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Говори ми се за…
Източник: ghad.ps

Т

рудно ми е да пиша патетични слова
послучай 106 години от обявяване Неза
висимостта на България. Или пък да
разсъждавам сме или не сме независими днес,
какво означава това, как да бъдем, има ли сми
съл, и т.н. Да ви давам исторически факти за са
мото събитие също няма смисъл – предполага
се, че ги знаете, а ако не, можете да си ги намери
те и прочетете. За друго ми се говори сега.
Говори ми се за това, че няколко деца бе
жанци не чуха училищния звънец, защото в
село Калище, патриотите и независими гражда
ни на KLETA MAJKA BULGARIA не искат те да
седят в класната стая с отрочетата им, понеже са
„болни, убийци, не говорят български“ и куп
други в този ред на мисли.
Говори ми се за това, че в социалните мрежи
поголям интерес предизвика снимката на
стилна млада учителка на първия учебен ден,
вместо казусът в Калище. Така де, България си
има найкрасивите жени, пък и учителки, нека
разберат всички. С бежанците да се оправя
друг. Не ни трябват те в училищата, нищо, че по
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селата школата пустеят и се
закриват.
Говори ми се за това, че
едни миньори за пореден
път направиха отчаян опит
да бъдат чути. Чуха ги – за
сега. Иска ми се да вярвам,
че това са хора свободни,
независими, с право на
избор – иска ми се, ама…
Говори ми се за това, че
пред очите ни се разиграва
един цирк с участието на
банкер, предал се в Сърбия,
банка, близка до властта,
независимо какъв цвят е тя,
успял мъж на 34 и родната прокуратура. А скъ
пия спектакъл ще платим ние.
Говори ми се за това, че едни се снимат с лопа
ти и гумени ботуши, други даряват част от па
рите си за предизборна кампания в засегнатите
от наводненията райони, а никой не си помисли
да работи за предотвратяването им, докато се
деше в удобните кресла я на министър, я на де
путат.
Говори ми се за това, че 5ти октомври набли
жава и трябва да изберем тези, които биха реши
ли всички изброени погоре проблеми, а сякаш
сме се отчаяли още повече и отказваме да
упражним правото си на глас. Длъжни сме обаче
 дължим го на себе си, на децата, които не са до
пускани в училище, на миньорите, които гинат
под земята, на бащата, който продава кръвта си,
за да изхранва семейството си, на бабите ни, кои
то получават жълти стотинки, въпреки че годи
ни са се трудили за тази държава, на младите,
които емигрират в търсене на реализация, на ро
дителите ни, които заслужават достойни стари
ни. Гласувай заради тях. И напук на #КОЙ.
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Как да получа
достъп по ЗДОИ

Всеки има право на достъп до информа
ция: граждани (български и чуждестранни)
и юридически лица (фирми, неправителс
твени организации и др.). В заявлението не е
задължително да посочвате вашите мотиви,
но от практическа гледна точка е жела
телно да дадете контекст. При отказ обаче
институцията трябва да мотивира своето
решение, като посочи законоустановеното
ограничение и обоснове налагането му.
(на стр. 10)

След
наводнението в
Мизия

Карикатура: Борислав Златанов

Истината е, че истински доброволци
имаше. И преди всичко нека уточним:
доброволец е някой, който по свое желание
се заема с алтруистична дейност и работа,
участва в дейности, с цел допринасяне за
добруването и подобряването на човешко
то качество на живот. Това, за разлика от
платените дейности, може да носи приятно
чувство на удовлетворение или уважение,
но няма финансова или друга печалба.
Уточнението е необходимо, не само, за да
не се бърка доброволческата дейност с
предизборна надпревара, но и защото мно
го хора, на които бе помогнато с добро
волчески труд, не успяха да осъзнаят до
последно, че им се помага от добра воля, а
не по задължение и/или заплата. зако
ноустановеното ограничение и обоснове
налагането му.
(на стр. 9)
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Служебният кабинет – какво
(не) направи
Васил Димитров

Снимка: dariknews.bg

С

лед повече от година протести и
непрестанно гражданско напрежение
премиерът Пламен Орешарски пода
де оставка и властта пое служебният кабинет
на проф. Георги Близнашки. Този състав на
правителството, както се и очакваше, също се
„радваше“ на нападки, но имаше и все още
има привърженици.
Защо е така? Нека погледнем найнапред
пообщо действията на служебното прави
телство. Безспорно един от найскандалните
ходове беше връщането на Ваньо Танов като
шеф на митниците. Много областни управи
тели бяха сменени, а в един от вариантите на
документа „Визия 2020“ Русия бе определена
като заплаха за сигурността на България за
ради нахлуването на армията на федерация
та в Украйна. Всички тези неща бяха прекра
сен повод за пропаганда от страна на БСП.
Социалистите нападнаха Близнашки с
обвиненията, че връща ГЕРБ на власт (съ
щите обвинения, които сипеха и върху про
тестиращите), че ще манипулира изборите в
полза на партията на Борисов и т.н. По всичко
личи, че линията „антиГЕРБ“ ще продължи
до края на предизборната кампания на БСП.
Интересен подход предвид провала, който
донесе тя на левицата на европейските избо
ри през май. Видимо обаче БСП е в неизгодна
позиция и няма кой знае какви ходове. От
една страна социалистите все още носят бре
мето от управлението си, което не бе от най
успешните, от друга страна е вътрешно
партийната криза, обхванала етажите на
партията. Освен това вече не могат да разчи
тат на подкрепа от ДПС, които в момента
ловко се опитват да се присламчат към ГЕРБ.
Има и друг много съществен елемент от
пропагандата на БСП. Това е, че сегашното
правителство представлявало „протестът на

2

власт“. Това е много опасен тактически ход на
противниците на протеста, защото се опитват
да внушат, че едва ли не протестиращите са
избрали това правителство и то представлява
тях, което би означавало, че и всеки ход на
Близнашки и екипа му е „диктуван“ от недо
волните към бившето правителство. Полина
Паунова в свой материал за „Медиапул“ зая
ви, че протестът е израз на гражданско недо
волство, граждански акт, и трябва да си оста
не такъв, а не правителство и протест да бъдат
отъждествявани. В противен случай всеки
следващ протест, независимо срещу кого е
той, ще бъде използван за брутална манипу
лация, на каквато вече се нагледахме повече
от година.
Какво обаче прави впечатление при слу
жебното правителство? Все се говори, че няма
пари, че токът трябва да поскъпне, че доста
сектори в държавата са в критично състоя
ние. Тези изказвания са антипод на изказва
нията на правителството на Орешарски. По
негово време се говореше, че няма енергийна
криза, токът спокойно може да поевтинява,
че банковата система е стабилна и няма
опасност за нея, изглеждаше, че хората
направо живеят в идилия и лукс. Ето, ви
дяхме какво стана, когато балонът на пропа
гандата се спука – нещата съвсем не са така
розови, както го представяха предишните
управляващи. Това е разликата между прави
телството на Орешарски и това на
Близнашки – че вече се говори открито за
проблемите, търсят се начини за решаването
им извън рамката на популизма и пре
дизборното говорене. Разбира се, никой слу
жебен кабинет не може да промени която
и да е сфера коренно, а и не е това неговото
задължение. Редовното правителство, неза
висимо кои партии и коалиции ще участват в
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него, ще има тази тежка задача.
Друго, което направи впечатление още в
първите дни след стъпването в длъжност на
служебния кабинет, е вслушването в гласа на
гражданите. Бяха организирани срещи с
различни браншове, протестиращите групи
като Протестна мрежа и Ранобудните сту
денти изложиха своите искания към прави
телството – нещо, което изглеждаше абсурд
но при предишния кабинет. И това не е
свръхпостижение – това е нещо нормално
за всяка страна. Но у нас разбиранията са пò
други.
Разбира се, наред с тези, смятам положи
телни, действия, няма как да не отбележим,
че действително имаше съмнителни ходове
като споменатото назначение на Ваньо Та
нов за шеф на митниците, който заемаше
тази длъжност и по време на правителс
твото на ГЕРБ. Това срещна доста негативни
изказвания в публичната среда и можем да
кажем – не без основание.
Не трябва едно правителство, независимо
от кои политически сили е съставено, да бъде
заклеймявано като „протестът на власт“,
„левскарите на власт“, „ветеринарите на
власт“ и т.н. За управлението трябва да се
съди по делата му – ако те са в интерес на
гражданите, значи то е добро. Ако ощетява
населението – значи няма място нито в Ми
нистерски съвет, нито в Парламента.
В заключение не е зле да напомним, че
основният ангажимент на служебния ка
бинет е да осигури честни избори. Ако това
бъде постигнато, то може да се твърди, че
този кабинет е бил успешен. Нека си поже
лаем това да се случи и да призовем всички
партии да се разграничат от компроматни
войни и да водят смислен политически дебат.
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Стартираме отново рубриката, в която ви
запознаваме с предизборните листи на
различните партии. Започваме с тези на
Българската социалистическа партия (БСП)

БеСеПе-то

Видин – прах, забрава и ме структура буквално го изгони разярена, а Божи
тилови изпарения. Червената нов се оттегли. Този път грешката не е допусната и
листа в този изоставен от бого Божинов е водач в родната си област – Враца. За
вете край на България е до негова беда обаче и тук го посрещнаха на нож. За
болка позната, леко втръснала, да има мир, втората позиция е дадена на местен 
макар и малко подмладена в Цветелина Дамяновска – председател на общинс
сравнение с предишните избо кия съвет на БСП. Черешката (или малинката) на
ри. Водач отново е Михаил Миков, избиран два тортата обаче, безспорно е третата позиция –
пъти за депутат досега там. Тайно недолюбван от бившият двукратен народен представител и
местните активисти – на миналогодишните избо председател на партия „Рома“ – Тома Томов. През
ри някои от тях си направиха самоотвод в знак на 2011г. Томов получи ефективна петгодишна при
протест (неуспешен) против него. Но Миков вече е съда по дело за корупция. На втора инстанция съ
председател, затова този път подобни драми ня дът я замени с тригодишна условна. Свързван още
маше. Негов подгласник е лидерът на местната с търговия с гласове и заплахи с оръжие срещу
структура Филип Попов, също досегашен депу кандидат за народен представител. Фирмата му
тат. Останалите шест места за цвят в листата зае „Би Ес 80“ пък печели сума ти търгове във Видинс
мат предимно местни партийци, сред които лиде ка и Монтанска област по времето на тройната
рът на младежкото БСП Димитър Велков. На коалиция, след което е успешно фалирана през
четвъртата позиция пък дори намираме препода 2011г. Ако не бъде изместен с преференция,
вател от УНСС – Юри Ценков. Преференциален шансът да се наслаждаваме на Томов в следващо
вот срещу червения бос е малко вероятен.
то НС е доста голям.
Монтана – омразна област за
Плевен – водача на ту
социалистите, след като през
кашната листа би трябвало да
февруари близо 75% от местни
ви е достатъчен, за да се хванете
те червени активисти се присъе
за главата. Това е самият Румен
диниха към АБВ. Като добавим,
Гечев (агент Економов), бивш
че водач на ДПС в областта е
министър в кабинета Виденов,
доскорошният червен фи
при това министър не на какво
нансов министър Петър Чобанов, предателствата да е, а на найуспешния и бързо проспериращ
май станаха твърде много. Поради този плашещ сектор по онова време  икономиката. Разполага и
недостиг на местни кадри листата е превърната в с четиригодишна ползотворна кариера като
парашутна ескадрила (имаме си гости от Лом, сътрудник на ДС в САЩ. Преподавател е и в
Берковица, Чипровци и др). Първи е Емил Рай УНСС. Беше спрял с политиката, допреди година,
нов – извикан на пожар от Ловеч – дългогодишен когато се завърна тържествено. Втората позиция е
червен депутат, зам.министър на здравеопазване съизмеримо ужасна – Васил Антонов, досегашен
то по времето на Тройната коалиция. Втората по народен представител, областен лидер на социа
зиция се краси от застаряващия строителен инже листите и един от найбогатите бизнесмени в Пле
нер Марин Маринов (един от малкото местни) – на вен. Преди години разследване на германския
нож както със съпартийците си, така и с отцепни журналист Юрген Рот постави Антонов в тесни
ците. В крайна сметка неприязънта му към Първа икономически връзки с Румен Петков. Антонов е
нов надделява и той остава един от малкото собственик на найголемия хотел в Плевен 
неотцепили се. Трети е бившият заместник кмет „Ростов“, в чийто бар през 2003г. е убит сутеньорът
на Лом – Валентин Евтимов. Шарената листа се Марио Иванов, а година покъсно и съсобствени
допълва от синоптици (Леночка Ангелова), по кът на хотела – Людмил Конов (също в икономи
забравени червени величия (Руси Статков) и, чески връзки с Р. Петков, според Рот). В писмo от
разбира се, бисера в короната – професора по япо август 2007 г., което се завъртя из чуждестранните
нистика от СУ и горд член на Партията на посолства в София, се твърди, че тогавашният ми
българските комунисти – Нако Стефанов. нистър Петков е наредил на икономическата по
Безперспективна листа, градена от отломките на лиция в Плевен да не контролира фирмите на Ва
полуразпадналата се местна структура – изцяло сил Антонов. На третата позиция намираме досе
отрицателна оценка.
гашния червен депутат – Петър Дулев  запален
Враца – и тук скандали, дра привърженик на АЕЦ Белене и дългогодишен
ми, протести, отводи, емигра кмет на града. Ужасът продължава с 69годишния
ции във вражеския лагер и здра поетмашинист Минчо Мънчев Минчев (агент
ви пазарлъци до последно. В Арабаджиев), чието творчество се колебае между
крайна сметка водач на листата отчаяни вопли по отминалото величие на СССР,
стана никъде желаният Георги екзорсизъм против цигани и турци, както и откро
Божинов – бивш народен вени нападки към НАТО и ЕС. Партия „Нова
представител, който инцидентно се размина с 42 зора“, на която Минчев е лидер, преди години
то НС. На миналогодишните парламентарни беше в коалиция с „Атака“ и стана известна с
избори Божинов беше пратен за водач в Търгови безбожните парични дарения (ала Бареков), които
ще. Парашутът му обаче не се отвори и местната Карикатура:
разни анонимни
нейни привърженици превежда
latuffcartoons.wordpress.com
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ха редовно. На последните парламентарни избори
„Коалиция за България“ спечели 4 мандата от
Плевен, което означава, че изброените дотук
личности, вероятно ще присъстват в състава на
следващото НС. Бърз поглед надолу в листата ни
показва, че преференциалният вот също не
предлага особена алтернатива. Скандална пле
венска листа със силен мафиотски и ДС привкус.
Ловеч – тук дори тради
ционните скандали липсваха.
Вероятно защото и водачът не е
спуснат, а е местен функционер
– досегашният червен депутат
Димитър Горов. Подгласник му
е бизнесменът и общински съ
ветник от Троян – Владимир Ха
джийски, който кандидатства за първи път за де
путат. Но пък успя бързо да се прочуе с това, че
избра местен еротичен модел за официално лице
на червената кампания в Ловеч. Трета е, родената
през далечната 1957г. Цецка Петкова – първо кме
тица на Тетевен, от миналата година – областен
управител, сега – кандидат за депутат. Следва я
директорът на Ловешкия драматичен театър –
Васил Василев, който миналата година също беше
кандидат и бе показно арестуван на футболен
мач, заради... неправилно паркиране. От БСП
съзряха герберополицейски заговор, целящ
компрометиране. Листата надолу е запълнена
предимно с още знайни и незнайни областни
функционери с притеснителна средна възраст.
Като цяло, доста попоносима от някои други
червени листи, но традиционно скучна и лъхаща
на соц.
Габрово – след като титу
лярният водач Йордан Стойков
претърпя тежка пътна ка
тастрофа, габровци сами си по
желаха да го замести, не кой да
е, а самият радетел за женски
права – Кирил Добрев (бивш
областен председател там). За неколкократния
червен народен представител май каквото и да се
каже, ще е малко, затова няма да казваме нищо.
Киро, разбира се, не можа да мине без изцепки и
този път  някъде към средата на август се
разсърди, обяви, че си прави отвод и нямало да
участва в листи. Впоследствие размисли. Оче
видно отново ще го гледаме да се вихри из парла
мента, раждайки нови и нови неуместни шегички.
Шансовете да бъде изместен с преференция са
почти нулеви, имайки предвид, че явно е симпати
чен на местната червена общност. Подгласникът
му е натиреният от Близнашки областен управи
тел Николай Григоров (лидер на габровските со
циалисти), следван от Петинка
Михайлова (лидер на севлиевс
ките социалисти). Останалите
места са за разни местни и
сравнително непознати лица.
Велико Търново  без изне
нади. По традиция в Търново се
3
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разпорежда старата червена тарторка Мариана
Бояджиева (досегашен народен представител).
Следва я друг младеж – роденият през 1955г.
Георги Рачев, гордостта на Горна Оряховица (къ
дето не са имали народен представител от 1996г.
насам). Рачев бе един от натирените от Близнашки
областни управители. На третото място в Търново
е заточена добрата ни стара познайница Таня
Андреева – доскорошнa здравна министърка, на
писала някои от найгрозните страници в исто
рията на българското здравеопазване изобщо.
Следва я председателят на БСП Свищов и един от
найщастливите ергени в България – Милен Ма
нолов (бивш съпруг, познайте на кого). Нa пета по
зиция е гостенката от Павликени – досегашната
народна представителка Милка Христова (55г.),
идваща, за да докаже отново, че средната възраст
на лѝстата очевидно ще се измерва във векове, а не
в години. В опит все пак да бъде смъкната малко,
на последните позиции самоцелно са набутани ня
колко все още незавършили студенти по „Музи
кална педагогика“ и „Право“. И найголямата
изненада – в самото дъно намираме друга бивша
министъркаизгнаница – Весела Лечева. Доста по
беляла листа.
Русе – първи тук е ректорът
на Русенския университет –
проф. Христо Белоев. При
съствието на заместникпредсе
дателя на ректорския съвет в
България в челото на партийна
листа (особено на тази), сякаш
илюстрира найдобре сковаващият архаизъм и
опустошителното безвремие, обзело висшите
учебни заведения в България, превърнати в ци
нични печатници на дипломи. Покрай студент
ските окупации се изписа и изговори достатъчно
по темата. След пазарлъци и рокади, в последния
момент на второто място изникна Иван Иванов –
общински съветник и дългогодишен председател
на БСП в Русе (оттеглил се наскоро). На трета по
зиция с мъка на сърцето отбелязваме
олимпийският ни шампион по стрелба Таню Ки
ряков. Следва го поредният разжалван от
Близнашки областен управител – Венцислав
Калчев. На пета и шеста позиция се мъдрят досе
гашните народни представители Добрин Данев и
Екатерина Заякова. Позициите до края са заети
отново от различни потомствени бесепари. По
редната червена листа, покрита с дебел слой прах.
Търговище – за втори поре
ден път водач тук е Явор
Куюмджиев. Ако не се сещате
кой е той  през последната го
дина се наслаждавахме на зако
нодателната му дейност в
областта на енергетиката,
включваща основно поправки, абсолютно не
съобразени с европейските правила, но за сметка
на това прецизно съобразени с интересите на
,,Южен Поток“. Свободното си време пък рицарят
на ,,Газпром“ обикновено прекарваше в опити да
смъкне изкуствено цената на тока (за справка –
сега е изключително настоятелен, че токът трябва
да поскъпне с поне 20%). Вероятно той ще е единс
твеният червен депутат от Търговище. Не се
очертава и някой да го измести с преференция –
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листата надолу е доста безлична, съставена пре
димно от местни общински съветници.
Разград – първи в листата е
поредният уволнен областен
управител – Стоян Ненчев. Де
путатската му кариера се
свежда до участието му в
Седмото Велико Народно
събрание през далечната 1990г.
В червените листи се пробва за втори път – мина
лата година единственият мандат от Разград взе
Татяна Буруджиева. В листата надолу следват
познатите общински съветници, представители на
младежките организации и ... един психиатър, но
сещ култовото име Владимир Заимов.
Шумен – може би не позна
вате тукашния водач на листата
Иван Иванов? А трябва, ува
жаеми! Все пак ни е бил зам.ми
нистър на вътрешните работи (в
продължение на цели 3 часа).
Започнахте ли да си припомня
те? Иванов бе едно от многото безумни назначе
ния на предишния кабинет, направени точно в
разгара на протестите. Бе предложен от БСП и
скоропостижно назначен през главата на Цветлин
Йовчев. За да се разбере само след минути, че Ива
нов е потомствен СИКаджия – през 1995г. е бил
управител на техния офис в Шумен. Баща му, Ва
лентин Иванов, пък е тогавашния представител на
СИК в региона. Кратък бюлетин за незапознатите
ни читатели – СИК е една от найголемите
престъпни групировки, която процъфтява през
90те години у нас. Основните и дейности са
свързани с трафик на наркотици, финансови
измами, кражби на коли, контрабанда, изнудване,
рекет, проституция. И убийства – в началото на
века враждите между различни сътрудници от
СИК пълнеха всекидневно криминалните хрони
ки на вестниците, а престрелките и показните
убийства бяха почти ежедневие в столицата.
Спомняйки си какво отключи назначението на
Пеевски само няколко дни порано, Орешарски
уволни скоропостижно Иванов. У нас обаче не
се счита за нередно, само 15 месеца покъсно,
Иванов да се появи като водач на листа. При
това избирателите, по всяка вероятност, ще
изберат бившият СИКаджия и сами ще го пра
тят в парламента с шуменската квота. Където...
ами ще наблюдаваме поредният депутат, ми
леещ за благото на народа. Останалите в листа
та са знайни и незнайни червени воини от Вели
ки Преслав, Нови пазар, Смядово, Каолиново и
други китни места на родината. А, да – и още
един уволнен областен управител – Венцислав
Венков (втори в листата). Поредна листа, грави
тираща между древното и скандалното.
Силистра – за трети пореден
път водач е св. Антон Кутев –
активен контрапротестиращ,
шеф на комуникационния
отдел на БСП, т.е.  експерт в
оказването на политически на
тиск над медии и СЕМ, както и в
отглеждането на интернет тролове. Да не забравя
ме и умението му да дрънка непремерени глу
пости по адрес на банковата система (и не само).
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Миналото лято даде около 50 интервюта на тема:
,,платените протести“, разнасяше си и някакъв ка
мък, с който твърдеше, че е уцелен в нощта на бе
лия автобус. Пореден абсолютно компрометиран
и втръснал образ, който почти на 100%, ще наблю
даваме и в следващия парламент. Иначе си
листренската листа е със средна възраст 40г.
(направо юношеска, сравнена с тази на някои дру
ги червени листи). Но това не бива да ни заблужда
ва – местата отново са разпределени между местни
председатели и представители на младежките
организации. Поразлично впечатление прави
само петата позиция – тя е за 48годишния Сти
лиян Стойчев, директора на Дом за деца, лишени
от родителски грижи „Димчо Дебелянов“ в град
Силистра – едно от малкото уважавани подобни
заведения. Червеният мандат в Силистра ве
роятно ще е само един, така че – ето подходяща
преференция, която да ни спести още един
мандат на Антон Кутев. Шансът обаче е илюзорен.
Добрич – на първа позиция
тук е Светла Бъчварова – доско
рошната председателка на зе
меделската комисия. След нея е
зам.областния управител Да
ниел Йорданов. Третата пози
ция е за Сияна Фудулова 
председателката на едно от найбезполезните
парламентарни явления  комисията „Бисеров“,
чиято дейност не си струва, какъвто и да било ко
ментар. Останалите места са за туристи от
различни екзотични кътчета на родината –
Шабла, Каварна, Генерал Тошево и др.
Варна – в морската ни столи
ца, ще имаме честта отново да се
радваме на доволно втръснали
физиономии, начело с бившия
военен министър Ангел Найде
нов (гледаме го неизменно в
парламента, още от кабинета
Виденов насам). Следва го друга бивша ми
нистърка (на образованието) – Анелия Клисарова,
на която сме се радвали само един мандат досега.
За едната година на поста ѝ я запомнихме само със
смущаващата идея да се въведе един общ учебник
по всеки предмет (в момента учителите избират от
поне 3 различни издателства). Идея, която мири
ше отдалеч единствено на монополизъм, задкули
сие, антидемократичност и в никакъв случай на
покачествено образование. Трети е друг стар
познайник – Борислав Гуцанов, за когото за
държането през 2010г. по обвинение в присвояване
на средства изчерпва понататъшните коментари.
През 2013г. не само че обвиненията му бяха свале
ни, но Гуцанов дори осъди държавата в Страсбург,
заради показния си арест. Четвърти – отново бивш
депутат. Красимир Янков – едно от протежетата
на Станишев, бивш местен председател и все по
малко харесван от червената общност в Морската
столица. На шеста позиция намираме Георги Анд
реев – досегашен дептат, бивш кмет на Ветрино,
издигнат от...ГЕРБ. Впоследствие ГЕРБ оттеглят
подкрепата си от него, а лично Станишев му
връчва партийната книжка. Запомнихме го с
жалките напъни да назначи за шеф на варненско
то МВР Иван Иванов (арестуван през 2008г. за
подкуп и уволнен дисциплинарно). Какви са били
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мотивите на Андреев, за да лобира за Иванов оста
ва загадка. Седми в листата е традиционният
уволнен областен управител – Иван Великов,
известен като послушник на ДПС. Във Варна е
познат с нежеланието си да забрани автомобилите
в Морската градина, за което местни жители му
връчват награда „Пинокио“ (нещо като местен
еквивалент на „златния скункс“). Гафовете му не
спират дотук – преди време общинският съвет
гласува да се подменят турските имена на някои
местности във Варна. Великов обаче блокира ре
шението. И разбира се, не на последно място,
абсурдният му отказ кв. Аспарухово да получи
държавна помощ, заради… бюрократични неуре
дици. Няколко помлади кандидати по традиция
са набутани в задните редици. Листата е дълга, за
това си имаме и скрит фаворит тук – с №22 се
подвизава преподавателят във ВСУ „Черноризец
Храбър“ – Иво Стамболийски. Чакаме го с инте
рес, да внесе малко разнообразие. С това в общи
линии се изчерпва варненската листа – проядена
от молци и лъхаща на прах. Отново.
Бургас – поредната унила
листа. Водач е Петър Кънев –
ямболски бизнесмен, досега два
пъти депутат от „Коалиция за
България“. Интересното при
него е, че не е партиен член, а
минава за гражданска квота.
Друго интересно е че е зам.председател на
Конфедерацията
на
работодателите
и
индустриалците в България (КРИБ) – една от
малкото организазции, обявили се за незабавна
оставка на кабинета Орешарски, още в началото
на протестите. Бивш председател и на групата за
приятелство с Русия. Подгласник му е досе
гашният червен депутат Атанас Зафиров, следван
от местния червен председател Пенко Атанасов.
Специално внимание заслужава четвъртата пози
ция – Емил Георгиев (агент Станислав). Георгиев
го раздава еколог и дълги години беше общински
съветник в Хасково със своята ПК „Екогласност“.
Бургаските червени редици бяха втрещени от
появата му в тяхната листа, найвече заради слава
та му на фурнаджийска лопата. Георгиев дълго
време подкрепяше хасковския червен кмет, през
2011г. пък рязко зави по посока ГЕРБ. Същевре
менно минава за близък с Първанов, а през 2013г.
изненадващо цъфна в софийската листа на БСП,
лично лобиран от Станишев. За да стане кашата
пълна – на учредяването на ББЦ, Георгиев бе в за
лата и развълнувано прегръщаше Бареков. За
изконни свои врагове Георгиев пък припознава
Плевнелиев и Прокопиев (с последния се съдят
постоянно), а пеевските медии проявяват завидни
симпатии към него. Остатъкът от лѝстата про
дължава в съветски дух.
Ямбол – и тук прозявки. Во
дач е местният лидер – Атанас
Мерджанов, дългогодишен на
роден представител, отскоро и
говорител на БСП. След като
Станишев (не)очаквано офейка
за Брюксел, Мерджанов оглави
парламентарната група на червените. Следва го
друг досегашен депутат – Кирчо Карагьозов, член
на единствената и неповторима комисия по
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инвестиционно проектиране. Листата се допълва
от подобаващо количество селски кметове и тра
диционният представител от младежкото БСП,
набутан на неизбираема позиция.
Сливен – отново до болка
втръснала физиономия за во
дач на листата – енергийният
гений Таско Ерменков. Всичко
казано погоре за Явор
Куюмджиев важи в пълна сила
и за Ерменков – страстен брани
тел на „Южен поток“ и на руските бизнес интере
си у нас. Когато не е зает да сваля изкуствено цена
та на тока, обикновено рецитира бездарна поезия
от трибуната на НС или води разговори „по
мъжки“ с Бойко Борисов пред телевизионните ка
мери. Следва го безличният Деян Дечев – също
досегашен народен представител, май запомнен
единствено с това, че бе един от осемте, гласували
„против“ оставката на кабинета „Орешарски“. На
трето място е др Димитър Динев – гражданска
квота от Нова Загора. След което отново влизаме в
познатата схема – областни кметове, общински съ
ветници и един новозавършил студент за цвят, „за
да има и млади“ в листата.
Стара Загора – ето го и него
– Драгомир „Родина мать зо
вет“ Стойнев. Енергийното
чудо, икономическият гений,
националният герой, работещ
за доброто на народа, напук на
препоръките от алчните типове
в ЕК. Човекът, подписал за една година толкова
тайни договори и споразумения, че сигурно за
разсекретяването им ще отиде още толкова. За
трети път му сменят избирателния район – ве
роятно, за да докажат, че освен в Русия, е обичан
навсякъде и в България. Подгласник му е друг до
сегашен депутат – Георги Гьоков. Трети е шей
новският кмет Николай Терзиев, отскоро и
председател на БСП в Казанлък. На четвърто
място е Елена Нонева от коалиционното движе
ние „Социалдемократи“, която първоначално
подкрепи „АБВ“, но впоследствие обърна курса.
Пета – директорката на Регионален инспекто
рат по образованието (РИО) Донка Симеонова,
шести – неврохирургът и общински съветник от
БСП – др Стефан Шишков. Седма позиция пък
е за един от творците на новия изборен кодекс –
Мариана Тотева. И разбира се, отново едно
наум, за №22 – Диана Михалева, председател на
Младежкото БСП в Стара Загора. Като цяло –
не особено обнадеждаваща, но доста попоноси
ма от някои други червени листи. Найвече, за
щото в челото почти ги няма втръсналите побе
лели и заслужили партийци™.
Хасково – от много чудене
кой парашутист да спуснат тук
(Стойнев
или
Найденов),
накрая червените сложиха
хасковлията Чавдар Георгиев –
друг народен любимец (особено
на еколозите). И на него му се
радваме от Виденово време  беше зам.главен
секретар на НС тогава. Покъсно става юриди
чески съветник на Първанов, работил е в една
кантора и с Миков. Има интересно и изтънчено
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хоби – пада си по развитието на голф проекти в за
щитени територии. При Тройната коалиция бе
зам.министър на околната среда и водите и
постигна впечатляващи резултати – доведе ни до
наказателна процедура от ЕК, заради незаконно
одобрения проект в община „Царево“, който
предвиждаше да застрои хиляди декари защитена
територия в природен парк Странджа. Но не
мислете, че някакво си решение на съда би спряло
Георгиев – през 2013г. Орешарски го върна на
поста, а проектът „Царево“ изведнъж отново бе
обявен за законен, което доведе до масови про
тести и повторното му замразяване. Но както
виждаме, Георгиев пак се гласи за парламента и
нищо не му пречи да си пробва, докато найнакрая
не успее. Преди дни пък ни разчувства, като
публично се възмути от плановете за въглищен
добив на газ в Добруджа, който щял да засегне
разнообразието от птици в региона. Е, птиците в
Добруджа могат да спят спокойно, щом Чавдар
Георгиев се е загрижил за тях. Надолу в листата
срещаме поредния бивш областен управител –
Райна Йовчева, още един от партия „Зора“ –
Добромир Задгорски, ексдепутатката Смиляна
Нитова, разни местни бизнесмени, стари и млади
партийци и много приятна и задушевна соц
атмосфера.
Кърджали – и тук заспали
чувства. Местните партийци
дори не се скараха като хората.
Водач е на практика вечният
местен председател Милко
Багдасаров (на поста от 1995г).
Той е член на прословутата ни и
иначе толкова професионална и модерна волей
болна федерация, пълна с други, все така вечни и
несменяеми членове, добруващи за българския
волейбол от по 4050 години. Покрай скандала с
Радо Стойчев и Матей Казийски имаше една
култова пресконференция, на която имахме
честта да видим повечето от тях. Гледката беше
потресаваща – общата им възраст наближаваше
хилядолетие, а в залата броят на слуховите апара
ти надвишаваше този на зъбите. Както знаем,
Стойчев и Казийски загубиха битката и вече не са
част от националния отбор, но пък ние спим спо
койно, знаейки, че българският волейбол е в добри
ръце. Поувлякохме се, но причината е, че листата е
безкрайно скучна  вече става излишно да ви
казваме, че второто място е за освободен областен
управител – Бисер Николов. Още поизлишно е да
ви казваме, че третото място е за местния лидер –
Георги Кючуков. Надолу, също така, можем да
срещнем някой и друг член на дружество „Русо
фили“. Толкоз.
Смолян – и тук никакъв
свеж полъх. Водач е местната
червена кралица, двукратен
кмет на Смолян и кума на пре
миера Близнашки – Дора Янко
ва. Втори „изключително изне
надващо“ е зам.областния
управител Емил Хумчев – разследван миналата
есен. През октомври в аптека, собственост на жена
му, е извършена инспекция, която открива се
риозни нарушения. Няколко дни покъсно
Людмила Ангелова – директор на дирекция
5
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“Контрол на лекарствените продукти“ – подава
жалба в полицията, заради получени заплахи по
телефона от страна на Емил Хумчев. Разбира се,
впоследствие нито споменатата аптека понася на
казателна отговорност, нито срещу Хумчев са
повдигнати обвинения. Сигурни сме, че и бизнесът
на жена му, тепърва ще процъфтява, особено ако
Хумчев влезе в парламента. На трето място си
имаме гражданска квота. Заема я Валентина
Павлова, станала член на ББЦ само преди месеци,
но напуснала скоропостижно. Понадолу може и
да се намери някой щогоде подходящ за префе
ренция кандидат от младежките формации.
Шансовете обаче да се размести листата не
изглеждат големи.
Пловдив (град) – Кой
предложи
Търновалийски?
Грандиозни скандали и под те
петата. За водач бе издигнат
Георги Търновалийски, което
взриви обстановката в червени
те редици. Той е дългогодишен
служител на НАП в Пловдив, за известно време
дори става директор там. По време на кабинета
Орешарски пък е назначен от Чобанов за зам.
изпълнителен директор на НАП, а в самия край на
мандата и за зам.финансов министър. Търнова
лийски работи дълго време като счетоводител на
крупния пловдивски бизнесмен Георги Гергов,
разследван за незаконни сделки с имоти, които се
твърдеше, че Търновалийски е прикривал. Про
куратурата обаче прекрати разследването през
2009г. Именно Гергов, който за беда е председател
на Областния съвет на БСП Пловдив, успя да про
бута Търновалийски за водач в листата, изкарвай
ки от нерви местните партийци. Въпреки петиции
те и масовите недоволства, от централното ръко
водство на партията отказаха да се съобразят с
настроенията и оставиха Търновалийски за водач.
Следва го досегашният червен депутат Захари
Георгиев. На трета позиция си имаме почти лекар
– завършилият „Дентална медицина“ и „Болни
чен мениджмънт“ Георги Йорданов. Йорданов е
директор на пловдивската МБАЛ. Четвъртата по
зиция е за легендарното крило на Ботев Пд –
Костадин Костадинов. Пети е досегашният депу
тат Калин Милчев – зам.  председател на недора
зумението, наречено Комисия по инвестиционно
проектиране. Милчев стана известен с това, че от
напъни да покаже колко е близо до хората, си
отвори специална приемна в центъра на Пловдив.
Щяхме да му се вържем, ако междувременно в
София не се криеше зад заграждения цяла година.
На шеста позиция вече си имаме истински лекар –
специалистът по гръдна хирургия Красимир
Мурджев, който е и досегашен депутат. За година
та му в парламента не можем да кажем нищо осо
бено добро, но и нищо особено лошо. Седма е
доскорошният зам.министър на образованието –
Атанаска Тенева. За нейната една година вече мо
жем да кажем доста лоши работи, но нямаме
място. На девето място отново е набутан Сашко
Симов – контражурналистът от веснтик „Дума“.
Поглеждаме с интерес и към 22ра позиция, къде
то с ужас намираме до болка компрометирания
Ангел Батаклиев, който в тон с името си забърка
страхотен батак в градския транспорт в Пловдив.
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Изключвайки традиционно компрометираната
първа позиция, всъщност пловдивската червена
листа си минава направо за поносима, сравнена с
недоразуменията в много други области. Предвид
местната неприязън към водача Търновалийски
можем дори да се надяваме, че преференцията ще
проработи.
Пловдив (област) – све
товната история е пълна със
смахнати и неадекватни крале,
постигнали големи успехи,
главно заради първия си съ
ветник, който в общи линии е
вършел цялата необходима
мръсна работа и същевременно е стоял в сянка.
Ако не знаете кой играе ролята на кардинал Ри
шельо в БСП, това е 66годишният шуменски гла
ватар Димитър Дъбов. Наричат го „Тихата стъпка
на Позитано“ и казват, че ако го прескочиш в
партията, означава да си подпишеш сам смъртна
та присъда. Бастионът му по традиция е Шумен,
но този път е пратен (или сам се е изпратил) в
Пловдив област. Почти три пъти помладият от
него Галин Дурев от Сопот пък е негов подгласник.
За да се развали впечатлението го следва по
редният беловлас партиец, депутат от незнамси
колкомандата™– Пламен Славов. А на четвърто
е самият създател на „Евророма“ – Цветелин
Кънчев – първият (и май и последният) български
депутат, осъден още в мандата си за побоища и
изнудване с 6 години ефективна присъда (по
късно е помилван от президента). На Кънчев явно
ще се разчита да осигури безпроблемно ромските
гласове от Пловдив област. Единствено с автори
тета си, да не си помислите, че намекваме нещо
друго! Обзети от отегчение поглеждаме към 22та
позиция – там е 37годишната Паулина Кирова,
сравнително непознат юрист от Карлово. В такъв
случай – смело с преференцията, червени избира
тели!
Пазарджик – и тук новоно
веничко лице за водач – Янаки
Стоилов. На този трябва да
кръстят някой коридор в сгра
дата на парламента, където на
практика си живее още от 1990г.
За да си преброи мандатите, ще
му трябват пръстите и на двете ръце. Всеки път го
спускат с парашут на различно място – тазго
дишната му дестинация е Пазарджик. След него е
друг доскорошен депутат и местен червен люби
мец – Йордан Младенов, който още тъгува по Ста
нишев, доколкото разбираме от интервютата,
които дава. Третото място го искаха прекалено
много хора и се стигна до скандали, но накрая го
взе Георги Янчев – зам.кметът на Велинград.
Четвърта е журналистката Диана Варникова
Милчева, списвала разкошни и бликащи от плу
рализъм издания, като „Телеграф“ и „Монитор“.
След нея е Ибрахим хаджи Недим Генджев – си
нът на главния мюфтия. Преди няколко месеца
Генджев дори изникна доста напред в евролистата
на левицата и се говореше, че лично Дъбов е лоби
рал за него. След масово недоволство в партията
обаче, Генджев бе свален от листата. Надолу сре
щаме още бивши депутати и още представители
на „Евророма“. Има и полоши червени листи,
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което не означава, че оценката и на тази е добра.
Благоевград – отново стра
ховити скандали. От Позитано
спуснаха с парашут тук Криси
Вигенин, на когото само преди
няколко месеца благоевградска
та червена структура поиска
оставката, заради изказванията
му относно Украйна. Очаквано всички местни со
циалисти настръхнаха против Вигенин, заплашиха
с масови оставки и бойкот. В крайна сметка се ока
за, че местната общност се дели на два лагера – еди
ният подкрепя Корнелия Нинова за водач, а дру
гият иска първи в листата да е местния общински
съветник Емил Костадинов. След почти безкрайно
среднощно заседание, благоевградските социа
листи очевидно стигнаха до задънена улица и
накрая излязоха с изявление, че всъщност нямали
нищо против Вигенин и го подкрепяли напълно.
Втори е общинският председател на БСП – др
Владимир Пандев. Трети е Спас Панчев, на места
известен още, като Спас Лакомото – човекът, ро
дил великата идея хипермаркетите да не работят в
събота и неделя. Светът обаче, очевидно не бе до
расъл за нея, затова Лакомото се съсредоточи
върху другата си страст – да премахне забраната за
тютюнопушене на обществени места. За щастие и
този законопроект, така и не му се получи. След
Лакомото, в листата следва петричкия червен бос –
Димитър Капитанов, който Орешарски направи и
зам.областен управител. Капитанов стана известен
с откритата бомба в колата му в деня за размисъл
миналата година. Пети е шефът на Областно
пътно управление Благоевград  Христо Атана
совски, когото непрекъснато уволняват или назна
чават на поста, в зависимост от това кой е на власт.
Споменатият общински съветник Емил Костади
нов пък е взел мъдрото стратегическо решение да
се оттегли на последното... 22ро място, откъдето
явно се надява скришом да атакува. Поредна
безлична листа, из която обаче витае духът на
Момчил Ненков. Ще следим с интерес.
Кюстендил – дали има сми
съл да ви казваме кой е водачът
тук? Самият архитект на новият
изборен
кодекс,
човекът,
допринесъл наймного за това
пленарната зала в последната
година да прилича на Женския
пазар. Човекът издрънкал за една година толкова
опорни точки, лъжи и откровени глупости из ме
диите, че на практика си създаде паралелна
реалност. Човекът, нарекъл протестите „нова
форма на временна заетост“ и който пръв грабна
мегафона, веднага щом падна от власт. Единстве
ната и неповторима – Мая Манолова. Би имало
страхотна ирония ако именно с преференциите,
които тя въведе, сега някой я остави вън от парла
мента, но шансовете за това са доста малки. След
нея е др Иван Ибришимов – досегашен депутат.
Съдейки по интервютата му, все още недоумява
защо протестите са продължили, след оттеглянето
на Пеевски от ДАНС. Напук на всички скандали с
изтеклото видео, на трета позиция е началникът
на рудник „Бобов дол“ – Харалампи Златанов. За
когото сме сигурни, че не е там, за да оказва поли
тически натиск над работниците, нито да ги пла
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ши с уволнение в случай, че не гласуват за пра
вилната партия. Но както помним от изказването
на Мария Пиргова – с миньорите се процедирало
така, даже било напълно нормално. Четвърти е
председателят на общинския съвет в Кюстендил –
Иван Андонов. На пета позиция отново имаме
представител от бастиона на демокрацията – Бо
бов Дол. Това е местният червен лидер – Елеонора
Христова. Отново скандална листа.
Перник – водач е Валери
Жаблянов – друг страстен
разпространител на опорни
точки. Последната година се
нагледахме и на неговата фи
зиономия, гастролираща из по
вечето телевизии и говореща
толкова откровени лъжи, че на моменти дори во
дещите излизаха извън нерви. При това Жабля
нов минава за ново лице – бил е депутат само в
последния кабинет, така че перспективите те
първа да му се наслаждаваме са доста големи. На
второ място... точно така – уволнен областен упра
вител. Това е Михаил Михайлов. Трета е Ина Най
денова – доскорошен парламентарен секретар в
Министерство на отбраната. Надолу следват
местни общински съветници и представители на
младежката организация. Досегашните депутати
Станислав Владимиров и Евдокия Асенова се
оттеглиха, така че можем да говорим за известно
обновление в листата. Лошата новина е, че
обновлението обикновено се прави с хора като
Жаблянов, от които едва ли можем да чакаме
нещо иновативно като политическо държание,
речник или управленски решения.
София МИР 23 – тук водач е
председателят на общинските
съветници от БСП в София –
Жельо Бойчев. Един от най
изпатилите депутати покрай
летните протести – първо бе в
белия автобус, после го
застигнаха няколко сурови яйца на влизане в
парламента. След него е Стоян Мирчев – доскоро
шен началниккабинет на толкова полезния ми
нистър на инвестиционното проектиране. Трети е
Петър Апостолов, председател на ужасно симпа
тичните ни БСП „Красно село“, които още мина
лия юни се обявиха за оставка на правителството и
незабавна смяна на ръководството на партията.
Четвърти е бившият шеф на Генералния щаб на
Българската армия – ген. Златан Стойков. Следва
го Ваня Добрева – двукратен народен представи
тел и бивш зам.министър на образованието. Беше
и член на комисията по Култура и медии, което,
разбира се, не ѝ попречи да гласува „за“ издигане
то на медийния магнат Делян Пеевски за шеф на
ДАНС. Шеста е старата партийка и отскоро лидер
на БСП София – Анна Янева, поизвестна като
доскорошен зам.министър на Икономиката и
енергетиката – трудно ни е да синтезираме само в
няколко реда, всички недоразумения, извършени
в този сектор през нейния мандат. На осма пози
ция намираме уж черната овца на партията –
Георги Кадиев. 22та преференция в случая не е
обнадеждаваща – тя е за 64годишния хирург
проф. Николай Яръмов, уволнен в началото на
годината от Александровска болница, заради по
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редица от сигнали срещу него за източване на
Здравната каса и фиктивни прегледи.
София МИР 24 – тук за по
реден път, ще се разчита на име
то на Стефан Данаилов да
дърпа
листата
напред.
Подлгасник му е Георги Сви
ленски, който отдавна е подсъ
дим по едно от найскандалните
дела от сагата „Софийски имоти“ за безстопанс
твеност, далавери и корупция. Делото бе протака
но 5 години, а от миналата година и замразено, по
ради имунитета на Свиленски като народен
представител. Виждаме, че вероятно Свиленски
не иска да се разделя с него, затова може би е
ред на избирателите да му го отнемат, въпреки
доста предната му позиция в листата. След
него е доскорошният министър на регио
налното развитие Десислава Терзиева, която
на изпроводяк небрежно разписа всички
разрешения за строителството на „Южен по
ток“ на територията на България. След нея е
кметицата на Долни Богров – Цецка Кочкова.
На пето място е Борис Цветков – онзи толкова
хрисим и симпатичен народен представител,
водил лично атаката над студентите, окупира
ли СУ, където беше заснет от камерите да къса
плакати и да вилнее из двора. Наскоро
Цветков отново напомни за себе си, след като
се появи фалшив сайт с името на „Протестна
мрежа“, регистриран на негово име и сеещ
червена пропаганда. Но ето, че напук на
всичко, отново го виждаме доста напред в со
фийската листа. Шести е пресаташето на
ЦСКА – Иван Ченчев, станал за кратко депу
тат през май, след оттеглянето на Петър Ку
румбашев. Седми – председателят на подуенс
ките социалисти – Димитър Данчев. Особено
интересна е осмата позиция, където намираме
примера за политическа последователност 
Борислав Цеков. Той е част от СДС в ранните
му години, покъсно е депутат от НДСВ, а на
миналите избори се яви със самостоятелна
листа  „Модерна България“. Същевременно е
председател на инициативния комитет,
издигнал Меглена Кунева за кандидатпрези
дент, както и на друг комитет, който предлага
журналистката Нора Стоичкова за кандидат
от гражданската квота в листата на ББЦ.
Усмивка! Поглеждаме и към 22ра позиция и
виждаме там Радослав Каратанчев – бивш съ
ратник на Жорж Ганчев и виден контрапро
тестиращ. Той е нещо като колега на Борис
Цветков, тъй като предвождаше групичката
скинари, нахлули в СУ. Отново усмивка! За по
редната калпава червена листа.
София МИР 25 – това е вто
рата листа, в която лично
председателят Миков поема во
дачеството и ще се сблъска с ли
дера на ГЕРБ Бойко Борисов. За
рязваме ги да се бият и се съсре
доточаваме
към
втората
позиция – тя е за социалдемократът Георги
Анастасов – досегашен депутат. Толкова предната
му позиция е благодарност за това, че не се при
съедини партията си към „АБВ“. След него идва
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Николай Малинов – издателят на вестник „Дума“
и двукратен народен представител. Спомняме си
го с повече от неуместното изказване в ефира на
националната телевизия, в което „честити на
всички православни славяни в света победата в
Третата кримска война“. След което щастливо ни
напомни, че „балканите са следващите“ и това
всъщност било повод за радост. Безмълвни се на
сочваме към четвъртата позиция. Там намираме
Борислав Борисов – бивш общински съветник от
БСП. През 2012г. общинските съветници от ГЕРБ
поискаха оставката му, изваждайки данни за него
ви 70 незаконни заменки с печално известната
фирма „Софийски имоти“ в периода 1998 – 2002г.
Същевременно през 2001г. пред апартамента на
Борисов бе заложено взривно устройство. За
щастие взривът не взе жертви. Стигаме и до петата
позиция – там е доскорошната депутатка Деница
Караджова, бивш председател на комисията за
контрол на еврофондовете – област, в която кри
тиките от ЕК бяха особено силни. 22та позиция
тук е за сравнително неизвестната адвокатка от
Банкя – Полина ЕленковаПешева.
София (област) – водач е
Корнелия Нинова. Забавното
при нея е, че различни
източници през годините
твърдят, че тя е бивш член на
СДС. Откъдето и голямата
изненада, когато през 2005г.
почти непознатата Нинова изведнъж става зам.
министър на икономиката и енергетиката в ка
бинета на Тройната коалиция. Нинова отрича и
до днес всякакви връзки със синята партия. От
последната година, ще я запомним с доста уни
зителния шпалир от платени и докарани с авто
буси хора, които да засвидетелстват народна
любов™ на депутатите от 42я кабинет. Нинова
и някои нейни колеги лично излязоха, за да си
вземат цветята (вероятно купени от самите тях)
и за да поздравят „хилядите си привърженици“.
Доста грозен спомен. Помним я още със светли
те обещания за 250 000 нови работни места. Тях
дори няма да ги коментираме. Втори в листата е
Георги Бояджиев – председател на общинския
съвет на БСП в Златица. Следва го дясната ръка
на Емил Иванов  София Торолова, зам.
областен управител на София област. Четвърти
е Александър Радославов – депутат от 40то и
41то НС. Той е човекът, който много обича да
гласува с чужди депутатски карти, твърдейки,
че го прави „по невнимание“. Следва го зам.
кметът на Самоков – Радослав Стойчев. Инте
ресна е и 9та позиция. Тя е за другия зам.
областен управител на София и бивш кмет на
Костинброд – Красимир Кунчев. В деня на
„костинбродската афера“ Кунчев бе един от
първите, застанал пред камерите на TV7 (които
го обявиха за „случаен минувач“) и заяви, че по
добна „манипулация на вота“ не се срещала за
първи път в общината. Каква точно е цялата му
роля в „костинбродската афера“ едва ли ще
стане ясно, но е факт, че само два месеца по
късно Кунчев бе назначен за зам.областен
управител от Орешарски. За добро или лошо в
червената листа за София област не стига до 22
ра позиция, така че изненади едва ли ще има.
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Кой и за какво се бори
Екип на вестник „Протест“
Редом с листите на партиите, борещи се за нашия глас и място в Парламента на изборите през октомври, ще разглеждаме и програмите им – какво обещават,
как ще го постигнат, с какво прекаляват... Смятаме, че е редно да не гласуваме по симпатии, за лидери и лица, а за политики. Работещи такива. Започваме с
платформата на БСП и поточно коалицията „Лява България“.

Н

а пръв поглед – нищо ново. Същите
цели и обещания, каквито си спомня
ме от вота през май миналата година.
Естествено, почти нищо не успяха /или не
искаха/ да изпълнят, с което със сигурност ра
зочароваха част от избирателите си, въпреки че
твърдят обратното. „Изпълнихме редица от
поетите от нас предизборни ангажименти,
но не успяхме да извършим радикалната
промяна, която обявихме“ пише в обръще
нието на социалистите към потенциалните
избиратели. Е, заявки за такава промяна няма.
Да започнем с любимата на БСП тема –
прогресивното облагане. Едно си баба знае,
едно си бае – от време оно обещават да го въве
дат, да го играят като Робин Худ – взимайки от
богатите, да помогнат на бедните, но все не се
случва. Разказвали сме ви неведнъж за плоския
данък, приходите, които е акумулирал през го
дините, как това е едно от найдобрите реше
ния в областта на данъчното облагане през го
дините и че именно БСП, като част от тройната
коалиция през 2008 година, го въведоха. Не сме
категорично против прогресивен данък, но
смятаме, че на този етап той ще доведе пре
димно до укриване на доходи и поголяма
безработица – редно е данъците да растат, ко
гато растат и самите доходи, когато има
растеж на икономиката, a не за да се за
пълват дупки в бюджета и да се печели
електорат с раздаване на социални помощи.
Друг момент в програмата на левицата е въ
веждането на семейно подоходно облагане –
обяснено възможно найпросто, това е
възможност на хората с едно или повече деца
да ползват данъчно облекчение при определе
ни условия /найчесто брой деца и средства,
които получава/. Така те ще плащат помалко
данъци. Естествено, БСП не посочва тези усло
вия, твърдят, че са в процес на обсъждане. Към
момента такива облекчения ползват младите
семейства с ипотечни кредити, този тип облага
не съществуваше до 2008 година, но беше отме
нен след въвеждането на плоския данък. Едни
му симптизират, защото стимулирал раждае
мостта, според други обаче той е дискримина
ционен спрямо хората без такива, които поемат
данъчната тежест. Заявки за въвеждането му
имаше и миналата година, но това така и не се
случи.
След прогресивния данък не можем да не
обърнем внимание и на друга любима на дру
гарите тема, а именно – реиндустриализация
та. Обичат си те да наливат нашите пари в до
казано вече неработещи дружества, които така
и не влизат в икономиката, а безвъзвратно по
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Снимка: novavarna.net
тъват в нечий джоб. Защото не е номерът само
да захраниш със средства някое предприятие –
без оценка, анализ и визия как да се промени
работата му, как ще се управлява и контроли
ра, за да започне да генерира приходи, цялото
упражнение е безсмилено. Сама по себе си
идеята не е лоша – има редица страни, при кои
то са налице положителни ефекти. Но според
визията на БСП и компания това си е чиста
национализация, каквато едва ли искаме. А и
на фона на кризата в държавните финанси в
момента тази идея е доста скъпо удоволствие.
Не че подкрепяме да се затварят предприятия,
осигуряващи прехрана на стотици хора /ма
кар някои от тях да не получават възнагражде
нията си с месеци/, само че все си мислим, че
има и други решения – например приватизира
нето им и търсенето на инвеститори. Разбира
се, не по начина, по който се извърши привати
зацията досега.
За „Южен поток“ ли питате? Даа, тук е –
няма как да минем без него. Без АЕЦ „Белене“ –
също. Заемат почетно място в платформата на
„Лява България“. Няма смисъл да повтаряме
едно и също – колко нерентабилни са, какви
санкции ни чакат от Брюксел, как и сега имаме
свръхпроизводство на ток, а никакви перс
пективи да увеличим износа му. Интересите на
Русия и в частност на Путин обаче винаги са
били водещи за нашите приятели от БСП и
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те неведнъж са доказали, че се борят за
постигането им на всяка цена. Все пак са посо
чили, че са категорично против санкциите сре
щу им. За ядрената енергетика да говорим ли?
Няма нужда – свидетели сте и на Чернобил, и
на Фукушима. Не става въпрос само за безо
пасността на централите, но и за ра
диоактивните им отпадъци. Все пак трябва да
отбележим и че има една точка, по която сме
съгласни със социалистите, а именно че не
приемат прилагане на технологии за проучване
и добив на шистов газ. Те са и срещу премахва
нето на ограниченията при пускане на генно
модифицирани продукти (ГМО) на пазара и в
околната среда, а тази тема, както знаем, е ши
роко коментирана и неведнъж е изкарвала хо
рата на протест. Друг е въпросът, че не казват
как ще контролират това.
БСП не са сред феновете на Трансатланти
ческото споразумение за търговия и инвести
ции, за което ви разказахме в предишен брой.
И има защо – все пак те мразят всичко, което
произлиза от Америка. Призовават за изготвя
не на обща национална позиция по отношение
на проекта. А тъй като и ние не му симпатизи
раме особено, ще сложим крехко плюсче тук,
като, разбира се, очакваме да видим какво ще
предложат.
Не можем да не споменем и заявката им за
контрол над монополите, с която печелиха
симпатии и на миналите избори за Парламент,
но така и нищо не се случи, освен че попу
листки заплашиха ЕРПтата с отнемане на ли
цензи. Интересно е и как ще дефинират
точно „монопол“, при положение че велико
душно се опитват да проправят път на Lafka
(не че са само те). Не сме наясно и какво разби
рат под „господстващо положение“, което
също им е трън в очите, и биха ли мерили с
еднакъв аршин всички – мълчат си и за БТК, и
за медиите на Пеевски, и за разпространителс
ката му група, и още, и още. Отново се обявяват
за защита на българските производители, кое
то е чудесно, стига тази защита да не се изразя
ва в идеи като големите вериги магазини да не
работят в събота и неделя или да се създадат
хипермаркети само за местни стоки, каквито
лансираха доскоро. А в такива да се работи с
бизнеса у нас в посока създаване на квалифи
цирани кадри, намаляване административната
тежест и отстраняване на проблемите из вери
гата производител–прекупвач–продавач, за
щото някак си няма логика да се изкупува ки
лограм домати от хората за стотинки, а ние да
си го набавяме за 3 лв.
продължава на стр. 9
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Чернобялата демокрация
Божидар Божанов
Текстът е от блога на автора http://blog.bozho.net. Публикуваме с разрешение.
Свикнали сме да гледаме на света, на
живота и особено на политиката като на
дихотомия; на разделение на наши и
ваши, на добри и лоши, на приятели и
врагове, на политици и народ. Това
опростяване може би е ефективно в ня
кои случаи, но носи сериозни минуси в
дългосрочен план. Особено що се отнася
до развитието ни като общество.
Българските избиратели често правят
избора си, като се доверят на една партия и
мразят всички други. Бойко ще ни опра
ви, комунистите ще разсипят държавата.
Реформаторите са спасението, ГЕРБ са
мошеници. БСП ще мисли за хората,
другите ще си гледат келепира. И след
като се окаже, че избраните всъщност не
са ангели хранители, слезли на земята, за
да въздигнат България, хората или спи
рат да гласуват, или си търсят някого
другиго, в когото да се влюбят.
Демокрацията не работи така. Тя не е

продължава от стр. 8
Интересен момент в програмата на номер 22
в бюлетината е, че се обявява за цялостен
преглед на дейността на БНБ, но за случая
КТБ – нито дума. Впрочем това е болна тема и
за всички останали партии – няма да я срещне
те в програмите им. В същото време очевидно,
ако се върнат на власт, отново ще бърничкат
законодателството в частта за търговските
банки, макар да не се справиха особено добре
при тези си опити през миналия си мандат.
Искат и повече права за вложителите с цел да се
намали рискът, който те поемат. Смятаме, че
действащото законодателство в момента, спо
ред което 196 000 лева са им гарантирани, е на
пълно справедливо. И че никой не е длъжен да
плаща за нечия грешна преценка.
Няма смисъл да ви споменаваме за плано
вете на партиите от коалицията в областта на
здравеопазване,
образование,
наука,
пенсионната реформа и борбата с корупция
та и престъпността. Само думи. Всички знаем
какво не е наред и какво трябва да се промени.
Но нито коалиция „БСП Лява България“, нито
редица други формации, влезли в битката за
гласа ни, предлагат алгоритъм за справяне с
проблемите и обясняват как ще се случат така
нужните реформи. На велики идеи сме се
наслушали. Делата са малко, заявките за тях
липсват, протакането очевидно продължава,
отлагането на решенията – също. Левицата не
показва, че е готова за такива. Затова и про
дължаваме да не ѝ вярваме. #
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чернобяла. Няма протагонисти и анта
гонисти. Няма месии и архизлодеи. Има
институционализиран конфликт на
интереси и идеи. И от избирателите се
очаква да заемат страната, която им е
найблизка. Без да очакват абсолютни
решения на всички проблеми. Демокра
цията е процес, в който всеки защитава
интереса си по предварително определе
ни правила. Дали като основе партия,
влезе в такава, гласува на избори, оказва
обществен натиск върху политици и инс
титуции, или пише безсмислени статии
за демократични процеси в никому
неизвестни блогове. И никой не е ло
шият, никой не е и добрият. На никого не
може да се има пълно доверие, но все на
някого трябва да се даде малко доверие.
Та нека не разглеждаме избора си нито
като „кой ще ни оправи“, нито като „най
малкото зло“, а като заемане на страна в
една игра, в която всеки тегли нанякъде.

Ние включително. И когато вече сме зае
ли такава позиция, нагласата ни е да изиск
ваме нещо от другите от същата страна, а
не да гледаме холивудски филм и да
очакваме хепиенда на 3тия час.
А ако продължаваме да гледаме на де
мокрацията като на чернобяла, да псу
ваме лошите и да се предоверяваме на
псевдомесии, да не бъдем участници, а
само свидетели, то има риск от чернобя
лото да остане само черното.

Снимка: svejo.net

След наводнението в
гр. Мизия
Няколко думи за безотговорността,
трагедията и

доброволчеството

Светослав Христов

И

зминаха почти два месеца, откакто
един български град осъмна под
вода в деня, в който трябваше да
отпразнува своето съществуване. След едно
седмичен престой в това положение водата
отстъпи пред колективните човешки
действия по нейното отстраняване, за да
разкрие материални щети на стойност (по
данъчна, а не пазарна оценка) 5,5 милиона
лева, 125 жилища – негодни за обитаване (27
– изцяло срутени; 98 – за събаряне), почвата –
отровена и негодна за ползване в следващите
5 години, над 300 души – без покрив и около
10 човека – без живот (само двама не успяват
да се евакуират, но траурните шествия про
дължават и след това). Ако днес поставите
въпроса: „Какво се случи в Мизия?“, било то
и в празното пространство пред себе си,
отговорите ще започнат да се блъскат един
през друг: Наводнение. Разруха. Бедствие.
Смърт. Трагедия.

vestnikprotest.com

Какво наистина се случи?
Сумарните валежи за две денонощия са
били близо два пъти повече от месечната
норма, обяснява Орлин Лазаров, синоптик в
НИМХБАН. Всички въздъхнаха с облекче
ние – случила се е разрушителната безотго
ворност на интензивните валежи. Без да се
съобрази с този факт, районната прокурату
ра в гр. Оряхово се самосезира на 5ти август
и образува досъдебно производство срещу
неизвестен извършител, причинил наводне
ние по непредпазливост, като така е изложил
на опасност живота и имота на други, като от
действията му е последвала смърт и значи
телни имуществени щети.
В търсене на истината за причините и
отговорността за наводнението, между 12
ти и 20ти Август са огледани общо 39 язови
ра, чиято собственост е установена, водосбо
ра, на които се оттича към землището на
продължава на стр. 11
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Достъп до обществена информация
Петко Циков
Фондация „Общество.бг“ (http://obshtestvo.bg)

Източник: falmouth.ac.uk

П

ри написването на тази статия се позо
вавах в голяма степен на наръчника
„Как да получим достъп до информа
ция“, изработен от Програма „Достъп до
информация“ (www.aipbg.org), и в помалка
степен – на личен опит.
Достъпът до обществена информация спо
мага да се увеличи отчетността и гарантира
прозрачността в действията на държавните
институции. Ето защо съществува закон,
уреждащ това право в много държави. В Бълга
рия то е регламентирано в Конституцията
(основно право съгласно чл. 41) и в Закона за
достъп до обществена информация (ЗДОИ).
Прилагането на закона нееднократно е спо
магало за утвърждаването на ценностите на
гражданското общество.
Съгласно ЗДОИ има два реда за достъп –
достъп до обществена информация и достъп за
повторно използване на информация от
обществения сектор. В моята работа по проекта
„Следи парламента“ прибегнах до втория ред на
достъп – до различните регистри и информа
ционни масиви, които администрацията създа
ва. Изисках гласуванията на народните предста
вители в пленарните заседания от 40тото и 41
вото Народно събрание, които са налични
единствено в архивите на парламента, и благо
дарение на този закон успях да ги получа. Зако
нът е добре познат на разследващите журна
листи и активните граждани. Той е прилаган
многократно, като напоследък едни от най
известните му успехи са във връзка с неправо
мерното разпределение на средства по фонд
„Научни изследвания“, делото „Галерия“,
конфликт на интереси на магистрати, контакти
те на Делян Пеевски с министри на вътрешните
работи и поправките „Южен поток“.
Задължените институции, които по за
кон трябва да предоставят информация,
са всички държавни органи, както и
техните териториални звена, органите на
местно самоуправление (кметове и общинс
ки съвети), публичноправни субекти (институ
ции с определени властнически правомощия
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като например НЗОК, НСИ, ЦИК),
публичноправни организации (например НЕК,
БДЖ, АЕЦ „Козлодуй“) или страни по дого
вори, финансирани от държавния бю
джет или по програми на ЕС (например
БАН, БЧК, политически партии). Последните
са задължени да предоставят информация
единствено във връзка с финансираните дей
ности.
Всяка обществена информация, която се съ
държа в задължените по закона лица, е
изискуема по ЗДОИ. Такава информация най
често представлява заповеди, решения, догово
ри, отчети, стенограми от заседания, статисти
чески данни или други писмени материали. В
определени случаи можете да поискате и съ
пътстващи мнения, становища, препоръки и
бележки.
Всеки има право на достъп до информа
ция: граждани (български и чуждестранни) и
юридически лица (фирми, неправителствени
организации и др.). В заявлението не е за
дължително да посочвате вашите мотиви, но от
практическа гледна точка е желателно да даде
те контекст. При отказ обаче институцията
трябва да мотивира своето решение, като посо
чи законоустановеното ограничение и обосно
ве налагането му.
Тъй като търсенето и получаването на
информация е право с цел пълноценното му
упражняване, хора със зрителни или слухови
увреждания могат да поискат информация във
формат, отговарящ на комуникативните им
възможности.
В заявлението за достъп до информация за
дължително трябва да бъдат посочени трите ви
имена, каква информация ви интересува и адрес
за кореспонденция. Когато изготвяте заявление
то, е много важно да сте максимално конкретни.
Хубаво е внимателно да проучите къде
точно се съхраняват желаните от вас доку
менти и да посочите това място в своето
заявление. От една страна така улеснявате
администрацията, а от друга – елиминирате
риска да ви върнат заявлението с молба да пре
цизирате искането си. Ако последното се случи,
ще се наложи да чакате нови 14 календарни дни
до получаване на отговор.
Трябва да получите отговор на заявлението
си в рамките на 14 календарни дни от датата на
неговото подаване. Възможни са няколко ва
рианта: да получите уведомление за удължава
не на срока, уведомление за уточняване на
искането, уведомление за препращане на иска
нето, решение за предоставяне на достъп до
информация или решение за отказ от
информация. Възможно е и да не получите
никакво уведомление или решение – това
преставлява т.нар „мълчалив отказ“, кой
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то може да бъде обжалван в съда. Ако
заявлението е редовно изготвено и подадено,
съдът ще отмени на практика „автоматично“
мълчаливия отказ, ще върне преписката за
ново произнасяне, а в немалко случаи дори ще
се произнесе по същество и задължи органа да
предостави достъп до търсената информация.
Уведомление за удължаване на срока може
да бъде получено, когато дадена институция се
нуждае от съгласието на трето лице или когато
необходимата информация е в голямо коли
чество. В първия случай срокът се удължава с
14 дни, а във втория – с 10.
В случай че получите уведомление за
уточняване на искането, трябва да напишете
писмо, уточняващо искането, до 30 календарни
дни. В противен случай вашето заявление се
оставя без разглеждане.
Уведомление за препращане на искането ще
получите, ако институцията, от която търсите
информация, не разполага с нея, но знае къде
се намира тя. В този случай тя е длъжна да
препрати заявлението, а 14дневният срок за
почва да тече от датата, на която сте получили
уведомлението.
В найдобрия случай ще получите решение
за предоставяне на достъп до информация. Там
ще е посочено къде ще получите достъп до
информация и сумата, която ще трябва да
заплатите. (Тя обикновено е символична.) Вни
мавайте да не изпуснете 30дневния срок, в
рамките на който имате право на достъп!
В найлошия случай ще получите решение
за отказ на достъп до информация. Ако това се
случи, институцията задължително трябва да
посочи причините за отказа. Като причини мо
гат да бъдат посочени, че информацията е
държавна, служебна или търговска тайна или
засяга правата на трети лица, или е била пре
доставяна в рамките на последните 6 месеца.
Тези ограничения, с изключение на държавна и
служебна тайна, могат да бъдат избегнати, ако
бъде доказано съществуването на надделяващ
обществен интерес. Това означава, че
информацията е от изключителна обществена
важност, защото засяга доброто управление –
например корупционни схеми, свързана е с до
говори, сключени от задължения субект, или с
разходване на държавни средства. В този слу
чай институцията е длъжна да ви предостави
информацията. След изтичането на установе
ния срок за защита на информация тя може да
бъде изисквана по реда, предвиден в ЗДОИ.
Съществува и възможността да получите
частичен достъп до информация, когато части
от желаните от вас документи попадат под
ограничение за достъп. В този случай тези
части се заличават. Типичен пример са доку
менти, съдържащи лични данни.
Всяко решение може да бъде обжалва
но в съда.

www.facebook.com/vestnikprotest
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продължава от стр. 9
гр. Мизия. Установено е, че само 4 от тях не са
преливали, а всички останали 35 язовира са
преливали (23 – през своите преливници, 12 –
през короните си – найвисоките части от
тях). Два язовира са с установени прориви
(частично прекъсване) в стените и един – със
скъсана стена. Не се е излъгал кмета на гр.
Мизия – Виолин Крушовенски, че „толсто
лоби по 1415 кг“, които са били по улиците
на града „се отглеждат само в язовирите.” За
техническото състояние на водните съоръ
жения и техните отводнителни системи,
както и за контрола върху нивото на водата в
тях не са виновни интензивните валежи.
В търсене на истината за причините и
отговорността за наводнението,
на
21.08.2014 г. е извършен оглед на коритото на
р. Скът в гр. Мизия и е констатирано нали
чието на храстовидна растителност и еди
нични дървета със средна дебелина. За
неизпълнението на задължения по по
чистване на коритата на реките, особено на
тези, които се считат за опасни при
интензивни валежи, не носят отговорност
интензивните валежи.
В интерес на истината, сред причините
довели до отравянето на почвата и селс
костопанска продукция в гр. Мизия, освен
болестотворните бактерии, които са обита
вали застоялата вода, има и такива, които
коренспондират с факта, че в момента на те
риторията на цялата страна има около 14 083
тона пестициди с изтекъл срок на годност,
които все още се съхраняват по старите скла
дове на ТКЗСта и АПКта. Всички забране
ни, негодни и с изтекъл срок на годност
пестициди в България са под контрола на
институциите, отговарящи за тях: Ми
нистерство на земеделието и храните (МЗХ);
Министерство на околната среда и водите
(МОСВ); Главна дирекция „Гражданска за
щита“ (ГЗ) към МВР, с нейните поделения по
области; и общинската администрация по
населени места. Интензивните валежи дори
не подозират за това, но жителите на най
бедния регион в страната изхвърлиха
всичката си зимнина и в следващите 5 години
няма да отгледат достатъчно, дори за един
буркан с кисели краставички.
Истина се съдържа и в думите на проф.
Константинов, който правдиво забеляза, че
„дъждове винаги е имало, но вече няма гори.
Кореновата система на дърветата, особено на
буковете, играе ролята на нещо като гъба,
като сюнгер, където водата попива и после
дълго време почвата е влажна. Когато няма
дървета, няма коренова система и няма къде
да попие водата. Водата веднага се оттича в
реки и поточета и залива всичко.“
Интензивните валежи, противно на някои
мнения, нямат нищо общо с безконтролната
незаконна сеч и политическата отговорност
за нея.
Като стана дума за политика, бедствието
оказа силно аполитизиращо въздействие
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върху гражданите в Мизия. В знак на про
тест те обявиха категорично и в един глас:
„Няма да гласувам.“. Някои политически
партии, обаче чуха това и съзряха електора
лен потенциал за развитие. Без да се втурват
шумно, изчакаха търпеливо официалното
начало на предизборната кампания. И, ко
гато някой наймалко очакваше, заваляха
партийни дарения за бедстващите райони.
Мизия си спечели обещание за две нови
училища, а на други места партийните
вождове дори мобилизираха експертния си
административен капацитет, въоръжиха го
с рекламни ботуши и размахаха лопати
пред камерите.
Истината е, че истински доброволци
имаше. И преди всичко нека уточним:
доброволец е някой, който по свое желание
се заема с алтруистична дейност и работа,
участва в дейности, с цел допринасяне за
добруването и подобряването на човешко
то качество на живот. Това, за разлика от
платените дейности, може да носи приятно
чувство на удовлетворение или уважение,
но няма финансова или друга печалба.
Уточнението е необходимо, не само, за да не
се бърка доброволческата дейност с пре
дизборна надпревара, но и защото много
хора, на които бе помогнато с добро
волчески труд, не успяха да осъзнаят до
последно, че им се помага от добра воля, а не
по задължение и/или заплата.
Да, истински доброволци имаше – от са
мото начало. Те работиха по 10 часа на ден,
тежък физически труд, в условия, които
трудно могат да бъдат описани. Миризмата
със сигурност не може. Комарите също.
Нито пък – удоволствието, с което добро
волците се къпеха на водоноската, в края на
работния ден.
Истината е, че доброволците успяха за
много кратко време да свършат изключи
телно много работа, благодарение на два
психологически стимула:
(1) самоналожилият се другарски ко
лективистичен дух, който осигуряваше
отлична
комуникация
и
екипна
ефективност;
(2) сблъсъкът с личната трагедия на всяко
посетено семейство.
Удивително е как зрителят на вечерните
новини успява да осъзнае какво са преживе
ли тези хора. Да, той бива информиран за
това, което всички зедно са преживели.
Доброволците, обаче, които обикаляха от
къща на къща, станаха съпричастни на това,
което всеки един човек е преживял сам –
преди, по време, и след наводнението. Де
сетки лични истории и всяка една от тях те
възпламенява отново, събужда съвестта ти
отново, провокира човешкото в теб, отново.
Ето, няколко социологически наблюде
ния върху доброволчеството, на примера на
доброволческата самоорганизация в гр.
Мизия:
1) Доброволческият труд не е особена
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черта или характерно свойство за определе
на социална група или общност, слой или
класа, възраст или пол, професия или степен
на образование (сред доброволците в гр. Ми
зия имаше мъже, жени, деца, ученици, сту
денти, пенсионери, строителни работници,
инженери, лекари, сценографи, държавни
служители, предприемачи, компютърни
специалисти,
социолози,
журналисти,
застрахователи и др.);
2) Възникването и акумулирането на орга
нична социална солидарност в коя да е
неслучайно възникнала хетерогенна со
циална група е много побързо и поестестве
но, ако последната е възникнала доброволно
в името на определена обща цел или мора
лен принцип;
3) За да бъде оказана помощ и подкрепа на
бедстващи граждани, на индивидуално, орга
низационно или институционално равнище,
преди всички останали необходими
предпоставки и условия, е необходимо
бедстващите граждани да поискат такава
(известен брой бедстващи граждани не са по
желали да се ползват от доброволчески услу
ги и са отказали "чужди хора да им влизат в
къщата", или това, което е останало от нея);
4) Оказва се, че е много полесно да по
могнеш на напълно непознат човек, от
колкото на съседа си (от над 40 доброволци
от цялата страна – Русе, Разград, Велико
Търново, Бяла Черква, Костинброд, София,
Перник, Радомир, Козлодуй, Враца, Плевен,
Бургас, Ямбол, Чепинци, Монтана, Мездра,
Ловеч и др. – само 2ма – от Мизия.).
В крайна сметка, след съвкупната не
марливост, безотговорност и невежество в
държавата, които интензивните валежи
изобличиха, колко трудно е да обърнем вни
мание на проявената воля за добро у някои
хора. А именно това е, което заслужава вни
мание. Способността за самоорганизация и
колективни граждански действия, соли
дарността, чувството за отговорност на чо
век – за човека, мисълта и грижата за другия,
всичко това ни определя като общество.
А, нека не се лъжем – държавата, която
позволи тази трагедия, е еманация на
обществото, в което живеем.

Снимка: Тихомира Методиева
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КУЛТУР А

2 2 .I X – 2 8 .XI .2 0 14 г.

Честване деня на Независимостта
на България

Илюстрация: bg.wikipedia.org

НА „ПОПА“
Валери Петров
И все пак беше хубаво, че точно на тая
моя спирка се сбира сега младежта,
тъй че можех да слушам, уж чакам трамвая,
как дърдорят си весело разни празни неща,
как открито целуват се, как дрънчат на китари,
как се смеят на смешки, явно смешни за тях,
и как явно ни чувстват отчайващо стари,
допотопни животни, достойни за смях.
Но в тъмното снощи ми се стори гранитът
на Патриарха с куп венци ограден.
А то били те. Уморени да скитат,
седяха на цокъла, на пет крачки от мен.
Осветил ги бе блясъкът от трамвайната жица
и при тяхната хубост нещо в мен затрептя:
А не са ли наистина тези всъщност дечица
Мил венец от страната ни, свеж букет от цветя?
Умни, будни, такива, със каквито едва ли
би могъл да се хвали друг някой народ,
а ний какъв избор срещу туй сме им дали?
Безработица вкъщи или чужд небосвод.
Не че няма сред тях доста с бръснато теме,
и че много от тях не се боцкат с игли,
но и много ги лъже това, нашето, време
и добре е, че само ни се смеят, нали,
като биха могли... А те, виж как, красиви,
под неона в целувка сливат млади лица,
виж как дръзко се мятат момчешките гриви
и как женствено в мрака блясва в миг обеца
очевидно нехаят, или просто не знаят,
че светът им могъл би да е друг, не такъв...
Сбогом, скъпи дечица! За нас иде трамваят.
Дано сте щастливи, наша плът, наша кръв!

София – 11.00 часа, на площад „Княз
Александър I“ Столична община органи
зира тържествено честване
Благоевград – 11.00 часа пред паметната
плоча на площад „Георги Измирлиев“ ще
се проведе ритуал по полагане на венци и
цветя
Пловдив – 10.00 ч. Молебен в храм „Св. Не
деля“
11.00 ч. Поднасяне на венци и цветя пред
паметната плоча на пам. на Ал. Малинов
Александър Малинов (на гърба на храм
„Св. Неделя“) – Сдружение „Център
Петко Каравелов“
12.00 ч. Тържествен граждански ритуал
пред колоната на пл. "22 септември" Неза
висима България.
Бургас – 10.00 ч. Площад "Атанас Сире
ков".Ритуал по издигане на националния
флаг на Република България, флаговете
на Европейския съюз и на Община
Бургас.Празничен молебен за благоденс
твието на Независима България.
10.30 ч. Военен клуб – Бургас, ул. "Христо
Ботев" 48. Ритуал по полагане на венци и
цветя при Паметника на 24ти Черноморс
ки пехотен полк в памет на загиналите за
защита на българската независимост.
Велико Търново – 07:30ч. Света литургия,
отслужена от Негово Високопреосвещенс
тво Великотърновски Митрополит Григо
рий.Място: Църква „Св. 40 мъченици“
09:00ч. – Водосвет и поръсване на бойното
знаме на НВУ „Васил Левски“ и на знаме
ната на държавни и общински институ
ции, учебни заведения и неправителствени
организации.Място: Църква „Св. 40 мъче
ници“
10:30ч. – Военен ритуал за издигане Нацио
налното знаме на Република България.
Официални слова. Празничен благослов,
отслужен от Негово Високопреосвещенс
тво Великотърновски Митрополит Григо
рий. Място: Крепост „Царевец“
11:00ч. – Поднасяне на венци и цветя на Пи
рамидата на Независимостта.Място: Кре
пост „Царевец“
11:30ч. – Празнично шествие и полагане на
гирлянди и цветя на паметник „Майка

България“.Място: от пл. „Цар Асен І“ до па
метник „Майка България“
12:00ч. – Шоуспектакъл на участниците в
Международния фестивал на военните
оркестри. Място: пред Община Велико
Търново
16:30ч. – Празничен концерт с участието на
Славка Калчева.Място: пред Община Ве
лико Търново
18:00ч. – Начало на „Голямото Търновско
хоро“
19:00ч. – Изпълнение на строеви хватки с
оръжие от Представителна рота на НВУ
„Васил Левски“.Място: площад „Цар Иван
Асен І“
19:30ч. – Тържествена заряпроверка.
Място: площад „Цар Иван Асен І“
20:10ч. – Лазерен шоу спектакъл на кре
постта Царевец.Място: площад „Цар Асен
І“
20:15ч. – Аудиовизуален спектакъл „Ца
ревград Търнов – звук и светлина“.
Празнични илюминации. Място: площад
„Цар Иван Асен І“
Варна: 11.00 ч.,площад „Независимост“
Тържествено издигане на националното
знаме, молебен за България и празничен
фолклорен концерт
18.00 ч., площад „Антон Новак“, Предста
вителен духов оркестър на военноморски
те сили.
Плевен: 11.00 часа на пл. „Стефан Стамбо
лов“ до Драматичния театър „Иван Ра
доев“.След поднасянето на цветя и венци в
знак на признателност към делото на раде
телите на българската Независимост ще се
състои празничен концерт на Общинския
духов оркестър и Северняшкия ансамбъл
за народни песни и танци „Иван Вълев“
Кърджали: 11.00 часа, Паметник на Осво
бодителите
Стара Загора: 10.30 ч. – Парк „Александър
Стамболийски“ – Концерт на Ансамбъл
„Зорница" при НЧ „Св. Климент Охридски
1858“
11.00 ч. – Парк „Александър Стамболийски"
Концерт на Общински фолклорен ансамбъл

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

Ва си л Ди м и т р о в

Бо р и л Гур и н о в

М и ха е ла Ла за р о в а

Съб и н Та н е в

Хр и ст о Га т е в

Хр и ст о Й о в е в

Ю ли я н Со б а д жи е в

Св е т о сла в Хр и ст о в

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
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