с протестите си, с кои
то изразяват позицията си?
Демокрацията ни дава правото да изразя
ваме свободно своето мнение. Когато човек
е недоволен от каквото и да е, той има пра
во да го каже на отговорния за проблема.
Стига да има с какво да подкрепиш твърде
нието си, че някой е допуснал грешка, аз
съм „за“ да го направиш. Поскоро поняко
га ме хваща яд на хората, които страдат от
същия проблем, но се оплакват само в тесен
кръг и не смеят или просто ги мързи да
излязат и да подкрепят тълпата. Някой го е
страх да не изгуби работното си място, друг
го е срам да не го видят с тази неподходяща
компания, която на всичкото отгоре все е
„платена от лошите“. В крайна сметка все
ки страда, но повечето опитват да търпят.
Какво наймного липсва на България,
какво ни липсва, за да сме нормално
общество?
Липсва ни морал. Липсва ни разбиране към
другия. Липсва ни кураж да признаваме
грешките си. Липсва един нормален живот
с едни нормални заплати, заслужени с труд.
Преди това липсват работни места в градо
вете, които не са областни центрове. Скоро
ще ни липсват и незастроените площи, го
рите, планините и морето. Често ни липс
ват интересите на „тълпата“, но в премного
имаме от интересите на определени влия
телни групички. Това, което сякаш най
много ни липсва обаче, е вярата в бъдеще
то – нещо, което по наше желание да ни за
държи в България.
В заключение, какво би казал на
българския народ?
Повярвайте, че имате бъдеще в България –
това е първата стъпка към постигането му.
Не бъдете слепи, не се осланяйте изцяло на
това, което ви се говори, пазете се от мани
пулации и потърсете красивото, дори да се
намирате забутани във възможно най
тъмния ъгъл.
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държава – членка на ЕС, дела се точат с го
дини, което води до загуба на много време,
енергия и пари на гражданите, обърнали се
към съда. Подборът на кадри в него
обикновено е доста мъгляв и винаги има
съмнения за нещо уговорено някъде, неза
висимо че ключови постове следва да се
заемат след конкурси. Постоянно ставаме
свидетели на скандални назначения, дори
на хора, които не отговарят на изисквания
та за заемането им. За уж „случайното“
разпределение на дела да споменавам ли?
Едни и същи оправдават едни и същи,
отсъждат в полза на едни и същи и проме
нят състави, ако някой вземе, че се възпро
тиви. Примери много, слушате за тях всеки
ден.

Истината е, че заплатите в съдебната
система са ниски. Да, в сравнение с вашия
месечен доход сигурно ви се струват много,
доста над средните за страната са. Трудът на
тези хора обаче трябва да се оценява подо
баващо – те са един от стожерите на държа
вата. Без тях на практика тя не би съществу
вала. Те са хората, които трябва да бдят за
законността. Отговорността им е огромна, а
за да попаднат в системата, са учили не
малко време (така поне се предполага). За
дължителното условие, на което трябва да
отговарят обаче, е безпристрастност. Липса
та на това качество у родните съдии е една
от главните причини за недоверието, което
имат гражданите в системата, а оттам – и в
която и да е институция. Щом съдът не
може и не желае да им гарантира равенс
твото пред закона, щом и той не им помага в
борбата с несправедливостта, то какво оста
ва за останалите държавни учреждения?
Кой им гарантира, че правата им са га
рантирани?

Искането за 7% увеличение на заплатите
магистратите аргументират с тезата, че ра
ботата им се е подобрила, свидетели сме на
реформи в сектора. Интересното е, че
Брюксел не мисли така, едва ли иначе в
докладите им постоянно биха се посочвали
корупцията в системата и зависимостите и
взаимовръзките, в които се е оплела. Със си
гурност малките възнаграждения са една от
причините за тези фактори – ако се получа
ват средства, адекватни на отговорността и
изискванията, то тогава може би картината
ще е поразлична. Липсва обаче и желание
то на служителите на Темида да не са част
от тази схема – да бъдат независими, мо
рални и справедливи. Голяма част от тях със
сигурност са притиснати и с извити ръце, но
не са малко и тези, които сами са избрали да
участват в нея с цел лични облаги и нямат и
намерение да я напускат.

Никой от нас не е против увеличението.
Но и никой от нас не вижда реформи и ра
бота в посока връщане на доверието в инс
титуцията, наречена български съд. Дото
гава всякакви искания са неоснователни и
още повече засилват подозренията ни. #

П
реди празниците и поговорихме за
заплатите, привилегиите и бройка
та на държавните ни служители.

Сега ще се съсредоточим върху една част
от тях, а именно – съдебната власт и заети
те в нея. И поконкретно върху искането на
министъра на провосъдието Зинаида Зла
танова от бюджета да бъдат отпуснати до
пълнително 25 млн. лв. за увеличаването на
възнагражденията на съдиите, прокурори
те и следователите.

Всъщност тези средства си ги поискаха
самите те. А малко преди това „помолиха“
за допълнителни 19 млн. лв., които не им
достигат за разни разходи като команди
ровки, пощенски услуги, режийни и други
подобни. Ако им бъдат отпуснати, тези
средства ще дойдат от т.нар. буфер, който
ползва кабинетът – от неговата сметка се
изразходват допълнително пари, когато са
необходими, тоест резерв от разходите на
различни ведомства, който служи като га
рант при евентуално неизпълнение на при
ходите. Контитуционният съд вече се обла
жи от него, като получи в началото на
април 250 000 лв. отгоре за заплати.

Бюджетът на съдебната система за тази
година е в размер на 454 млн. лв. Разходите
за заплати са и найголям процент от
всички разходи в съдебната ни система –
57% са били през 2012 година. Заетите в
сферата на всички нива са около 13 000.
Сумата, срещу която се разписват всеки
месец, е съпоставима с тази на милите ни

народни представители. Обикновените
служители получават към 1200 лв. средно,
съдии, прокурори и следователи – най
малко към 3000 лв. Те са и едни от найре
довните получатели на бонуси – уж от ико
номии, но често пак мрънкат на бюджета.
Единствено Симеон Дянков им отказваше
и затова не беше долюбван от тях.

Из Европа в съдебната система също
наймного се харчи за заплати. Далече са
нашите съдии от възнагражденията на ко
легите си със сигурност. Бюджетът, който
им се отпуска, също е в пъти повече. Като
сума обаче. Като процент от брутния
вътрешен продукт гордо се кичим със
златния медал. Съперничим си с Полша,
само че е редно да вметнем, че населението
на Полша е малко над 38 млн. жители – а и
у нас, и при тях на 100 000 души се падат 30
съдии.

И като заговорихме за Европа, още
малко сравнения за броя за работещите в
сферата на правосъдието. Една Австрия е с
поголямо население от България – близо
8,5 млн., но си има помалко служители на
съдебната власт – 6500 (числата са прибли
зителни). Люксембург със скромните си
500 000 жители се радва на едва 500. А го
лямата и силна Германия – на 171 000 при
80 млн. граждани. Няма как да не отбеле
жим обаче, че работата на всички изброени
е доста поефективна, организирана и най
вече – прозрачна, в сравнение с тази на
родните магистрати. Едва ли в друга

Какво си поискаха съдиите
и ще го получат ли?
Михаела Лазарова
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ССннииммккаа:: ННоорреешшааррссккии

От години гледам разтревожено как
разсъждава огромна част от хората. А по

скоро как вървят превъзбудени като тълпа –
лесно манипулируема и поддаваща се на не
рядко първосигнални емоции, отнасяща се към
жизнено важи принципи и проблеми, сякаш е
публика на футболен мач и вика за своите, неза
висимо дали те играят добре и даже независимо
дали играят честно и красиво.

Така е не само у нас.
Така е например в Русия и Турция – две

държави с донякъде мегаломански геополити
чески амбиции и управлявани от лидери с мно
го рискова смес на авторитаризъм, популизъм и
користна намеса в икономиката; страни, се
риозни като армия, полиция, специални служби
и репресивни органи, с експанзионистичен
първичен инстинкт, до които се намира едва
държащата се на повърхността и управлявана
през пръсти България.

Така започва да бъде и в Европа. Даже в
Европа...

Ето защо отдавна съм си дал сметка, че и пре
ди, и сега все съм в малцинство, а има случаи,
когато съм сред малцината, които мислят
различно от т.нар. широки народнимаси.

Слаба утеха е, че никога, абсолютно никога в
човешката история мнозинството не е било но

сител на новото и не е било право.
Винаги в отделни глави са се раждали значи

мите идеи. Тези носители на новото са били
разпъвани на кръст, изгаряни на клада и
обезглавявани на гилотината. Но накрая мно
зинството е приемало техните идеи.

Ако нещата се решаваха с мнозинство, ние
все още щяхме да смятаме, че Слънцето се
върти около Земята и че Земята е плоска.

Мнозинството е чакало всичко да му се доне
се на тепсия и дотогава като правило е било
ретроградно и реакционно. А когато някой е
управлявал в негово име, неизменно се е стигало
до брутално насилие, ужасни концлагери и сви
репи чистки и прочиствания.

Мнозинството при демокрацията може да
има на своя страна правото, но правото на мно
зинството, бе казал някой, не е правота на мно
зинството.

Не съм само аз така. Доста хора се чувстват
по същия начин. Даже в малцинство, ние не сме
малко. Работата е, че сме много помалко от
мнозинството ище ставаме все помалко.

Лошото е, годините се натрупаха, че живея,
ще живея и трябва да живея в страна, в която
мнозинството ще казва каква трябва да бъде
държавата, кой трябва да я управлява и как
трябва да я управлява. Впрочем то даже няма

По-малко и завинаги
Николай Слатински

от блога му http://nslatinski.org/, публикуваме с разрешение

да казва това, а ще дава картбланш, празен чек,
на онези, които найлесно го измамят и найлеко
му купят гласовете. А аз ще съм безсилен да му
повлияя, защото то предпочита да върви с
поглед, обърнат назад; да вярва в митове и илю
зии; да търси вината у другия и при това да му
завижда; да се самосъжалява, че е злочесто и не
щастно, и да се самовъзприема като жертва на
вселенски заговори – водено от вечния страх да
не би да се случи нещо полошо, както и от
максимата, че преклонена главица сабя не я
сече, затова да би мирно седяло, не би чудо ви
дяло...

Започвам да се смирявам, че няма никакъв
начин нещата да се променят при такова мно
зинство и докатомнозинството е такова.

И затова хора като мен, срещам ги все по
често, се питат – как ще я караме нататък,
всичко ли е загубено?

А аз си мисля – то кога ли не сме били по
малко от мнозинството? Всъщност само веднъж
бяхме повече – с 1%, даже тогава част от нас си
помислиха, че сме повече, макар и с малко, но
завинаги.

Но докато си го мислеха, и стана тя, каквато
стана – пречупиха ни крилете.

Не че ние също не бяхме виновни. Виновна е
жертвата, че е попаднала в капана, но още по
виновни са онези, които бяха заложили този ка
пан. Само че тогава не ни стигна смелост и
мъдрост да постъпим като вълка, който за да се
спаси от капана, си прегризва лапата.

Ала това са минали работи.
Важното е, че днес ние вече сме помалко,

много помалко и завинаги. #

Има ли нещо общо между убийството на
детето в Поморие, изборния рейтинг на

Николай Бареков и номинацията на Делян
Пеевски за евродепутат?

Има. Всяко от тези събития илюстрира как
умира България. Сигурно списъкът им може да
е подълъг. Ако прибегнем към услужливия
шаблон – те са капки, в които се оглежда едно и
също небе. Ние броим капките. Една по една. И
всяка сама за себе си.

Във всяка от тях обаче се оглежда еднаи съща
липса – на здрава обществена тъкан. Това, което
прави индивидите годни да живеят заедно, да
вървят в определена посока, да постигат цели –
ценностите, нормите, институциите, – не работи.
Тоепразначерупка, в коятоживотът е умрял.

Ако можеш предумишлено да убиеш дете,
независимо по каква причина, значи си се
разделил с изначалните заповеди, които правят
от стадотоили глутницата общество.

Да, детеубийци има не само в България. И не
у нас са найужасяващите примери. Да си
спомним само за белгийския педофил Марк
Дютру.

Но България е рядък пример на съчетание

междуличностнаи социалнадеградация.
Да кандидатираш евроабсурди като Пеевски

и Бареков за евродепутати е все едно да убиеш
мечтата на един народ за подобър и подостоен
живот в детската ѝ възраст. Да обезсмисляш
жертвитенацелияпреход.

Не е удивително, че има такива, които го
правят. Удивителна е лекотата, с която то
минава.

Ако има достатъчно българи, които биха
гласували за споменатите лица, това значи, че
големи части от населението на държавата ни
членка живее в средновековна нищета,
невежество и зависимост. И че тези части, или
поточно технитефеодални господари, могат да
решават кой да ни представлява и да ни
управлява.

И Пеевски, и Бареков са подигравки с
човешкото достойнство и интелигентност. За
тях може да гласува само човек, който е доведен
до състояние да се прости с тези качества. Това
имам предвид, когато говоря за мъртва
обществена тъкан, за гангренясали части от
обществото ни, за т.нар. „социална некроза“.
Става дума за избиратели, които формално

съществуват като хора, но живеят и реагират
катоживотни.Исатретираникато такива.

България не умира просто защото
смъртността е повисока от раждаемостта и
защото емиграцията е поголяма от
имиграцията. Такива периоди са преживели ред
европейски страни – виж само Ирландия,
Гърция, Италия. Идемографската ни криза не е
причина, а следствие.

България умира от безсмислие. Каквото и да
правиш в тази страна, то няма смисъл. Винаги
печелят Бареков и Пеевски. Затова що има
жизнеспособно, то бяга. Заместата, където също
има детеубийци и други престъпници, но в
коитоимаи смисъл.

Вече над един милион са го направили за
последните 25 години. #

Как умира България?
ВеселинЖелев

Текстът е публикуван в блога на автора jelev.info. Публикуваме с разрешение
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Владислав Господинов

Пълна безтегловност!
Вече не 100 дни, а почти година правителс
твото прави нищо. Едно голямо НИЩО!
Като се изключат жълтите предизборни
стотинки, които получиха някои групи от
населението, полицейщината и евра
зийството. Някой да е чувал за откриване на
нов обект от правителството или наличието
на някаква нормалност? Дори вече не си
правят труда да обещават светло бъдеще,
защото стабилно се движим назад от май
миналата година.
Но „...кажи, бедний народе, КОЙ те в таз
робска люлка люлее?“.
Затова ОСТАВКА до дупка!

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

Серенгети

Валери Петров

Това десетилетие

спокойно на вид,

но сякаш „Серенгети“ е

културният ни бит.

Ръмженето, хрущенето

е близо, алащом

не е със теб и с мене то,

пасем си мълчешком,

а страшното, минавайки,

оставя пустота,

и бавно глъхне в навика

викът на съвестта,

и нервите ненужни са,

битът ни – уреден,

и тъй, в съседство с ужаса

живеем ден след ден.

/Миналата седмица Валери

Петров навърши 94 години/

Отпечатването на този брой е платено от Юлия Берберян.

Благодарим сърдечно!

ИвоМирчев

Над 9 месеца управление и нито едно офи
циално посещение на Орешарски в държава
от ЕС. Да не забравяме, другари.

ТеодорМихайлов

Той „тренира“ с тениска „Долче и Габана“
като истински дискотечен културист.
Той пържи кебапчета с лекарска престилка.
Той пълни басейна си със сълзите си по
бедните.
Той назначава хора по препоръка наПеевски.
Той ръководеше телевизия, която за 3 години
генерира почти 100 милиона загуби, и казва,
че я оставя в цветущофинансово здраве.
Той е разкрил банковата си тайна, но банката
не знае за това.
Той ще провежда „Чисти ръце“ с ръцете си,
по които има часовници, струващи повече от
всичките му заплати домомента.
КОЙе той, КОЙ?




