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Протест# Вестникът на активния човек

Издава се с дарения Разпространява се безплатно

Снимка: Stan Winston School of Character Arts

Когато всичко е възможно Майчински тревогиИстория за педали

На стр. 3 На стр. 4 На стр. 6

Зомбиленд

Т
е са несъвсем живи, но и несъвсем умре
ли. От тях се носи противна миризма на
разложено, ушите им бълват метанови

изпарения, очите им са налети с кръв, червата
им се влачат по земята. Различните култури,
книги и филми ги описват с различни имена,
поведение и белези. Някои ги наричат зомби
та, други – полумъртви, трети – инфектирани.
Всички обаче притежават неоспорим общ бе
лег – липса на мозък, а жалкото им съществу
ване се подчинява единствено на първични
хищнически инстинкти.

Популацията им у нас е убийствено голя
ма, а разнообразието на видовете – със
стряскащи размери. Наймногобройната по
рода от тях е доста безобидна и нейни
представители можете да срещнете във всеки
хипермаркет, мол или дискотека. При тях са
налице всички характерни зомби белези –
празен поглед, липса на мозък, ужасен

външен вид, нечленоразделен говор. Статия
та обаче не е посветена на тях.

Друг многоброен вид са червените зомбита.
Те са хищна, древна раса, която страшно си
пада по червения цвят. При наличие в околна
та среда на друг цвят се активират сложни мо
зъчни центрове в проветривите им глави, кои
то будят невъобразими агресия и бяс. Изклю
чително опасни са, тъй като сред популацията
им цари стройна организация, а водачите им
умеят майсторски да ги направляват и мани
пулират. В името на червения цвят!

Всеизвестна е взаимната омраза между тях и
сините зомбита. Сините зомбита за щастие са
далтонисти, но пък атрофиралите им мозъци
са сковани от смахнат религиозен фанатизъм
къмВодача на племето. Разчитат, че само той е
способен да ги поведе към победа в „Последна
та война“ срещу многобройната, полумъртва
червена сган, и са готови да умрат (този път на

пълно) в негово име. Неясно защо обичат
гербери – вероятно една от странностите на
природата.

Разбира се, съществуват и много други по
роди – лилави зомбита, жълти зомбита, пембе
ни зомбита, зомбита с цвят охра, зомбитана
ционалисти (голям майтап са те), зомбитаре
форматори. Няма да ги описваме подробно –
всички до един са инфектирани, мозъците им
са атрофирали и са изгубили способността да
разсъждават, а при среща с индивиди от друг
вид – задължително се изяждат взаимно.

Всеки – неинфектиран или не – вече е
разбрал, че в статията се говори за полити
чески партии, за привържениците им и за
необяснимо ниската мозъчна активност на
90% от тях. Сляпата отдаденост и фанатизма,
които бълват, могат да се сравнят само с тези
на футболните запалянковци. Само че поли
тическите партии не са футболни отбори, а
избирателите не са фенове. И докато за
мерването с овехтели исторически факти,
дървеното препиране и развяването на шало
ве и знамена са неизменна и чаровна част от
футболната философия, то в политиката
няма никакво, ама никакво място за тях.
Отношението към дадена управляваща
партия не трябва да е поразлично от това
към обикновен майстор, който ви ремонтира
банята. Ако си свърши добре работата – чу
десно – догодина, ще го повикате и за кухня
та. Ако не се е справил – пътищата ви се
разделят и следващия път, ще търсите услу
гите на друг. Точка. Без излишни чувства, без
фланелки с лика му, без скандиране на името
му, без снимки в портмонето, без портрет в
естествен ръст в коридора.

Поставете се на мястото на някой млад, зе
лен и неинфектиран, чийто свят (особено в
последния месец) е изпълнен със смърдящи
зомбита(все тая от цвета), оголили зъби, плюе
щи кръв и ревящи различни заклинания. Как
мислите? Ще се заинтересува ли той от поли
тика? Ще отиде ли да гласува? Или ще предпо
чете да остави Зомбиленд зад гърба си?
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Циркът, наречен „предизборна кампания“
Васил Димитров

П
редизборната кампания за
„Евроизбори 2014“ бе едно от най
пародийните политически събития

в България през последните години.
Отвсякъде ни гледат познати физиономии,
които са ни втръснали, всеки обещава
всичко на всички, а тези всички не вярват на
нищо и никого. Въведе се и нова мода в
изготвянето на предизборни клипове –
кражбата на кадри. Такъв беше клипът на
„Атака“, които си присвоиха видео от
сватбата на двама души. Ине беше само тази
кражба  във втори клип бе откраднат лъв от
реклама на автомобилната компания
„Мицубиши“. Друго тяхно скандално видео
също беше обект на критики и възмущения,
като в крайна сметка бе забранен за
излъчване. В него псевдонационалистите
представят света като разделен на две – от
едната страна Европа, а от другата –
православието (т.е. Русия). Умел опит за
демагогия – ЕС бива описван като гнездо на
педофилия, инцест и всичко найдолно на
тази земя, а православният изток – като
място с традиции и вечен мир. Разбира се,
ролята на руски агент в България не
позволява в този клип да бъде загатната
бруталната руска намеса в не помалко
православната Украйна и разцепването на
държавата.

На каква база се крепеше предизборната
кампания на БСП?! От началото до края
борбата е „антиГЕРБ“. На това се
наслушахме отдавна, но на Сергей
Станишев явно не му е омръзнало или е
паднал до там, че единственият му аргумент
за спечелване на изборите е „ГЕРБ са лоши”.
Иаз се питам – какще работят социалистите
в Европейския парламент – „за България“
или „против ГЕРБ“? Защото, гласувайки за

някого, бихжелал този политикдаработи за
България, а не против когото и да било. Но
предвид електората на БСП, не се учудвам
на метода за пропаганда на комунистите.
Техните избиратели са свикнали винаги да
има враг, при това той е или „капиталист”,
или „десен”, или„агент на Запада” и т.н. Е,
ГЕРБ е относително подходяща мишена за
това.

Аинтересно за ГЕРБ този път е не толкова
натрапчивото поведение и сдържаността
към нападките срещу БСП, което несъмнено
е правилен ход. На хората им омръзна да
гледат как политиците сеят омраза и
разделение в обществото и явно мозъчният
щаб на Бойко Борисов е решил да се
възползва от това. Впечатление прави и че
агитационните материали не са изпълнени с
лика на бившия премиер, предвид, че ГЕРБ е
лидерска партия и винаги е залагала на
пропагандата чрез образа на Борисов. За
това несъмнено роля играе и фактът, че
Бойко не е в листата за евроизборите на
своята партия, а и найвероятно се е
обградил с добри специалисти, защото той
сам неможе да измисли правилна стратегия.

Интересно е да погледнем кампанията на
Николай Бареков и „България без цензура”.
Да припомням ли ролята на кебапчия на
новия политик, или вече си я спомнихте?
Четейки програмата на коалицията, ще
останем с впечатлението, че в България
предстоят парламентарни избори. Тук вече
наистина се обещава всичко на всички –
таблети за децата, минимален доход 400
евро, безплатни лекарства за децата до 18
години, за майките им и за бременните жени.
Безплатно, според обещанията на
журналиста, ще бъде и здравеопазването за
пенсионерите. За тях минималната пенсия

незабавно ще се покачи до 260 лева. За
студентите също има по нещо – увеличаване
на стипендиите, отпадане на правилото за
връзката между дохода на родителите и
успеха на учащия. И още, и още… Все неща,
които и Господ да дойде на власт, не може да
ги направи толкова бързо. А още помалко
като български представител в огромния
Европейски парламент.

Глътка свеж въздух внесоха Светльо
Витков и партията му „Глас Народен”,
които за пореден път показаха, че знаят
как да иронизират всичко и в присъщия
за тях дух се представиха като
националния ни отбор по футбол с
призива „Да им бием дузпата”, насочен
към познатите ни вече политици. Това
може би беше единственото нещо, което
по някакъв начин можеше да развесели
иначе отчаяния избирател. Разбира се,
повечето социолози дори не изчисляват
какъв процент от вота на българите биха
взели от „Глас Народен”, но на всички е
ясно, че всеки, който подкрепи Витков и
компания, изразява несъгласието си с
настоящата политическа ситуация.
Никой не си прави илюзии, че музи
кантът е роден за политик и че има шанс
да се вреди на политическата сцена със
собствената си партия.

Искам да наблегна и на един друг момент,
на който малко хора обръщат внимание –
как протича онлайн кампанията на
партиите. Някои от тях, разбираемо,
наблягат на живата среща с хората –
идеалният пример за това е БСП: едва ли
пенсионерите ще тръгнат да щракат в
интернет, за да видят какво предлага
партиятамайка. Прави впечатление, че най
„технологизираните” претенденти за
евродепутати са Реформаторският блок,
“Зелените” и „България без цензура”. При
това последните са особено агресивни – ако
решите да си пуснете българска песен в
YouTube, то вероятността да видите
предизборния клип на Николай Бареков
преди желаното от вас видео или пък
реклама отстрани, е огромна.
Реформаторите залагат на поумерена
пропаганда като предимно пускат реклами
във Фейсбук с предложение за харесване.
Впрочем това беше тактика на ДСБ още от
парламентарните избори през 2013 г.

Найобщият преглед на тази предизборна
кампания води до следния извод, който вече
представлява клише – това беше поредният
цирк за българите, в който този път
палячовците надминаха себе си. За
обикновения гражданин остава надеждата,
че клоуните найнакрая ще решат да се
оттеглят от сцената ище дадат път на млади
и качествени актьори.
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1 ГОДИНА ОРЕШАРСКИ

Снимка: БГНЕС

Когато всичко е възможно
О

каза се, че е възможно. Правителство
то Орешарски изкара една година.
Защо и как е тема на друг материал.

Тук ще направим обзор на свършеното от
това правителство за една година, както е
нормално да се прави, когато едно правителс
тво завърши първата си година. Това е на
шият принос да има нещо нормално все пак,
около това правителство.

Финанси.
В областта на финансовата политика в

рамките на година правителството повиши
нивото на държавния дълг с 15%. Заемите,
които правителството изтегли, са значително
поголеми, но останалата част служи за рефи
нансиране на стари задължения. Тъй като
общото ниво на държавния дълг на България
е сравнително ниско, тази новина все още не
притиснява никого сериозно. Най непри
ятното в нея е, че увеличаването на задълже
нието не е свързано нито с финансиране на
някакви значими проекти, които в бъдещеще
благоприятстват икономиката, нито с ня
какви реформи, които ще подобрят иконо
мическата и социалната среда у нас. Тези
пари са похарчени просто защото не са дости
гали на приходната част на бюджета и новият
дълг не е оставил следа в нито една област на
живота в България.

Икономическаполитика.
Изминалата една година е изгубена за ико

номиката на страната. Нямаме предвид, че
правителството не е „направило нищо за ико
номиката“, каквото клише често може да се
чуе. Това не би било толкова лошо – при
нормална публична среда – администрация и
законодателство, икономиката може да напра
ви достатъчно за себе си и за всички нас. Пра
вителството правеше стотици неща за иконо
миката, но в найдобрият случай те бяха
безсмислени, а в много от случаите опасни.
Определено ресорният министър Стойнев е
найнекомпетентният член на кабинета. Всяко
едно от заявените му намерения „реинду
стриализация“, разбирана като държавно фи
нансиране на фалирали мастодонти от време
то на плановата икономика, регулиране на
търговията на дребно, административно пони
жение на цените на електроенергията, реке
тьорски натиск от позиция на силата към
електроразпределителните дружества, прена
сочване на икономическата активност към
бившия Съветски съюз и Далечния изток, по
казват, че в този ресор власт има изключи
телно опасен човек. Това се разбира добре от
притежаващите реални познания премиер
Орешарски и вицепремиер Бобева и те не
веднъж се намесваха, за да опровергават наме
ренията на Стойнев или да успокояват инве
ститорите и наблюдателите.

Найголемият мит на правителството пре
махването на административния рекет и
облекчаването на икономическата среда за
бизнеса просто не се случиха. Икономиката
отбелязва анемичен ръст, около 1 процент, и
то на фона на излизащата от рецесия евро
пейска икономика. Износът за трети страни
драстично се срина, чуждестранните инвести
ции се върнаха на нива познати отпреди 20 го
дини, когато цялата икономика беше в
държавни ръце. Много чужди инвеститори
съкратиха производствата си в страната или
изцяло я напуснаха. Найзастрашително е по
ложението в енергетиката, където НЕК вече се
намира в практически фалит. Очаквано не се
случи чудо с БДЖ и след като беше спряна
приватизацията на „Товарни превози“, въпрос
на време е кредиторите да започнат да разпро
дават активите на компанията. Продължават
да се наливат бюджетни пари във фалирали
предприятия като ВМЗ Сопот, докато Стойнев
обещава митично избавление на отдавна фа
лиралото предприятие, с последна версия
сглобяване на китайски трактори. Затова пък
бизнесът на групата ВасилевПеевски про
цъфтява. Дотолкова, че се появиха слухове за
търканиямежду двамата.

Социалнаполитика.
За пореден път се убеждаваме, че социална

та сфера е област, в която колкото повече
управляващите приказват, толкова помалко
нещо реално променят. Тази сфера е предмет
на наймощната пропаганда на правителстве
ната машина, особено в момента, когато про
тестите го застрашаваха наймного. Истината
е, че първото нарастване на пенсиите от тази
година е в размер на 3%. За сравнение преди
началото на управлението на Орешарски на
растнахамежду 7 и 9%.

Всички останали социални мерки са
еднократни, от типа на няколко лева за Ве
ликден за хората, получаващи енергийни по
мощи. Нещо, което направи и служебното
правителствоминалата година.

Естествено реформа в сектора не се
извършва. НОИпридоби облика на завършена
пирамида, при вида на която и фараоните от
началото на прехода Иво Недялков и Майкъл
Капустин се изчервяват. Делът на бюджетното
дофинансиране на системата вече доближава
50%, а демографската картина продължава да
се влошава. Всеки елементарен модел показва,
че внасящите в момента осигуровки няма да
могат да разчитат дори и на половината от се
гашния размер на пенсиите, когато достигнат
пенсионна възраст. Много пореално е да
разчитат на откриване на огромни газови на
ходища на територията на България или на
митични златни залежи. Впрочем включване
то на темата за газовите и златни находища в
предизборните обещания на някои партии
индиректно потвърждава, че това е единстве
ната надежда на електората за бъдещето му. Е,
освен ако някой не се наеме да прави реформи,
но вариантът с газа и златото изглежда доста
пореалистичен да се случи.

Здравнаполитика.
Познахте. Нищо не се случи. Освен ако не

считате за нещо преговорите с болниците през
есента на миналата година, следствие на които
правителството отпусна пари за дълговете на
болниците и беше предотвратена лекарската
стачка.

Покъсно правителството въведе принципа
на бюджетното финансиране, според който
болниците се финансират не на база на
извършените дейности, а на одобрените
предварително планувани дейности. Но пък в
момента студентите не са окупирали уни
верситетите, хората не са на улиците и лекари
те ако искат могат да протестират колкото си
искат. Ще протестират, ще протестират, пък
ще спрат, ако позволите да перафразираме ге
роя на Георги Русев.

Правителството извърши промени в регла
ментите, засягащи търговията с лекарствени
продукти , с които предизвика сътресения в
сектора, а пациентски организации алармират
за изчезването на цели групи лекарства. За
случващото се във Фонда за лечение на деца в
чужбина ни е срам да пишем. В такива мо
менти започваме да си обясняваме необясни
мото например как са се намирали доктори за
медицинските изследвания извършвани в
концентрационните лагери.

Като цяло здравеопазването продължава да
бъде система, в която всички се чувстват не
щастни лекари, пациенти, мениджъри. Е, ве
роятно някои се чувстват поскоро виновни,
ако допуснем, че имат съвест.

В следващия брой ще продължим с обзора на поли
тиката на правителството в сферите на образова
нието, усвояването на еврофондовете , вътрешната
сигурност,правосъдиетои външнатаполитика.

Момчил Петров
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В
настоящата статия ще си говорим за
велосипеди. Вие не сте ли карали ко
лело като малки? Не може да не сте.

Преди да настъпи ерата на смартфоните,
мечтата на всеки хлапак бе да получи коле
ло за рождения си ден. И неслучайно – це
лият делови и социален живот на
въпросния хлапак се въртеше около вело
сипеда. Суровите правила за издигане в
кварталната йерархия бяха недвусмислени
по този въпрос – трябва ти колело, ако
искаш да се издигнеш, да си част от тайфа
та, да имаш бъдеще, да излезе нещо от теб .
А и сами знаете, че когато си на осем, върху
колелото, започваш да
се чувстваш най
малко на шестнайсет.
Ако задълбаем и на
философска темати
ка, може да споменем,
че именно от колелото
научаваш важния жи
тейски урок за пада
нето и ставането. Да
не говорим, че си беше
и здравословно – не че
когато си на осем ти
пука за това.

Сега се запознайте с
първия ни герой –
казва се Франк. Той не
е на 8, а на 52 години, и
въпреки това не слиза
от колелото. С него се
придвижва из града,
ходи на работа, по де
лови срещи, до парка,
до магазина. При това
бързо, лесно, евтино и
удобно. Да не гово
рим, че е и здравословно – когато си на 52г.
вече ти пука за това. А Франк има късмета
да живее в Копенхаген. Ако някъдe във все
лената съществува място, наречено Вело
сипеден рай, то със сигурност прилича на
Копенхаген. Тук всичко е на педали –
таксита, поща, полиция, улични чистачи,
градска администрация. Не се шегувам 
падат се средно по около 5.2 велосипеда на
една кола, а общият им брой е поголям от
населението на града. 36% от жителите
ползват колелото като основен транспорт.
Франк е един от тях. Заварваме го точно
когато излиза от вкъщи и поема за работа
по велоалеята. Денят е слънчев, хората –
усмихнати, велосипедистите се наливат с
кафе в движение и си разменят лафове по
светофарите. Във велорояка могат да се
видят студенти, ученици, работници и
пенсионери. Всеки е тръгнал за работа,
университет или пък просто се разхожда

рано сутрин.
По същото време на приблизително

1637км. оттам, с колело от вкъщи тръгва и
вторият ни герой – Оги – студент по
информатика, стажант в IT фирма. Оги е
на 24г. и няма късмета на Франк да живее в
Копенхаген. Напротив – Оги живее в Со
фия, в частност – квартал Надежда. Ако
някъде във вселената съществува място,
наречено Велосипеден ад, там със си
гурност е с еднадве идеи поприятно от
София и в частност с още тричетири от
квартал Надежда. Счита се, че тук с вело
сипеди се занимават само мазохисти, умс

твено увредени и онкоболни в напреднал
стадий. Към коя група спада Оги не е ясно,
но заварваме и него точно когато излиза от
вкъщи и поема за работа по велоалеята.
Времето е мрачно, хората – намръщени.
Зли, заплашителни физиономии наблюда
ват Оги иззад стъклата на колите, а по све
тофарите не се разменят лафове, а псувни.
Тук вече не говорим за статистики – гово
рим за оцеляване. Оги отлично знае къде се
намира и предвидливо се е закичил с тако
ва количество светлоотразители, стопове и
фарове, че напомня на тексаски ТИР. Те
обаче очевидно се оказват недостатъчни за
един шофьор на БМВ, който с тъпа
усмивка прави чудовищна засечка на Оги,
докато излиза от една пряка. За щастие
Оги е с дълъг стаж из софийските улици, в
резултат на което е развил почти свръ
хестествени рефлекси и успява да спре
навреме. Пътят продължава. 8:30 сутринта

е – велоалеята е наводнена от забързана
тълпа пешеходци. Странни маневри, акро
батични изпълнения и Оги успешно стига
до велосветофара от другата страна на
надлеза. Очевидно проектиран от някой
садист и понесинхронизиран от защитата
на Левски, светофарът представлява по
тенциално самоубийство. На Оги му се на
лага да пресече две от найнатоварените
платна в София, без да се ръководи от
светлините и по възможност без да изгуби
някой крайник.

В това време в Копенхаген Франк си ку
пува в движение закуска от една от милио
ните търговски велорикши. Изяжда я
(отново в движение) и изхвърля салфетка
та (пак в движение). Забравих да спомена,
че тук дори проклетите кошчета за боклук
се монтират наклонени, така че за велоси
педистите да е поудобно. Типично по

български,
усмихнатият
Франк започва
неоснователно да
ме дразни, затова в
пристъп на
патриотизъм, от
чиста злоба и за
вист, ще му спукам
гумата! Обаче съм
безсилен. Със
смайващо, сканди
навско спо
койствие Франк
добутва колелото
си до найблизкия
велосервиз (има ги
средно през 1,5
км.) и след по
малко от 5 мин.
отново е на път за
работа. Дявол го
взел!

Връщаме се в
София и открива
ме, че Оги е преся

къл светофара жив. Отдъхваме си. Вече
сме на Централна гара. Велоалеята тук е
качена директно върху тротоара и минава
на сантиметри от автобусната спирка. Оги
се нуждае от пророческите способности на
Ванга и погледа на Стив Неш, за да не се
размаже в някой обемист куфар или още
пообемиста леличка. В крайна сметка сли
за на платното – в насрещното движение.
Там шансовете за оцеляване са поголеми.
Няколкостотин метра понадолу велоалея
та стига до Лъвов мост и буквално свършва
в нищото. На Оги му предстои да измине
отсечката оттам до Централни хали отново
по платното, където тясната ивица асфалт
се дели едновременно от купчина паркира
ли коли, двупосочното движение, двата
трамвая и... Оги.

Пак скачаме няколко светлинни години
напред в цивилизацията – Копенхаген.
Франк вече паркира колелото си пред ра

История за педали
Христо Гатев

Снимка: Leif Jørgensen
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ботата – общината в Копенхаген. Май
забравихме да споменем – Франк Йенсен е
кметът на града. Един от хилядите, които
всяка сутрин пътуват за работа с велоси
пед. Млъквам и ви чакам да си представите
гледката – български политик върху коле
ло. Прави сте – абсурдно е.

В София сме. Оги е жив! Връзва си коле
лото с три катинара пред службата. За
разлика от Франк, Оги не е реална
личност, а поскоро събирателен образ на
малкото останали луди, които напук на
условията продължават да карат колело из
града с риск за живота си. Велоалеята от
разказа дори минава за една от найновите
и добре поддържани в столицата. На други
места положението е още потрагично –
алеите минават през стълби, подлези, пра
вят странни завои, върху тях се монтират
билбордове, паркират коли, плочките хло
пат, настилката се рони.

Ще кажете, че няма място за сравнение
между нас и Дания? Напротив – и там са
имали същите проблеми, още през 80те
години. Разрешават ги с будно гражданско
общество и усилена работа. Тогава след за
честилите инциденти с колоездачи, местни
велосипедисти организират операцията
,,Бели кръстове‘‘ – с бял кръст на асфалта
се маркира всяко място в града, където е
загинал колоездач. Следват много демонс
трации, а няколко години покъсно от
местната велоасоциация небрежно сто
варват двуметрово парче бордюр пред
офиса на тогавашния директор на трафик
отдела  Йенс Крамър Микелсен. Искането
е едно – ясно разграничени и безопасни ве
лопътища в града. Микелсен явно се
разстройва доста и взима нещата при
сърце, защото когато 5 години покъсно
става кмет на Копенхаген, една от основни
те точки в платформата му е именно безо
пасният велотранспорт в града. По време
на 15 годишния му мандат, Копенхаген
постепенно се превръща във Велотопията,
която е в момента. 359км. велопътища –
при това широки поне 2,5м. и отделени с 10
сантиметрови бордюри. Т.нар. велоалеи,
които са на почит у нас и могат да се опи
шат като умерено разсипване на блажна
боя, не са долюбвани от датчаните и се
опира до тях само в краен случай. Дължи
ната им е общо 24км.

У нас – миналата година се проведе
международен форум, организиран от хо
ландското посолство. На него експерти по
градска инфраструктура от Холандия да
ваха консултации относно методите за
изграждане на велоалеи. Тогава главният
архитект на София Петър Диков се изпъна
пред тукашни и чужди медии и заяви, че
до края на 2014г. столицата ни, ще се сдо
бие със 100км. велоалеи, като 60км. от тях,
вече са изградени. След подобно изказване,
единственото, което може да му се поже
лае е да се самоубие ритуално, защото
дори с новостроящите се велоалеи, в мо

мента общата им дължина в София е не
повече от 38км. С небивало качество, както
разбрахме. Стигна се до парадокса преди
дни от българската велоасоциация офи
циално да ,,помолят‘‘ Столична община да
спре изграждането на велотрасета, тъй
като те на практика са неизползваеми и не
нужни. Кой е виновен? Оказва се, че при
проектирането на велоалеи е потърсено
мнение, както от външни експерти, така и
от местната велообщност. Когато след ме
сеци обаче проектът се привежда в
действие голяма част от съветите изобщо
не са взети под внимание. Иначе казано –
на хартия е едно, а наяве – съвсем друго.
Експерти и колоездачи заявяват, че почти
никоя от препоръките им не е изпълнена и
велоалеите не се различават по нищо от
обикновен тротоар. От Столична община
твърдят обратното. А Оги продължава да
мъкне колелото на гръб през подлезите.

За какво е целия този шум около велоа
леите ще попитате? За единия самотен
Оги? Не – просто велотрасетата са в
състояние да се превърнат в страхотен
икономически сти
мулатор, а при пра
вилна инвестиция
всеки цент налят в
тях се връща умно
жен неколкократно.
Малко цифри –
изчислено е, че в
Копенхаген всеки
километър, изминат
на колело, докарва
0,21 US долара в
държавната хазна,
докато всеки кило
метър, изминат в
кола – води до загу
ба от 0,12 US долара.
Изследване показва
главозамайващите 30% помалка смърт
ност при редовно каращите велосипед,
като отново всеки километър на педали
спестява 0,21 US долара на здравната
система. Това прави 91 милиона на година,
спестени от здравеопазване. Оттам се вди
га продуктивността на здравните ра
ботници, печелят се пари и от понижения
процент на болнични. Пестят се големи
средства още от пътна поддръжка, от го
риво, от намален трафик. Отделно – спо
менатите велосервизи и многобройни ве
ломагазини създават голям брой работни
места. А експертите по градска среда на
ливат пари в икономиката, чрез консулта
ции в чужди държави. Но на градската
управа в Копенхаген това не и е доста
тъчно – планът е до 2025г. 50% от целия
трафик в града да се осъществява, чрез
велосипеди, което би превърнало Ко
пенхаген в първия град с отрицателни
нива на CO2 в света. Не се съмняваме, че
ще го направят – за разлика от България
там има приемственост между различните

правителства. Лично Франк ни го га
рантира. Хващаме го отново на излизане
от работа. Репортерка от местна телеви
зия му е устроила засада и го напада с
въпроса: ,,Как ще разрешите проблема с
гигантските велосипедни задръствания в
града?‘‘. Франк нахлупва каската и яхва
колелото: ,,Да го разреша ли? Та аз се
гордея с него!‘‘

За последно сме в София.Тук си нямаме
Франк. Имаме други екземпляри, напри
мер Татяна Буруджиева – авторката на ге
ниални и изпълнени със смисъл проекто
закони, като ,,Да изгоним велосипедисти
те от платното!‘‘ ,,Шофьорски книжки за
велосипедистите!‘‘,,Солени глоби за вело
сипедистите!‘‘,,Затвор и смърт за велоси
педистите!‘‘. Бихме искали да ви разкажем
и сърцераздирателната ѝ история, как е
била безмилостно атакувана от пешехо
дец и колоездач, докато седяла невинно в
мерцедеса си, но честно казано нямаме
нерви. Не искаме да си разваляме
настроението след Франк.

В отношението на държавата към вело

сипедистите обаче можем да видим отра
жението на големия проблем – отноше
нието ѝ към гражданите изобщо и особено
към младите. Във всички области на
обществения живот – образование, трудов
пазар, възможности за реализация  те се
срещат със същите хлопащи плочки, ро
нещи се настилки и самоубийствени све
тофари, а непукизмът от страна на
държавата рано или късно ги води то
Терминал 2. Днес Оги оцеля – утре може
да не успее. Вдругиден, найвероятно, ще
му писне и ще емигрира. В някоя страна, в
която може да отиде с колело на работа,
без опасност да осакатее или да го разма
жат на асфалта. Да му се сърдим ли? Ами
не – поскоро последвайте примера му.
Слезте от колата, завъртете педалите, бъ
дете активни граждани, направете града
си поприятно място, стоварете двуметров
бордюр пред кметството ако се наложи.
Или поне не гледайте лошо Оги иззад
стъклото на колата.

Вие не сте ли карали колело, като малки?

Снимка: Misli.de
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Снимка: Sportsgrid.com

като с предимство ще бъдат помлади такива
или мъже, защото при тях вероятността да
сервират на шефа си новината, че няма да ги
има нафронта 2 години, е помалка.

Въобще слабият пол у нас е дискриминиран,
макарче условията на труд са същите като тези
на силния. Статистиката показва, че жените са
пообразовани и квалифицирани от мъжете,
завършват с повисок успех училище и уни
верситет, подобри мениджъри са и пооргани
зирани (нищо лично, господа). В същото време
процентът на ръководни постове, заемани от
дамите, продължава да няма и 15%, а шансове
те им за развитие в кариерата след раждането
на дете значително намаляват  предполага се,
че те често ще отсъстват от работното място,
защото малчуганът боледува, има тържества в
детската градина или училището, родителски
срещи и т.н. Затова на тях не им се възлагат по
важните задачи, оттук и възнаграждението им
е пониско от от това на мъжа, а ако тепърва си
търсят работа, СВто им ще е сравнително на
долу в купчината. Две години аут от службата
са много, особено за някои професии, където
нововъведенията са ежедневие и човек трябва
постоянно да актуализира знанията и умения
та си, за да е на ниво. Завръщането към за
дълженията е трудно, стресиращо, а често и
невъзможно.

Платеното майчинство у нас бие всички ре
корди не само в Европа, но и по света. За
сравнение – в Англия то е 26 седмици. През
първите 6 се плаща 90% от заплатата, която е
получавала жената, през останалите –
седмично обезщетение. Когато изтекат, може
да се удължи до година, но това време не се
заплаща. В Исландия отпускът за отглеждане
на дете е 6 месеца, а сумата  80% от

С
индикати. Има такова животно у нас, да
Защитават ли интересите на хората,
обединени в съответните такива?

Спорно, клони към не. Играят ли по свирката
на тези, които държат кормилото на властта?
Пак утвърдителен отговор (спомнете си колко
се надявахме да подкрепят антиправителстве
ните протести).

Но не за тях ще говорим сега. А за безумно
то предложение на КНСБ(Конференция на
независимите синдикати в България) платено
то майчинство да се увеличи с още 6 месеца и
така то да стане две години и половина, като
тези 6 месеца да бъдат за сметка на работода
телите (в момента майките могат да ползват
допълнително половин година, но тя е непла
тена). Очаквано, идеята срещна сериозен
отпор от бизнеса и обществото, неочаквано
Националният съвет за тристранно сътрудни
чество я отхвърли. Популизмът все пак няма
почивен ден.

Евентуално увеличение на отпуска за
отглеждане на дете ще доведе до още повисо
ки разходи за работодателите, които и сега не
се радват особено на служителките им, които
отсъстват две години от работа. В браншове,
където заетите са предимножени (в сферата на
услугите и шивашката промишленост най
вече) това може да доведе до сериозни при
теснения. Сегашните две години се поемат от
Националния осигурителен институт, а до
пълнителната половин, която може да се полз
ва, е неплатена. Никой предприемач не би се
съгласил да бъде за негова сметка и реално да
плаща, без да получава труд отсреща. Такава
мярка би поставила в неблагоприятно положе
ние и всяка жена, особено във възрастовата
група 2530 години, при търсене на работа, тъй

Майчински тревоги
Михаела Лазарова

възнаграждението, което е получавала майка
та. В Куба периодът е същият, но се получава
пълното такова. Съседна Гърция отпуска 56
дни преди и 63 дни след раждането. Ирландки
те се радват наиманяма тримесеца,през които
получават парите, които получават и ако бяха
наработа през това време, а след изтичането им
отпускът е неплатен. Португалките „почиват“
четири месеца. Любопитно (за тях не, за родни
те майки) е, че на жена, решила да остане вкъ
щи и след изтичането на платения период, се
дава възможност да работи на половин ден и от
дома си. Още полюбопитно е, че в голяма част
от тези страни детски надбавки получават
всички, независимо от доходите си  това в
България е дискриминация, в крайна сметка
всяко едно дете заслужава да получава
средства от държавата, Те, заедно с доходите на
съпруга, позволяват майката съвсем спокойно
да си остане у дома и да се грижи за малчугана.
Да добавям ли, че там проблем с детските гра
дини няма, а и да има, доходите на семейството
стигат, за да си позволят наемането на детегле
дачкаилипък съпругата въобщеданеработи, а
цялживот да си домакинства?

Всъщност това е ключовият момент –
местата в ясли и детски градини. Ако има та
кива, никой няма да ползва майчинство две го
дини. То и сега не го ползва българската майка
 защото за първата година ако получава 90%
от брутното си трудово възнаграждение, то за
втората се радва на сумата от 340 лв. С тази
сума само памперсите на отрочето си не може
да покрие. Затова се връща на работа, молей
ки се рожбата ѝ да се класира за ясла или да
има баба, която да поеме грижите за него. По
две години ползват ромките – ето как са пре
върнали това в своя професия. С обезщете
нието плюс помощите за 15те си деца те си
живеят съвсем спокойно. Което показва, че
системата в момента устройва само и единс
твено тях. Работещата жена не иска дълго
майчинство. Тя иска да има възможност за
професионално развитие, нормален доход, с
който да отглежда детето, и детска градина,
където да го оставя. Не да чака класирания, да
лъже системата или да търси връзки, за да си
намери място то.

Тук е ключът от бараката – може да се съкра
ти този вид отпуск, а спестените средства да
отидат за изграждането на заведения за
отглеждане намалчовците. Ибез това не една и
две сгради пустеят и се рушат, особено в столи
цата. Може да ползват данъчни облекчения
работодателите, които изграждат такива във
фирмите си (у нас има чуждестранни такива,
които го правят) – така детето ще е близо до
майката и тя ще е спокойна, а и ще може да ра
ботинаравно с останалите си колеги.Можедаѝ
се предлага да упражнява труд на половин ра
ботен ден, или пък от вкъщи. Варианти много –
и то такива, които не облагодетелстват само да
мите, но и бизнеса, и икономиката като цяло.
Стига някой да помисли за това. Явно и тази
власт обаче няма такова намерение, а предпо
чита да раздава помощи в опит да си спечели
симпатии. Е, не успява.
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Снимка: One publicationБ
ойко беше казал, че в България
човешкият материал е лош.
Друг „месия“ (царят) беше ка

зал, че българинът трябва да си смени
чипа. Ще се опитам да дам на тези две
реплики контекст, в който да не бъдат
обидни и скандални. И предварително
пояснявам, че ще използвам обобще
ния, така че може да се успокоявате с
„това не важи за мен“.

Българинът е лош член на собствено
то си общество. И не разбира това. От
тази гледна точка той е „лош мате
риал“ за обществото и е нужно да проу
мее това, за да го промени.

Българинът пречи на останалите и
това не го смущава. Паркира на тротоа
ра, засича другите шофьори от грешна
лента, пресича неправилно, създавайки
опасност за цялото движение, пре
режда се на опашки, пуши, докато дру
гите се хранят, прави ремонт в събота
сутрин, вдига шум през нощта, хвърля
си боклука безогледно, иска подкуп, за
да си свърши работата, дава подкуп, за
да получи предимство пред останалите,
усложнява процедурите, за да може да
прибира за себе си, прави партийни
назначения, пречейки на способните
хора, налага партиен рекет, пречейки
на добрите предприятия.

Дали човек е лош, защото е спрял на
тротоара или е пуснал бормашината в 7
в събота? Не. Но е лош член на обще
ството. И когато мнозинството членове
на обществото са „лоши“, то и обще
ството е лошо. Не само защото об
ществото прави всичко от горния абзац,
а и защото го счита за нормално. Вина
ги ще има един идиот, който ще парки
ра на тротоара, и винаги ще има един

жалък бюрократ, който ще иска
подкуп, за да си свърши работата. Но
той не би могъл да вирее в среда, в коя
то това не се счита за „нормално“.

Редовно има някой, който казва „ще
оправим едикоеси, като създадем пра
вила“. Но правилата не се спазват
просто защото ги има, а когато
обществото иска те да се спазват. Меха
ничното добавяне на правила е малко
вероятно да има успех. Особено
предвид умението на българина да зао
бикаля тези правила.

И какво от това? Ами всичко. Не жи
веем добре, защото сме лошо
общество. Политиците ни крадат, за
щото сме лошо общество. Нещата не
работят, защото сме лошо общество.
Няма как да живеем добре, когато си
пречим взаимно; няма как политиците
да не крадат, когато всеки би присвоил
нещо общо, стига да имаше

За лошия материал,
чипа и личния

пример
Божидар Божанов

Текстът е препубликуван от блога на автора (http://blog.bozho.net) с негово позволение.

възможност; няма как нещата да рабо
тят, когато се счита за нормално те да
не работят.

Затова е глупаво да се оправдаваме с
конспирации, с лоши политици или да
търсим месии и лесни решения, които
„да ни оправят“. Оправянето минава
задължително през подобряване на
обществения материал. А за да се
оправи той, първо трябва да осъзнае,
че е лош; да си смени чипа, с който
обработва реалността около себе си.

Как? Нямам готова рецепта, колко
то и да ми се иска. Единственото, кое
то мога да предложа, е личен пример
и лична гражданска активност. С ця
лата наивност и с всички рискове на
това. Но пък съм убеден, че друг на
чин няма. И че не сме лош материал
по принцип, и главната ни платка е
достатъчно добра. Но трябва да се за
несем на поправка. При себе си.
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Стоян Радев

Станишев казал, че се готви сценарий за
дискредитиране на правителството…

Може би, но възможно ли е да се окаля
калта?

Ирини Зикидис

Вдъхновено от госпожаПанделиева:
240 безотговорни говедца, без никаква

подготовка, без знания, без никаква мисъл в
главата тръгнали да управляват държавата
– хей тъй, на скокподскок да стигнат хижа
„Рай“. И естествено – загубили се.

Чудно ми е сега кой ще плати целия
масраф?

Ами да ви кажа – ниеще платим.
За всяко безотговорно говедо в България,

независимо от неговото малоумно
премеждие, плащаме всички ние.

Искам тези 240 кретени да бъдат
подведени под отговорност, искам да бъдат
осъдени да платят всички разходи за
опропастяването на държавата. Докато това
не започне да се случва, говедата от тази
порода самоще се множат!
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Кирил иМетодий

Стоян Михайловски

„Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви,
с книжовността, таз сила нова,
съдбините си ти поднови!

Върви към мощната Просвета!
В световните борби върви,

от длъжност неизменно воден –
и Богще те благослови!

Напред! Науката е слънце,
което във душите грей!

Напред! Народността не пада
там, дето знаньето живей!

Безвестен беше ти, безславен!...
О, влез в Историята веч,

духовно покори страните,
които завладя със меч!...“

Тъй солунските двама братя
насърчаваха дедите ни...

О, минало незабравимо,
о, пресвещени старини!

България остана вярна
на достославний тоз завет –

в тържествуванье и в страданье
извърши подвизи безчет...

Да, родината ни години
пресветли преживя, в беда

неописуема изпадна,
но върши дългът се всегда!

Бе време, писмеността наша
кога обходи целий мир;

за все световната просвета
тя бе неизчерпаем вир;

бе и тъжовно робско време...
Тогаз Балканский храбър син

навеждаше лице под гнета
на отоманский властелин...

Но винаги духът народен;
подпорка търсеше у вас,

о, мъдреци!... През десет века
все жив остана ваший глас!

О, вий, които цяло племе
извлякохте из мъртвина,

народен гений възкресихте –
заспал в глубока тъмнина;

подвижници за права вярна,
сеятели на правда, мир,

апостоли високославни,
звезди върху Славянски мир,

бъдете преблагословени,
о вий, Методий и Кирил,

отци на българското знанье,
творци на наший говор мил!

Нека името ви да живее
във всенародната любов,

речта ви мощна нек се помни
в Славянството во век веков!




