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Издава се с дарения Разпространява се безплатно
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Обещай, че ще гласуваш #САМОУВАЖАВАЙТЕСЕБЕ...Листопад

На стр. 2 На стр. 3 На стр. 6

Време е

В
ъзхитен съм от българския народ,
към който имам честта да принадле
жа. Вече повече от 11 месеца всеки

ден, в началото с наистина впечатляващи
мащаби, той протестира срещу една
престъпна корумпирана власт, която пре
минава последните черти между демокра
цията и деспотизма, между цивилизацията
и варварството.

Точно когато управляващата банда вече
беше напълно уверена, че медийните ѝ ма
нипулатори са успели да омотаят главите на

народа, че е успяла да увеличи пасивността
и отвращението от политиката до критично
самоубийствени стойности, на 14ти юни
2013 г. се случи нещо, което ни беляза за цял
живот – протестите #ДАНСwithme, про
тестите, които разделиха хората, които
спряха да правят компромиси, от тези, кои
то дори спряха да представят подлостите си
като компромиси и откровено преминаха от
тъмната страна.

Научихме много за света около нас. Оказа
се истина – България е врата към Европа,

врата, в която в момента напират бандитски
олигархичнополитически интереси. И ние
сме бойците на кулите с историческа мисия
да защитим себе си и Европа от пълзящото
нашествие.

Досега нашите действия бяха само симво
лични – ние не пресякохме границата на на
силието и анархията (за което съм дълбоко
благодарен), останахме докрай верни на ци
вилизования политически спор, не пре
върнахме София в бойно поле и никой не
пострада сериозно. Дали това е била пра
вилната стратегия? Уверен съм, че е така.

Властта се компроментира напълно.
Успяхме да покажем пълната ѝ несъстоя
телност, показахме на целия свят, че те
могат да управляват само някъде отдалеч,
отстрани, на тъмно и зад стабилни же
лезни ограждения с денонощна въоръже
на охрана.

Сега имаме уникален шанс. Уникален! На
25ти май ще имаме възможност да отпра
вим силен удар срещу корумпираната
власт, като сами определим кой да ни
представлява в Европейския парламент. Да
използваме едно от последните си, но много
мощни средства да разбъркаме картите, да
нарушим тънките сметчици на разни кръго
ве и кръгчета и отново да покажем, че няма
да позволим някой друг да решава вместо
нас, ограбвайки ни междувременно.

Масовото гласуване може да нанесе по
силен удар на задкулисието дори от много
хилядните летни шествия отпреди година.
Затова трябва да гласуваме, задължително!
Трябва да дадем всичко от себе си, за да има
повече бюлетини в урните, които показват,
че тази власт е отвратителна и нетърпима, и
възможно найголям брой от 17те ни
представители в ЕП да бъдат незаобиколи
ма декларация за истината и непоколебимо
то европейско бъдеще на България.

Време е.
Да гласуваме на 25ти май!

Време е
КонстантинПавлов – Комитата
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Обещай, чеще гласуваш
Мария Кавлакова
Мирослава Петрова

Каквиизборипредстоят?
Избори за Европейски парламент, в които

350 000 000 граждани от 28 държави избират
751 представители за население от близо
500 000 000 души.

Българската квота в Eвропейския парла
мент е 17 представители, като прагът за
избор на

един депутат е 5,88% от гласувалите.

Защое такъв?
100% гласували, делено на 17 души =

5,88% – квотата се изчислява на база населе
нието на държавата членка спрямо общото
население в съюза.

Ние, България, сме членове на ЕС от 1
януари 2007 година. Имаме пълното право
да бъдем част и от тези избори. На
25 май 2014 г. всеки от нас, с гласа си или без
него, ще изпрати там 17 български предста
вители за 5 години, които ще участват в
различни инициативи и ще защитават на
шите интереси пряко.

Затова е необходимо да ги изберем лично!
Колкото повече хора гласуват, толкова по
истински ще бъде резултатът и ефектът от
него – поизмерим.

КакЕвропейският съюз влияе

пряко върхумен?
Като част от такава голяма общност ТИ

се ползваш от дейността на Европейския
парламент и Европейската комисия. Евро
пейският парламент е единствената пряко
избирана институция, която представлява
гражданите на Европейски съюз. Те имат
важна роля в определянето на различните
законодателни актове, които оказват влия
ние върху ТЕБ като европейски гражданин.

Скакво, откоето зависяАЗ, се

занимаватЕвропейският

парламентиЕвропейската

комисия?
• ЕС въвежда изисквания за качества на

храните, валидни за всички страни членки;
• ЕС въвежда правила за фирмите, пре

доставящи услуги – с цел намаляване на
измамите върху крайния потребител;

• ЕС се грижи за безопасната употреба на
химически продукти;

• ЕС създаде „черния списък“ на опасни
те въздушни превозвачи;

• ЕС наскоро придвижи намаляването на
цените в роумингзоните;

• ЕС пое за свой приоритет намирането
на решение на проблема с климатичните
промени;

• ЕС започна да използва всички налични
лостове, за да се запазят работните места за
европейските граждани и да се създадат
нови за младите хора, особено в областта на
услугите, промишлеността и цифровата
икономика;

• ЕС се грижи за премахването на наси
лието срещу жените и цели трайното пре
дотвратяване на домашното насилие;

• ЕС води политиката за недопускане на
дискриминация;

• ЕС работи с особено внимание към
секторите на образованието, културата,

аудиовизията, младежта, спорта и
гражданството;

• EC работи за правосъдие – неразривно
от принципите на правовата държава, де
мокрацията и основните права;

• ЕC има трайна политика в борбата сре
щу организираната престъпност, прането
на пари, измамите, корупцията и злоу
потребата със средства на ЕС.

Обещай, че ще гласуваш! При откриване
на каквото и да е несъответствие спрямо го
реописаното и останалите политики на ЕС,
ТИможеш да потърсиш правата си!

КакАЗ, като европейски

гражданин, да търся

правата си?
• Връзка с омбудсмана:

http://www.ombudsman.europa.eu/ – на
този уеб адрес може да научите повече;

• Директна връзка с представителството
на Европейския съюз в София –
ул. „Г. С. Раковски“ № 124, София 1000,
тел.: +359/2 985 35 45; +359/2 981 99 44;

• директна връзка с представителството

на Европейската комисия в България – на
същия пощенски адрес или на
email: COMMREPSOF@ec.europa.eu;

• Съдът на ЕС в Люксембург:
http://europa.eu/abouteu/institutions
bodies/courtjustice/index_bg.htm

Каквиправаимамкато

гражданиннаЕвропейския

съюз?
• право да се движа и пребивавам сво

бодно на територията на ЕС;
• право да работя и да се пенсионирам

във всяка една държава от ЕС;
• право да избирам и да бъда избиран в

изборите за Европейски парламент, както и
в общинските избори в държавата членка, в
която пребивавам;

• имам право на закрила от консулството
или посолството на която и да е държава –
членка на ЕС, ако се намирам в държава, в
която няма представителство на моята
страна;

• право да подавам петиции в Евро
пейския парламент и жалби до Европейския
омбудсман;

• право на участие в Европейската
гражданска инициатива;

• Съдът на ЕС в Люксембург има за зада
ча да гарантира, че правото на ЕС се прила
га еднакво във всички държави членки, и
също така урежда правни спорове между
правителства от ЕС и институции на съюза.
Отделни лица, предприятия или организа
ции също могат да сезират Европейския
съд, ако смятат, че правата им са нарушени
от някоя институция на ЕС.

Какще сепромениживотът

ми, ако гласувам?
• Резултатът няма да се усети веднага. Но

със сигурност в течение на времето ТИ са
мият ще се почувстваш посилен да търсиш
правата си. Ние сме част от една огромна
общност, в която има много правила, но има
и действаща икономика, бизнес среда, си
гурност, капитал и добра правосъдна систе
ма.

• За да можем да станем конкурент
носпособни в Европа, ние трябва на първо
място да повярваме в себе си.

• ДА повярваме, че имаме сила, че имаме
ум, че имаме права и че сме равни на оста
налите граждани на Европа.

• Животът е такъв, какъвто си го напра
виш. А всеки, който гласува на тези избори,
решава от свое име и има правото после да
търси резултати!

Гласувайте,

за да гонаправим заедно!
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Листопад
ПП „Зелените“

Представяме ви и евролистата на ПП „Зеле
ните“. Поместваме само първите

4ма кандидати.

1. Атанас Чобанов – съ рогата
напредъ. „Зелените“ се опитват
да се разграничават максимално
от партийното статукво, поради

което се отдръпнаха и от Реформаторския
блок през лятото. На този фон поставянето
на Чобанов начело в листата изглежда не
лош ход. Той е главен редактор на сайта за
разследваща журналистика „Биволъ“, кой
то от създаването си през 2010 г. досега не е
спрял да вади почти ежеседмично смуща
ващи разкрития, свързани основно с дала
вери и тъмни сделки на народни предста
вители и хората около тях. Историята с не
законните помощи, които настоящият
министър на инвестиционното проектира
не Иван Данов е получавал във Франция,
както и скандалът с платените партийни
интернет писачи „Тролгейт“, са само някои
от разследванията на сайта. Макар че не е
съвсем без политическо минало (участвал е
в листата на „Синята коалиция“ на пре
дишните евроизбори), Чобанов си пасва с
прокламираното от „Зелените“ разграни
чаване от статуквото, а и дава малко посе
риозно изражение на иначе предимно еко
логичната им платформа. Учил Линг
вистика във Франция. Живее там от 1990 г.
Един от основателите на вестник „Па
рижки вести“, сред инициаторите е и на
кампанията през 2007 г. за освобождаване
на българите в чужбина от задължителни
здравни вноски. Ще е интересно да го ви
дим в европарламента.

2. Даниела Божинова – вто
рият водач в листата. При
евентуален евродепутат от „Зе
лените“, Божинова и Чобанов ще
си поделят по 2,5 г. от мандата.

Даниела Божинова вече си е типична „зе
лена“. Един от тримата съпредседатели на
партията, участник в много екоинициати
ви. Беше част от евролистата и през 2009 г.
Завършила е Арабистика и Английска фи
лология в СУ, специализирала е Човешки
права в Швеция. Работила е в Северна
Африка, а след това и като регионален ди
ректор на програми за САЩ за развитие на
гражданския сектор в България. Владее
шест езика. Интересен факт е, че е
първият български гражданин, който пече

ли дело срещу отказан достъп до
обществена информация.

3. Борислав Сандов – още
един съпредседател на партията,
с което нещата малко запри

личват на РБ, но пък тук политическото
минало на кандидатите се изчерпва пре
димно с екопротестите от последните годи
ни. Борислав Сандов е завършил Геогра
фия и Управление на водни и климатични
ресурси в СУ, работи във Фондация за
околна среда и земеделие. И той е
участник в предишната евролиста. По
настоящем се занимава с проекти и активи
зъм в областите климат, енергетика, земе
делие и храни. Сред организаторите на
почти всички „зелени“ протести от
последните години – през планини, морета
и гори, та до АЕЦ „Белене“. През лятото си
имаше вътрешнопартийни проблеми,
свързани с неясната позиция на „Зелените“
спрямо Реформаторите, но след последва
лото разграничаване от тях нещата се ута
ложиха.

4. Наталия Димитрова
Попова – и тя покрива крите
риите за средностатистически
„зелен“. Един от съоснователите
на партията през 2008 г.,

участник в различни екоинициативи.
Възпитаник е на Американския универси
тет в Благоевград, където е завършила
Приложна икономика и Бизнес адми
нистрация. Покъсно следва Управление на
градската и околна среда в Холандия. Ра
боти като консултант и ръководител на
множество еко и граждански проекти.
Също участник и в предишната евролиста.

„Зелените“ е доста симпатична партия,
възникнала покрай екопротестите преди
около 89 години, и поне засега успява да се
опази от нездравословни коалиции с
различни политически антики. Съставът ѝ
е предимно млад и без политическо мина
ло, имат и сравнително ясна платформа,
обединена около екологията. Само с една
та природа обаче трудно голям брой изби
ратели ще ги вземе насериозно, затова ако
„Зелените“ искат да се превърнат в реална
алтернатива на сегашното статукво, им
предстои много и усилена работа в следва
щите години.

ПП „Глас Народен“
Следва и евролистата на проекта на Светльо

Витков – ПП „Глас Народен“. Отново по
местваме само първите 4ма кандидати.

1. Христо Лафчиев – противно
на повечето еврокандидати, от
„Глас народен“ решават да не за
лагат на познати лица в челото
на листата си. Кандидатурите

минават за изцяло граждански – избираха
ги по интернет, впоследствие ги подлагаха
на детектор на лъжата и на други хипо

дилски тестове за праведност и чистота на
душата. Така че да – не са с политическо
минало, и да – буквално са събирани от кол
и въже. Крайният резултат обаче е, общо
взето, приятен и интересен. Основният
източник на информация за кандидатите
са едноминутните им видеопрезентации на
официалния сайт на партията, където на
фона на някаква вбесяващо досадна
акустична китарка всеки от тях се предста
вя лично. Водачът Христо Лафчиев е може
би единственото малко попознато лице и
досегашен член на партията. Той е ядрен
физик от БАН. На 45 години. Завършил е
СУ и Университета в Бордо. Беше в листата
и за парламентарните избори миналата го
дина. През 2007 г. беше сред водачите на
протеста на младите учени, които търкаля
ха тикви по жълтите павета. Няколко годи
ни покъсно беше и сред хората, обявили се
против закриването на БАН и поискали
оставката на тогавашния министър на
образованието – Сергей Игнатов.

2. Александър Алеков – голям
сътвор е това момче. Трябва да
му видите презентацията. Но е
от Враца – обяснимо е. Алеков е
на 27 г., завършил Политически

комуникации и Международни комуника
ции в Лондон. Завърнал се в България пре
ди няколко години – съдейки по видеото,
явно доста съжалява. Изглежда като много
погражданска кандидатура от тези на ня
кои други партии.

3. Христо Бантутов – на 23 г.
Да, наистина е на толкова.
Просто годините не му личат
(вгледайте се внимателно в
снимката). Вторият Христо в

листата е бакалавър по Публична адми
нистрация, работи в банка. Софиянец.
Друга информация за него – положителна
или отрицателна – засега няма.

4. Христина Шопова – след
двамата Христовци е време и за
една Христина. Тя също е инте
ресна кандидатура – на 31 г. (да
бе, наистина е на толкова – и на

нея не ѝ личат), родом от София, живее в
Белгия. Пореден филолог в евролистите –
със специалност Конферентни преводи. В
момента работи като устен преводач за
различни европейски институции. Освен
дебелашки хумор, за момента нямаме
нищо срещу нея.

Партия „Глас Народен“ в политиката е
нещо като група Хиподил в музиката –
странна, нестандартна, провокативна и
излъчваща една много специфична, радва
ща и неподправена простотия. Поне за мо
мента няма признаци да е нечия креатура,
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създадена с цел разпиляване на вота. И те,
подобно на „Зелените“, бяха доста
предпазливи с политическите контакти в
последната година и, общо взето, успяха
да се изолират както от властта, така и от
протестите. За реална алтернатива на ста
туквото от тяхна страна обаче също не
може да се говори и пак, подобно на „Зе
лените“, тепърва ще трябва да убеждават
доста народ да ги вземе насериозно. Да
гласуваш за човек, написал серенада за
болката в областта на седалището си, от
някои може да се приема за протест сре
щу статуквото, но за други си е откровено
пропиляване на гласа. Партийната субси
дия, която успяха да вземат на последните
избори пък, май им донесе повече негати
ви, отколкото позитиви. Ако все пак се
окажат гражданска партия – нищо поху
баво от това.

ПП „Атака“
В новия брой на рубриката ви представяме

евролистата на партия „Атака“.
Представяме ви само първите 4 депутати.

1. Волен Сидеров – както мо
жеше и да се очаква, шефът ви
наги влиза пръв. Сидеров не се
нуждае от представяне, доста
тъчно е известен сред народа и

можем да предполагаме, че в Европарла
мента ще се бие с французите, а защо не и
там да нахлуе въоръжен. Едва ли в
Брюксел няма кучета, от които да се пази.
А може пък да е харесал някоя от серви
тьорките в брюкселския ресторант, където
той и депутатите му просто се веселяха. Е,
вярно, направиха си една шега с персонала,
но те не разбират от хумор и го обърнаха
на скандал.

2. Десислав Чуколов – За
местник на шефа. Няма как, той
трябва да е сред първите, които
ще го последват. Роден е в Русе
през 1974 г. и завършва Евро

пеистика. Ако се съди по образованието
му, може би е сред найподходящите кадри
на партията. Ако се съди по пвоедението
му – сред найнеподходящите. Да си при
помним пригласянето на „Извини се, бе“ и
блъскането на журналиста Теодор Анге
лов, който пък е член на НФСБ – партия,
родила се от скарването на Валери Симео
нов и Волен Сидеров. Чуколов стана
известен и със средните пръсти, които оби
ча да показва на протестиращите.
Представител в постоянната делегация на
НС в Парламентарната асамблея на Съве
та на Европа (ПАСЕ). По ирония на съдба

Листопад
Продължава от стр. 3

та е заместникпредседател в Комисията по
вътрешна сигурност и обществен ред и
член на Комисията за борба с корупцията
и конфликт на интереси и парламентарна
етика.

3. Магдалена Ташева –
Журналист в „телевизията на
истината“ – „Алфа“. Завършила
е Ядрена физика, поради което
на нея ѝ се възлага партийната

задача да развива позицията на „Атака“ по
енергийната политика. Заместникпредсе
дател в комисиите по енергетика и
инвестиционно проектиране. През минала
та година Българският хелзинкски комитет
заведе дело срещу „Алфа“ и конкретно
срещу предаването на Ташева – „В окото
на бурята“, за дискриминация, в което тя
определя сирийските бежанци като „сган“,
„масови убийци“, „диваци“, „изчадия“ и
др. Европейски изказ, нали?!

4. Станислав Станилов – бивш
сътрудник на ДС. Историк, кой
то явно не се учи от историята,
предвид действията на „Атака“ в
Народното събрание, а и извън

него. Неотдавна той нападна хора от
вестник „Протест“ с обиди и клевети, че
всички те били „костовисти“. На случайна
среща с един от авторите на вестника Ста
нилов избегна неудобни въпроси и
затръшна вратата на лъскавия си мерцедес
и отпраши. По друг начин казано –
откликна на народните вълнения по евро
пейски маниер.

Забелязваме, че найактивните „борци“
на „Атака“ са на челните места в Евро
листата. Явно се опитват да впрегнат
максимално всичкия си наличен авторитет,
доколкото още го имат. Все пак да не
забравяме, че „Атака“ е партия, чиито
симпатизанти не толкова мислят върху ре
чите на Сидеров, колкото го следват сляпо.
Именно това използват псевдонациона
листите тук, за да имат някакъв шанс да
влязат в „Европата“.

НФСБ
Представяме ви и евролистата на „На

циоанлен Фронт за Спасение на България“
(НФСБ). Тук също излагаме само

първите 4 депутати.

1. Валери Симеонов – отново
овчарят води стадото. След
местните избори в Бургас през
2007 г. Симеонов беше избран от
листата на „Атака“ за председа

тел на общинския съвет в морския град,
при това в коалиция с ГЕРБ. Бившата дясна
ръка на Волен Сидеров обяви, че оттегля
подкрепата си от „Атака“ през 2009 г. През
2011 г. учредява „Национален фронт за
спасения на България“ (НФСБ) заедно с Ва
лентин Касабов и Данчо Хаджиев. Симео
нов е собственик на телевизия „Скат“, коя

то сякаш е котило за партии – първо „Ата
ка“, след това „НФСБ“. Носят се слухове за
незаконни кабели на телевизията на Си
меонов, както и за минали далавери на те
левизионния бизнесмен.

2. Слави Бинев – също бивша
дясна ръка на Волен Сидеров, при
това настоящ евродепутат от
листата на „Атака“. Въпреки че
отдавна е в лоши отношения със

Сидеров, Бинев не се оттегли от евродепу
татското си място, което дължи на „национа
листите“. Слави Бинев е известен и с
мутренското си минало от времената на си
ловите групировки ВИС и СИК. Ако проче
тем някои книги за българската мафия, на не
едно място ще видим името на „Слави Кара
тиста“ да присъства като част от „играта“.
През 2012 г. Бинев учредява „Консервативна
партия движение на успеха“, която става
част от „Гражданско обединение за реална
демокрация“ (ГОРД). Миналата година
ГОРД влезе в коалиция с НФСБ, което
отдръпна избиратели и на двете политически
сили.

3. Велизар Енчев – журналист в
телевизия „Скат“, водещ на пре
даването „Дискусионно студио“.
Бил е кореспондент на БНТ в
Югославия, посланик на България

в Хърватия в периода 1997–2002 г. Праволи
неен в следването на политиката на НФСБ,
плюе основния противник „Атака“, както и
се опитва да изтъква партията си като единс
твена алтернатива на сегашното статукво.

4. Силвия Трендафилова – ро
дена през 1976 г. Завършила
журналистика в Нов български
университет. От 2000 г. е ре
портер в телевизия „Скат“.

Както всички останали от НФСБ е била
част от отбора на „Атака“, докато Валери
Симеонов не решава, че е поголемият
националист от двамата.

Всъщност гласувайки за НФСБ, гласу
ваме за стари атакисти, начело с човек, за
чистото минало на когото не сме си
гурни. За втория в листата вече можем да
бъдем сигурни, че е сред последните
хора, които заслужават нашия глас.

Независими
кандидати

Занижените изисквания за регистра
ция на независими кандидати (100 лв. де
позит и 2500 подписа) ни направиха сви
детели на наплив от страна на такива,
въпреки че ЦИК заличи част от тях. За да
влезе някой от тях в Европарламента, са
му нужни между 150 000 и 170 000
подкрепили го. Разпиляване на гласове,
търсене на внимание и дивиденти или
воля за промяна ги мотивира, преценете
сами (публикуваме трима)

Продължава на стр. 5
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Виктор Папазов – бивш
председател на съвета на ди
ректорите на Българската
фондова борса (БФБ) и основа

тел на Първа българска фондова борса.
Част от хората, които го издигнаха, са
музикантът Валди Тотев, магът Астор и
хирургът доктор Мазнейков. Виктор
Папазов е бил съветник в различни ико
номически комисии към парламента,
член е на настоятелството на Амери
канския университет, преподава и в
УНСС. Там е изкарал няколко магистра
тури, наред и с тапиите от Harvard
Business School и Georgetown Leadership
Seminar. Експерт по капиталови пазари.
Преди години стана популярен и с изку
пуването на капачки на известна марка
бира, за да спечели наградата ѝ. Впе
чатляваща биография, ако над нея не
виси сянката на „Мултигруп“. С тях
често е свързван из медиите кандидатът,
както и с близките си отношения с Илия
Павлов. Близката до сърцето му дама е
небезизвестната Ирена Комитова.

Евгения Банева – кой не е чу
вал за фамилията „Баневи“.
На какви ли родни евродепу
тати не се нагледа Брюксел, че

едва ли ще ги учудим и с тази кандида
тура. Дано има само място там за Май
баха ѝ. Съпруга номер 3 на Николай Ба
нев – семейство Баневи притежават ку
рорта „Русалка“, „АКБ Корпорация“,
завода за хартия „КостенецХХИ“,
„Топлофикация“ – Ямбол. Според нея
„всички сме бедни в тази държава“.
Заплатата ѝ като управител на „Русалка
Турс“ е 4000 лв. (официално), което със
сигурност не я поставя в графата
„бедни“. Голямата болка на госпожата е,
че фирмите на семйството ѝ не са спече
лили никакви обществени поръчки,
вини за това ГЕРБ и ще се жалва и в Еве
ропейската комисия. Жал ни е за тях,
чак се чудим как с тази мизерна заплата
организират светски партита за милио
ни, притежават редица имоти, яхти и
коли. Представяме си какво щеше да е
„имането“ им, ако разполагаха и със
средства от еврофондовете. Името на
дамата, освен свързвано с това на съпру
га ѝ, за когото тя отрича да е „олигарх“,
ще се запомни и с дела за неплатени да
нъци, прекъснати електропроводи и
община Каварна и поточно с небе
зизвестния ѝ кмет Цонко Цонев. Обви
нява ГЕРБ, че по време на управлението
си са ги рекетирали. За компенсация се
гашните им позволиха да претендират
за 182 дка гори на територията на Ру
салка, след като миналата седмица съ
дът отмени решение, с което ги връща
на държавата. Учила в САЩ и Европа,

стажантка в Министерски съвет и
бизнесдама, така актуална професия в
последните години – с това може да се
похвали Банева. И с четири деца, след
като осинови и сина на съпруга си от
предишен негов брак. Колкото и да
повтаря, че е с активна гражданска по
зиция и милее за ощетените си
съграждани, ние не сме го забелязали
досега.

Румяна Угърчинска – 51го
дишна, родом от София. За
вършва гимназия в Париж, а
след това и Сорбоната с ма
гистърска степен по информа

ция и комуникация. Автор е на книгите
„Истината за атентата срещу Йоан Па
вел II“ (за която е наградена с „Черно
ризец Храбър“), „КГБ и сие“, „Газовата
война. Заплахата от Русия“ и „За кожата
на Кадафи“. От години се бори за право
то на българите в чужбина да гласуват.
Във Франция работи като разследващ
журналист. Създател е на Гражданското
движение „Демократична алтернатива“
(„ДА“), с което искаха българите, които
имат и друго гражданство, да гласуват и
да участват в управлението (не лоша
кауза, но виждаме какво става с вота на
„българите“ от съседна Турция, които
често пъти определят изборните ре
зултати у нас) , премахване на подписки
те за регистрация за участие в изборите
и изисквания депозит. Съдейки по
интервютата ѝ, подкрепя „Южен по
ток“, което със сигурност няма да ѝ е в
плюс при привличането на гласове. Иска
изравняване на осигурителните вноски
у нас с тези на ЕС, твърдейки, че ра
ботниците искали това. Спорно – поско
ро искат изравнени заплати, а не пови
соки осигуровки върху парите, които
взимат сега. Твърде наивни послания
излъчва, явно повлияна от толкова годи
ни живот във Франция, но много от тях
изискват доста работа, за да се прило
жат в нашата действителност.

„България без цензура“
(коалиция на „България без цензура“,

„ВМРО“, „ЗНС“ и „Гергьовден“)

Големи колебания имахме да предста
вим ли част от кандидатевродепутатите на
тази коалиция. Защото всички знаем КОЙ
стои зад нея. Всички знаем защо протести
раме почти година, всички знаем и кой е
КОЙ. Знаем и че това не е алтернативата.
„България без цензура“ е статуквото.

1. Николай Бареков – кой не
знае Дудука, кой не е чувал за
него. Журналист, дълги години
водеше сутрешния блок на бТВ,
после се прехвърли и в ТВ7

(МустакТВ), стана изпълнителен директор

дори. Кланяше се на Бойко Борисов по
време на управлението му, но на 11ти
май миналата година рязко обърна па
лачинката и любовта му се изпари (засе
га). Плаче за бедните заедно с богатите
си приятели и им обещава безплатни ле
карства, таблети и народна република.
Твърди, че „сам се е създал“ и сам се фи
нансира. Странно, предвид факта, че
изскача от всяка медия, а това струва
доста пари. Странно е и как така милее
за онеправданите граждани на KLETA
MAJKA BALGARIQ, a оглави листата и
се цели в Брюксел. Може би иска да
привлече възможно наймного гласове, а
може би не – проектът на кукловодите
Василев и Пеевски се изчерпа, преди да
е създаден. Не им се получи и е време да
се отърват от него, изпращайки го в
креслото на евродепутат (и това обаче
не е сигурно). Не им излязоха сметките,
чакаме следващия „месия“.

2. Ангел Джамбазки – чове
кът на ВМРО получи второто
място. Общински съветник в
Столична община, завършил
право в Софийския универси

тет. Фен на ядрените централи, про
тивник на Шенген, бежанци, роми и
въобще толерантността към различни
те. Срещу него имаше разследване и за
насаждане на расова омраза в края на
миналата година. „Каузите“ му са мно
го далече от европейските ценности,
но това очевидно не го притеснява.

3. Рада Коджабашева – ето я
и евромайката, на третото
място, въпреки че Бареков се
бе заканил листата му да е
само от такива жени. За

местникпредседател на „България без
цензура“. Икономист, завършила
УНСС, специализирала във Франция,
САЩ, Белгия, Германия, Швейцария,
родом от Смолян. Пише и стихове.
Иска младите хора да се върнат на
село, като предлага оземляването им.
Смята, че една майка за второто си
дете трябва да получава по 350 лв. до
навършването на 7 години от същото
(малко като с таблетите), „за“ прогре
сивния данък върху доходите е, обе
щава работни места по време на
кампанията си из различните градове
и иска повече разходи за образование.
Призовава хората да свиват всички
лични такива и да инвестират в него.
Друго култово нейно предложение е,
ако дадена инвестиция не е успешна,
държавата да поема 70% от риска на
инвеститора, като така парите, които
хората си кътат в банките, ще влязат в
употреба и ще раздвижат икономика
та. Чудни финансисти си има Бареков,
затова явно е решил да ги прати в
Европейския парламент – да спасят ЕС
от кризата. #

Продължава от стр. 4
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Снимка: offnews.bg

Хронология на събитията
На 7 май активисти на Протестна мрежа внесоха в Централната избирателна комисия

(ЦИК) сигнал срещу ПП „Атака“ за нерегламентирана агитация по време на предизборна
кампания. Под претекст за търговска реклама на ведомствената телевизия на партията се
разпространяваха рекламни материали – билбордове и др, съдържащи лика на партийния ли
дер и името на партията. Впоследствие възниква казус и за наличен номер на бюлетината на
партията върху билборд, който „рекламира телевизията“.

(пълният текст на сигнала – http://www.protestnamreja.bg/protestna_mreja_cik_ataka/)
На 9 май ЦИК отхвърли сигнала на Протестна мрежа. По решение на ПМ в тридневния

срок за обжалване двама от подписалите сигнала внесоха жалба до Върховния администрати
вен съд (ВАС) срещу решението на ЦИК.

На 15 май ВАС разгледа жалбата и реши в полза на Протестна мрежа: „Изложените от
Централната избирателна комисия мотиви са бланкетни, като направените изводи са неясни
и са в противоречие със събраните доказателства“. Без право на обжалване сигналът бе върнат
за преразглеждане със задължителни предписания към ЦИК.

ЦИК беше принудена от ВАС да вземе решение за отстраняването на носителите на не
регламентираната реклама.

полза. Найважният за мен извод е, че имаме
инструмент, с който да си върнем държавата.

„Видяхте ли, чеможемда си върнем
Държавата!!!“

Този мой емоционален коментар под статия
за решението на ВАС събра толкова одобрение,
колкото и самата публикация, и стана мото на
деня, защото носи надежда.

Върнахме си малко от държавата, когато не
позволихме на мафията легитимно да поеме
ДАНС, когато не позволихме на Цеко да загра
би Витоша и да сече на Пирин... Връщаме си
държавата, когато принуждаваме Орешаро да
се измъква през задните изходи. Връщаме си я
чрез посещенията ни в Брюксел, показвайки на
Европа, че имаме различно мнение от прави
телството ни, представляващо клонираната
мафия на Путин. Връщаме си държавата, кога
то покажем един стилизиран среден пръст пред
Народното събрание, връщаме си я с всеки

В
сичко опира до самоуважението – да
мислиш, да не се съгласиш, да се проти
вопоставишида не се откажеш.

Разказвам ви това, защото тази победа в съда
е емблематична като многохилядния поход по
Цариградскошосе, като палатковия лагер пред
НС, като окупацията на Университета, като
подкрепата ни за Майдана в Киев, като отвра
щението ни от тоталитаризма, изразено в боя
дисването на неговите светини, като неприми
римостта на всеки от нас да реализира своя
Протест. Тази победа в съда означава неща,
които никой никога не може да ни отнеме.
Означава, че

Съдебната система работи
Според съдебното решение на ВАС ние спе

челихме, при това по безапелационен и унизи
телен за ЦИК начин. Освен че комисията няма
право на обжалване, тя е длъжна не просто да
преразгледа решението, но и да отсъди в наша

#САМОУВАЖАВАЙТЕСЕБЕ...
СирмаМишева

изминалденшествие –над 300дни.Връщаме си
държавата, когато се съпротивляваме срещу
нищожества и откровени национални предате
ли като Бареков и Сидеров, които разпростра
няват лъжлива пропаганда, човеконенавистни
чество и призовават България да излезе от
Европейския съюз. Когато се борим с пропа
гандата, на която ни подлагат. Връщаме си
държавата, когато искаме референдум и кога
то не позволяваме да се нарушава нацио
налният ни интерес със строителство на атомни
мощности и „Южен поток“. Връщаме си
държавата всеки път, когато гласуваме, когато
мислим, когато осъзнато сме тук –по всеки този
начин.

Никога не съм разбирала онова клише, про
дукт на плоския нисък дух: „Обичам родината,
мразя държавата“. Подобно разделение пра
вят хора, които са лишени не от отговорността
къде са се родили, а към какво общество при
надлежат. Никой не решава къде ще се роди и
кояще е родината му, но от всички нас зависи в
каква държава ще живеем. Всеки иска да отиде
в чужбина, защото там било подобре. Но там е
добре, защото хората сами са си го направили
така. Докато много хора все още се колебаят
дали да останат тук, ние от ПМотказваме да си
тръгнем. Мазохисти сме, можем да го
изтърпим – заради ината и самонадеяността ни,
че искаме промяна и знаем, че можем да я
постигнем.

Протестна мрежа всеки ден доказва, че мо
жем, защото

Протестнамрежа е работещинстру
мент за граждански контрол.

Когато ЦИК ни писа мейл да доуточним
същността на подалата сигнал срещу партия
„Атака“ Протестна мрежа, ние отговорихме с
определението, публикувано на сайта: „Среда
и инструмент за самоорганизация на гражда
ни със собствена позиция, без значение от
пол, раса и политически пристрастия, про
тестиращи срещукоятоида енеправда.ПМе
създадена с цел да бъде коректив на всяко
управление“.

Но както тогава, така и винаги преди това,
ние все се опитваме да търсим помежду си
обяснение какво точно еПротестнамрежа. Как
да поставиш определение на група хора –
незнайно колко и къде, – които блокират
кръстовища, организират протести, изразяват
публично мнения и позиции, водят просвети
телска дейност по гражданско поведение и са
непримирими в лудостта си да доказват на Ло
шите, че няма да им позволят комфорта на са
мозабравата?

Моето определение за Протестна мрежа е
просто – това е общност, в която хора с непри
миримост отстояват самоуважението си... като
в онези думи на Ганди: „Ще ни затворят, ще ни
отнемат собствеността, но не могат да ни отне
мат себеуважението, ако ние не им го дадем“.
Няма да ви карам да четете „Моя път към исти
ната“. Изгледайте поне филма „Ганди“ като
практическо ръководство по отстояване на са
моуважението.
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С
игурно вече сте чули за инициативата
,Обещай, че ще гласуваш“ –
https://www.facebook.com/groups/649

144785134661/. Или чувате сега. А за идеята хо
рата да кажат своите три причини да гласуват в
социалните мрежи и да предизвикат приятели
те си да споделят своите? Дори и да не сте,
седмица преди европейските избори със си
гурност си задавате безброй въпроси и
основният гравитира около колебанието дали
изобщо да гласувате. С всички произтичащи
аргументи „за“ и „против“. Сигурно много
съвременни Хамлетовци си мислят точно това
днес: „Защо, какъв е смисълът? Какво направи
Европа за нас? Нещата стават все позле...
Нищо няма да се промени... Всички са маска
ри…“, и т.н., и т.н.

С не особена гордост и аз ще призная, че не
винаги съм гласувала. И аз не виждах смисъл.
Смятах, че героят на Алеко Константинов –
Бай Ганьо, от който изпитвам срам всеки път,
като се сетя, накрая убива автора си. И все Бай
Ганьо побеждава, а ние стоим отстрани и не
вярваме, че това е възможно. Несъмнено във
всеки от нас изниква картина, подобна на „Бай
Ганьо прави избори“. И така стоим и гледаме
отстрани. Неучастваме.

В разговор с много близка приятелка преди
време споделих, че не гласувам, защото няма
смисъл. Никога няма да забравя погледа ѝ и
въпроса ѝ – „Как смяташ, че можеш да проме
ниш нещо тогава?“. И започнах да си задавам
този нов Хамлетов въпрос. И да търся
информация. Дори превърнах гражданската
активност в своя работа. Отне ми доста време
да повярвам, че промяната започва от нас и
отиването до урните понякога е първата
стъпка в това да сме граждани и да дадем своя
принос за промяната.

С идването ми в Лондон през 2011 започна и
друга част от моя интерес към изборния про
цес. Участвах в изборни комисии в посолството.
Ще ви кажа нещо за парламентарните избори.
Защото това беше преживяване и опит, които
смятам, че ме промениха много. Сигурно
всички сте видели снимките. Някои си спомня
те живо картината и сте били на тези опашки
от хиляди хора, чакащи по 45 часа, за да
упражнят своето право на глас. В дъжда. Губе
щи цял ден. Никога няма да забравя безсилие
то си след този ден. Нямах сили дори да се
разплача. Защото въпреки всички мои усилия
и на другите хора в комисията гласуваха само
2085 български граждани (и още 1688 в другата
секция). Да, ужасно много за една секция. Но
недостатъчно за всички, които чакаха, които се
отказаха и нямаха възможност да гласуват. То
гава си дадох лично обещание да направя

всичко възможно да има повече секции в
Лондон и да има честни избори. Тази година
ще има 13 секции, а в чужбина ще са 167
(http://www.mfa.bg/pages/182/index.html).
Благодарение на много хора, които направиха
невъзможното. И благодарение на протеста.
Защото последната година протестът наистина
се превърна в процес на срещане на хора с
различноеднакви идеи и опит. Мрежата на
българите в чужбина стана възможна благода
рение на протестите и съумя да обмени опит,
да организира и запали хора, да подпомогне
процеса и да се самоорганизира.

Споделям тази история, защото вярвам, че
имаме нещо много ценно – а именно свободата
да упражним своето право на глас. И то без
страх – за работата си, за бъдещето си или за
съвестта си. И трябва да го направим за всички
наши съграждани, които нямат този лукс. За
щото на много места в България свободата е
лукс. И нашите съграждани дори да искат, ня
мат възможността да гласуват свободно. Не
само заради миризмата на кебапчета. Така че
го дължим особено на тях. Защото съм сигурна,
че и те искат да живеят в подобра и свободна
България, но нямат свободата на избор.

И да спрем да се препъваме в безпо
мощността си. Онази нарочно поддържана
безпомощност, че от нас нищо не зависи и че
ние никога и с нищо не можем да променим не
щата.

Мога да говоря много какво значение имат
европейските избори за ЕС и за България като
член на съюза или какво значение имат за по
литическата ситуация в страната. И как ако
поне един ден сте били на площада или Ви се е
искало да бъдете, или сте подкрепяли про
тестите някога, то 25ти май е Вашата дата.
Спомнете си какво усетихте на 13 май сутринта
след изборното главоболие. Спомнете си какво
усетихте на 14 юни 2013 г. Спомнете си как се
чувствахте като част от тази общност, която
осъзна силата си и припозна себе си в съседа си.
Помислете и какво значение имат тези избори

Да гласувам или не?
Десислава Христова Кужидловски

Част оттекста е публикуван за първи път в блога Баница:

http://banitza.net/about2/

за правото ни на придвижване, установяване,
работа и образование; за противодействието на
корупцията и установяване на върховенство на
правото. С всичките недостатъци на ЕС не
мисля, че България има друго бъдеще, освен
като част от обединена Европа. Също така
имат значение за легитимността и бъдещето на
самия Европейски съюз, за това какви полити
кище се изпълняват.

За мен гласуването е част от задълженията
ми и привилегиите ми на гражданин, т.е. едно
от първите неща, в които да участвам, за да не
позволявам на безобразията да се случват.
Колкото и да е трудно и колкото и отвратени и
разочаровани да се чувстваме, имаме
граждански дълг. Промяната започва от гласу
ването. За да може да имаме самите ние леги
тимност като граждани и да имаме „очи“ да
изискваме да се спазват определени неща, би
било добре да гласуваме. Съзнавам, че е
трудно. И на мен ми е трудно. Но колкото и да
не харесваме партиите и да искаме да сме
безпартийни, истината е, че в условията на
представителна парламентарна демокрация
партиите са основните играчи. А проблемът не
е в партиите, а в това, в което те се изродиха
като клиентелистка олигархична клика, за
която интересите на гражданите, които тя пре
тендира да представлява, нямат особено значе
ние

И накрая искам да Ви кажа моите три при
чини да гласувам:

1. Защото вярвам, че моят глас има значение
и че гласуването е първа крачка от оказването
на граждански контрол и участие.

2. Защото вярвам, че това е не само право, а и
привилегия. Не е много далеч времето, когато
не сме имали право на свободен избор, и дори и
днес сме свидетели колко лесно това право
може да бъде опорочено. Защото гласуването е
свобода.

3. Защото вярвам, че въпреки трудностите
бъдещето на България е в ЕС – с възможности
те за пътуване, с надеждата за една страна с
установени практики на върховенство на пра
вото, демокрация и бъдеще!

Дори да не споделяте моето мнение, по
важното е на 25ти май да не отидете за гъби, а
да гласувате! Защото си струва. И нищо не е
напразно. Ако си изберете да повярвате само
на една моя дума, нека да е тази: Промяната за
виси от всеки един от нас. Независимо къде по
света се намираме.



КУЛТУРА

www.facebook.com/vestnikprotestwww.protestnamreja.bg8

# Протест 19.V – 25.V.2014 г.

Снимка: public domain

ОгнянМинчев

„Преди една година на тази дата – 11 май –
българската олигархия скъса обществения
договор за спазване поне на формалните
правила на демократичен обществен живот
и организира цирка в Костинброд. В ре
зултат на оперативното мероприятие за
имитация на „фалшиви бюлетини“, в което
участваха партийни лидери, държавни инс
титуции и медийно подставени лица, бе
драстично нарушен законът и на практика
бе отменен „денят за размисъл“ преди про
веждането на парламентарните избори. В

Отсоциалнитемрежи

Вестник „Протест“ е част от Протестна мрежа (www.protestnamreja.bg) и се издава с доброволниятруд 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

резултат на власт дойде днешната Тройна
коалиция, която демонстрира акробатични
способности да се задържи на власт, но се
провали категорично в опитите си да
управлява страната. Само след две седмици
в България отново се провеждат избори – за
Европейски парламент. Всеки гражданин,
който иска отхвърляне на управляващия
клептократичен режим, трябва да излезе да
гласува. Оправдания от типа „няма за кого“
прикриват очевидната истина: който не гла
сува – на практика гласува за Доган–Стани
шев–Сидеров“.

КонстантинИречек
чех по рождение, български

политик, министър на народното

просвещение у нас през 1881–1882

година.

„Ние, можещите, водени от незнаещи
те, вършим невъзможното за благото
на неблагодарните. И сме направили
толкова много, с толкова малко, за
толкова кратко време, че сме се квали
фицирали да правим всичко отнищо“.

„…За мен найлошото в България е чу
десното наслаждение, което имат
тук хората, да се преследват един друг
и да развалят един другиму работа
та“.

„...Българин с българин не може да се
разбере. Те все гръмогласят.“

„...България е с население 2 милиона
души, което е разделено на три групи:
бивши министри, настоящи министри
и бъдещиминистри.“

„...Българите са много мили с чуждите
и бързо ги приемат за свои. Бедата
обаче е там, че те много лошо се отна
сят към своите си“.

„...Българите са много неопитни и са
монадеяни; със своите детински не
разбранщини бъркат развитието и бъ
дащността на Отечеството си. Всеки
иска да стане министър. Във време,
гдето всички трябва да се заловят за
усърдна работа, за да уредят и възви
сят Отечеството си, занимават се с
дребни лични препирни. Свидетелство
за това са тукашните вестници, кои
то в Европа са съвършенно без пример
по своя си див език и стил. Няма
възторг, няма самоотвержен патрио
тизъм, няма горещата любов за исти
ната и за доброто, няма съгласие
(рядко можеш да намериш тука ня
колко души приятели: единът мрази
другия и няма помежду им съгласие)“.




