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Протест
Вестникът на активния човек

Издава се с дарения Разпространява се безплатно

#НямаДаПлатим
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Избори по български

Представетесиследнатакартинка:
В страната предстоят изключително важни

избори за народни представители. Предизборна
та кампания е вяла и неконструктивна. Полити
ческите партии разчитат предимно на компрома
ти, лъжи, фалшиви и неизпълними предизборни
обещания, закани за реваншизъм към предишни
те управници. По традиция еднопартийно
управление е почти невъзможно, което предве
щава създаването на безпринципни и неморални
коалиции, които, разбира се, няма как да са трай
ни. Властта е самоцел – и за управляващата коа
лиция, и за всички в опозиция. Междупартийни
те боричкания сажестоки инеспирни.Те успяват
да въвлекат дори и обикновените граждани, като
по този начин допълнително фрагментират
обществото, което и без това е доста разединено.
За него – българския избирател, са присъщи
следните характеристики – ниска политическа
култура, незаинтересованост от изборния процес
и от изборните резултати, непознаване на самия
политически процес, недоверие в институциите.
Широко разпространено е мнението, че гласува
нето не променя нищо, налице е традиционно
ниска избирателна активност с тенденция да на

малява при всеки следващи
избори за народни предста
вители. В изборния ден се
срещат редица нарушения
на изборния закон, някои от
които са фрапиращи – купу
ване на гласове, заличаване
от избирателни списъци на
гражданите, недопускане до
избирателните секции на
гражданите, лишаване на
помалките партийни орга
низации от условия за
нормална изборна борба,
заплашване на избиратели
те, струпване на полиция

околои въвизбирателните секции,допълнително
пускане на бюлетини от членове на изборното
бюро, неправилно отчитане на бюлетини и др.
Въпреки това след като резултатите бъдат обяве
ни, се свиква първата сесия на ОНС. От парла
ментарната трибуна редица народни представи
тели обявяват, че народът е дал право точно на
него и неговата партия да го представлява, затова
задачата да състави правителство по закон е него
ва. Никой обаче не отчита, че заради ниската
избирателна аквитност парламентът е абсо
лютно нелегитимен и всички негови решения
са в наймекия смисъл неморални. Все пак
парламентарната рулетка се завърта и е избран
новият кабинет, който има задачата да
управлява държавата в следващите няколко
години. И моментално всички предизборни
обещания биват забравени и връх взима
обслужването на партийни и личностни инте
реси. И така, докато предизборните коалиции
не се разпаднат, не се появят огромни
разногласия между управляващия елит и не се
стигне до нови парламентарни избори.

Ако си мислите, че това е описание на поли
тическата ситуация в България от последните

Следизборни неволи60%, 51,3%, 48,7%...
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няколко години, се бъркате. Това беше описа
ние на изборната ситуация около изборите за
XIX ОНС от 1920 година. Горедолу все такава е
ситуацията в родината ни още от 1879 година до
днес.Българинътоткрайвремеживеевминалото
си, без дори да го осъзнава. Защото погорните ре
дове са именно доказателство, че нищо в родната
действителност не се е променило, въпреки че го
ворим за един достатъчно дълъг период от 135 го
дини. Променила се е само годината – вече е 2014
та. А тя също е към края си. Отминава още една
безплодна откъм успешна политика година. Но
проблемите в държавата ни се множат с всеки
изминал ден. Държавните институции, противно
на очакванията, все повече се задълбочават в
бездействиетоинезаинтересоваността си.Налице
е едно тягостно настроение на апатия и отчаяние.
Ситуацията е, меко казано, кризисна. Няма да е
грешка, ако кажа,че се намираменапрага на тре
та национална катастрофа. Която, между впро
чем, ако не бъде предотвратена, сигурноще бъде
последна за България. След нея ще последва ло
гичнияткрай.

Колкото и тъжно да звучи, засега статистиката
и логиката не са на наша страна. Нужни са
спешни,непопулярниреформиимерки, за да бъ
дат вкарани нещата в ред. Трябва да се реже до
кокал, за да бъде спасен цялостният държавен
организъм. За съжаление обаче текущата
конфигурация на политическите партии в НС
едва ли ще си постави за задача това. Естествено,
ако все пак успее да състави правителство, което
всеощеедостаподвъпрос.Аконебъде съставено
правителство, за пореден път ще гледаме траги
комедията,наречена българскиизбори.Ивдвата
случая е важно да разберем едно – много повече,
отколкото си мислим, зависи от нас – суверена на
тази държава. Крайно време е да започнем да се
държим като такъв. Крайно време е да пре
възмогнем разединението, което бива насадено
изкуствено от управляващия „елит“. България
има нужда не от разнородна маса от хора, а от
народ. Народ, който да поеме съдбата си в
собствените си ръце и с взаимни усилия да прео
долеекризата,предкоятоеизправен. #
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В
ирусът на електоралната апатия
обхвана ½ от обществения ни органи
зъм. Съвсем очевидно е, че полесно

сваляме правителства, отколкото издигаме
такива. Избирателната активност удари
ново дъно на 5ти октомври – 48,66% от 6 858
304 български граждани взеха участие в най
фундаменталното за една демократична
държава политическо събитие. Фасадна де
мокрация? Миналата година гражданите
бяха малко повече – 51%, а през 2009 г. – 60%.
Тенденцията е забележима и с „просто“ око.
Накрая ще остане само фасадата. Освен ре
кордно ниската избирателна активност
ЦИК отчете рекордно висок брой на не
действителните гласове – 218 125 (2013 г.: 90
047, 2009 г.: 97 387), което за да не е „просто
едно число“, за сравнение – приблизително
толкова е броят на гражданите, които имаха
право на глас в област Велико Търново. Това
е „моралното“ основание на ДПС (15 093 не
действителни гласа) сега да поиска пре
махване на преференциалния вот. Иначе
други 1 121 624 души успяха да гласуват пре
ференциално. Въпреки това, че между 100 и
150 секционни избирателни комисии са про
пуснали да преброят преференциите за
кандидатите, въпреки това, че изборният ко
декс не дава възможност на отделни гражда
ни да оспорват изборните резултати заради
незачетени преференции и въпреки законо
вата невъзможност на българите извън
България да гласуват преференциално.

Въпреки всичко 29 526 българи повече
гласуваха в чужбина тази година (144 990)
за разлика от миналата (115 464), което
почти се доближава до рекорда от 2009 г.
(при избирателна активност 60% от над 7
млн. избиратели), когато 153 534 българи
зад граница упражниха правото си на
глас. И нека прекъсна мисълта ви, за да
уточня: гласувалите в Турция 62 587
българи (43,1% от всички гласували зад
граница) тази година са с 5,2% помалко

от миналата (66 186). В същото време гла
сувалите 82 403 българи в чужбина, но
извън Турция, на 5ти октомври 2014 г. са с
66% повече от онези 49 278 българи,
направили същото на 12ти май 2013 г.

Вече няма значение дали сте гласували
по морално задължение или негласували
по вселенско право, с преференция или
извън страната – резултатите от избори
те, в найширок смисъл, ще догонят и
вас. Затова нека помислим и няколко
дена след деня за размисъл. Например –
да сравним резултатите от последните
три парламентарни вота и да разгледаме
демографските особености на поголе
мите електорални маси, за да видим
#Кой кого ще представлява в 43то На
родно събрание.

Герб

Процентите в изборните резултати са
винаги относителни спрямо избирателна
та активност и тяхната съпоставка неви
наги носи достоверна информация. Ако
погледнем обаче абсолютния брой на по
лучените гласове, този риск е елемини
ран. 1 678 641 гласоподаватели подкрепят
ПП ГЕРБ през 2009 г., през 2013 г. – 1 081
605, а тази година получават с още 9114
гласа помалко спрямо миналата въпреки
протестите срещу и оставката на
основния им политически противник.
Обърнете специално внимание на факта,
че докато реалните гласове за ГЕРБ са с
9114 помалко, изборният им резултат,
изразен в проценти спрямо избирателна
та активност, е с 2,13% повисок.

Вотът в чужбина отрежда второ място
на ГЕРБ с 27,54% от всички гласували зад
граница. Това са 39 930 индивидуални
избора или 3,7% от всички гласове за
партията. Почти двойно повече са
герберските гласове от чужбина в сравне
ние с 2013 г., когато получават 20,87% от

емигрантския вот или 23 090 действи
телни гласа.

В разпределението на вота по региони
ГЕРБ печелят в 25 от общо 27 областни
града и в 26 от 31 многомандатни избира
телни района. С повисок процент се
открояват преди всичко в Пловдив
(42,40%), но също така в Софияобласт
(39,58%), София 24 МИР (36,94%) и Габро
во (39,67%). Във Враца, Велико Търново,
Кюстендил, Смолян и Ямбол БСП, чиято
електорална подкрепа се срина еднакво
шумно на национално и на регионално
равнище, отстъпва първите си позиции в
полза на ГЕРБ. Прецедент сред изборните
резултати на ГЕРБ е Видин, където въпре
ки че остава на първо място, ГЕРБ губи 9%
от електоралната си подкрепа спрямо
2013 г., с което се приближава на 3%
разстояние от резултата на БСП в регио
на, който остава почти непроменен от ми
налата година.

Демографският профил на електората
на ГЕРБ се отличава с известна балансира
ност в разпределенията – всички
възрастови групи са застъпени приблизи
телно равномерно, 44,3% са с висше обра
зование, 49,5% – със средно и само 6,2% – с
основно или пониско. 58,3% са на
постоянна работа, а пенсионерите
представляват 19,9% от електоралната
подркепа на партията (напук на БСП).
Почти половината (48,1%) от всички гла
сували за ГЕРБ са от областните градове,
19% – от помалките градове, 18,4% – от се
лата (с претенция към феодалните пози
ции на ДПС и БСП) и едва 14,5% – от Со
фия. Слабата подкрепа за ГЕРБ в столи
цата вероятно кореспондира с успеха на
РБ, чиито резултати от софийските изби
рателни райони далеч надвишават
средния им успех на национално ниво.

БСП

За БСП всички думи са изчерпани. До
верието в нея е рекордно ниско, след като
започна да губи дори от своя т.нар.
„твърд електорат“. През 2009 г. високата
избирателна активност не се отразява
особено на социалистите, които печелят
17,7% или 748 147 гласа. На предсрочните
избори през 2013 г., след антиправителс
твените протести, чиито основен мотив
беше една изключително социална тема –
цената на тока и оставката на Борисов, со
циалистите печелят 26,61%, което е с едва
194 394 гласа повече от 2009 г. На тези
избори за БСП са гласували не повече от
505 527 души и за първи път електорална
та тежест на социалистите е съизмерима с
тази на ДПС.

Светослав Христов
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Регионалното разпределение на вота не
предопредели нито едно водещо място за
БСП. ГЕРБ печелят в 26 многомандатни
избирателни района, а ДПС – в пет. Освен
вече изброените райони, в които БСП губи
лидерската си позиция, в редица други со
циалистите са отстранени дори от второто
място. ДПС измества БСП от втората пози
ция в Благоевград, Бургас, Добрич и Хаско
во, РБ – в 23 и 24 МИР София, а ГЕРБ – в
Търговище. Почти двойно е понижението на
подкрепата за БСП спрямо 2013 г. в София
област, Пловдив, Русе и ВеликоТърново.

В борбата за гласовете извън страната
БСП се нарежда на пето място с 2,63% (3 813
гласа), което е в рамките на очакваното.
През 2013 г. за БСП гласуват 4,43% (4 907 гла
са) от всички гласували в чужбина, а през
2009 г. – 2,53% (3 882 гласа).

Електоралният профил на БСП ни е мно
го добре известен, но въпреки това ще при
помним основните му характеристики. В
29,2% от случаите става дума за гласоподава
тел от село, в 57,1% от тях – той е от женски
пол. Този електорален сегмент, отличаващ
се със своята последователна принципност,
някои изследователи наричат „червените
бабички“. Някъде из многопластовия
електорат на БСП се натъкваме на 4,4%
ромска подкрепа, която трябва да разбира
ме като 22 243 еднократно овъзмездени (ве
роятно с кебабче) ромски избиратели. Но
сърцето на партията, истинската лява идея, е
в гърдите на онези 39,5 % от гласувалите за
БСП, които са на 65 години или повече. 61%
от всички 505 527 червени избиратели са над
56 години, като това е два пъти повече от сбо
ра (23,8%) на всички, които са под 46 г. В по
добна ситуация не остава много място за
изненада и хладнокръвно преглъщаме исти
ната – 46,3% от всички, гласували на тези
избори за БСП, са пенсионери.

ДПС

Единствената
„истинска българска
партия“, за която да
се агитира на
български език е
„ненормално“.
Свойството и
проявлението на
всяка власт от нача
лото на прехода.
Корпорацията. Май
ката и бащата на
#Kой. ДПС никога не
са печелили избори и
никога не са ги губи
ли. През 2009 г. отчи
тат 14,45% подкрепа,
през 2013 г. – 11,31%,
на тези избори –
14,84%, но ако про
центите понякога за
подвеждащи, за ДПС
те нямат никакво
значение. Защото

ДПС притежава елкторална даденост от
около половин милион избиратели. По
литическите владения на ДПС болезнено
наподобяват феодална система, регули
рана от крепостното право. Става въпрос
за земите около районите на Кърджали
(70% от местния вот), Търговище (43,17%),
Шумен (34,45%), Разград (55,88%), Си
листра (34,30%), където 38,8% от гласува
лите за ДПС са с основно или пониско
образование, 24,3% – безработни, 17,4% –
пенсионери и найважното – 70,1% са от
селата.

Вотът в чужбина тази година поднесе
на ДПС 58 100 действителни гласа от
Турция, които представляват около 1/10
от цялостния им успех. През 2013 г.
цифрите са идентични, но през 2009 г.
ДПС е получила почти два пъти повече
гласове от Турция – 93 926. Вероятно не е
случайно, че Лютви Местан все почесто и
на все повисока цена публично напомня
за турските си корени.

РБ

Реформаторският блок се явява за
първи път на парламентарни избори като
единен политически субект тази година.
Поради тази причина е невъзможно да
сравняваме успехите или неуспехите му,
но можем да споменем, че механичният
сбор от резултатите на политическите
сили, които днес съставляват блока, на
предсрочните избори през 2013 г. не надви
шава 9,4% (332 895 гласа), а през 2009 г. Си
нята коалиция получава 6,76% (285 662). И
двете цифри са много близки до резултата
на Реформаторския блок от 5ти октомври
тази година – 8,79% (291 806).

На фона на не особено впечатляващото
постижение на национално ниво, ре
форматорите се нареждат трети в класи
рането от емигрантския вот с 11,19% (16

224), а в голямата лидерска битка за 23 и
24 МИР София заемат второ място
съответно с 20,63% и 20,04%, измествайки
БСП от тези позиции. Двойно повисокият
резултат на РБ в София от средния за
страната намира частично обяснение в
демографския профил на неговия
електорат.

29% от избирателите на РБ са от София
и 42% – от областните градове. В селата са
на последно място по брой избиратели.
Умерено представени във всички възрасти,
62,3% от гласоподавателите, подкрепили
РБ, са с висше образование и 33,4% – със
средно. 64,3% работят на пълна заетост, а
пенсионерите имат сравнително малък
относителен дял спрямо същия на другите
политически сили. И понеже РБ се явява за
първи път на парламентарен вот, би било
интересно да споменем, че от запитаните
гласоподаватели на РБ – „За коя партия
гласувахте през 2013 г.?“, 23,2% посочват
ГЕРБ, 25,1% – ДБГ, 8,9% – ДСБ и 4,8% –
БСП.

Останалите политически сили, които
успяха да влязат в 43то Народно събра
ние, с изключение на ПФ, който не е толко
ва близо до бариерата, едва ли биха успе
ли, ако избирателната активност беше на
нивото от 2009г.

Ако българите в чужбина можеха да
гласуват с преференция и съществуваше
контрол при реалното ѝ отчитане, ако
броят на недействителните гласове не
беше толкова висок, ако се водеше
ефективна борба срещу купения и корпо
ративен вот, ако българският избирател
помнеше и осъзнаваше последствията от
своите избори, може би Делян Пеевски
нямаше да стане отново „народен
представител“. Но знае ли човек, избори
са все пак – „избори“ в България.#

*Сборният резултат на явилите се самостоятелно през 2013 г. политически партии, които днес съставляват
Реформаторския блок: ДБГ: 3,25%; ДСБ: 2,93%; СДС: 1,37%; НПСД: 1,63%; БЗНС: 0,22%. Механичният сбор на тези
резултати е условен и не се припокрива с електоралнататежест, която има единен коалиционен политически субект.
**6,76% е подкрепата за Синята коалиция (ДСБ, СДС, Българска социалдемократическа партия, Обединени земеделци,
Радикалдемократическа партия) през 2009 г.
***Сборният резултат на явилите се самостоятелно през 2013 г. НФСБ: 3,7%; и ВМРО: 1,89%.
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Няма страшно. Станахме като Белгия
ВеселинЖелев „Клуб Z“

БРЮКСЕЛ – Няма нищо страшно. От снощи
България прилича на Белгия. Засега главно по броя
на партиите в парламента. Белгия е пример, че
колкото и много и скарани да са те, решение може
дасенамериприопределениусловия.

Вече виждам как скептикът вади поредното
„нерде…, нерде…“ – за тяхната история и за наша
та, за тяхната икономика и за нашата, за тяхната
политическакултураизанашата.

Да, Белгия е индустриална сила от 17ти век,
добре е забогатяла през колониалния си период в
Конго (18851960 г.), била е една от основателките на
това,което днес е Европейският съюз, граничи с две
те найголеми икономики в него – Германия и
Франция, – които като локомотиви теглят износа ѝ,
има девет пъти повисок брутен вътрешен продукт
отБългарияидесетНобеловилауреати.

Освен това Белгия е монархия, България – ре
публика. Белгия ефедерация, България – унитарна
държава. Те имат двукамарен, ние – еднокамарен
парламент. У нас падне ли правителството, На
родното събрание се разпуска. В Белгия про
дължавадаработииприслужебенкабинет.

Така е. С Белгия обаче ни свързват повече неща,
отколкото обикновено си представяме. На повърх
ността това са Търновската конституция, която е
заимствана от белгийската от 1831 година, лъвът
като хералдически символ, Сакскобургготската ди
настия, девизът „Съединението прави силата“ и би
рениятлозунг„Мъжете знаят защо“.

Нищо обаче не ни свързва така с белгийците,
както разделението на нацията. Следствие на кое
то е девизът за съединението и силата. Има още
много хляб да ядем, докато се разделим като тях.
Ако отворите книга по белгийска история, веднага
ще се натъкнете на понятието „партикуларизъм“,
т.е.раздробеност.

Белгия съществува като държава от приемането
на конституцията си, година след като извоюва не
зависимосттасиотХоландия.Поранонатовапарче
от картата на Европа е имало съвкупност от про
винции, принадлежащи към т. нар. „Ниски земи“ и
преминавали от империя в империя през вековете.
И до ден днешен тук много хора се чувстват по

свързани с местната си общност, отколкото с нацио
налната. Един от неотдавнашните премиери, Ив
Льотерм, дори си бе позволил да каже, че нещата,
коитодържат странатамуцяла, са кралят, бирата и
националниятотборпофутбол.

За разлика от нас белгийците освен политически
са разделени и езиково на фламандци, които гово
рят холандски, и валонци, които говорят френски.
Съответно всичките им партии – християндемокра
ти, социалисти, либерали, зелени, националисти
(крайни и умерени) имат фламандски и валонски
варианти се случва единиятданеиска даиманищо
общосдругия.

Найсилната партия в Белгия иска да закрие
държавата. Новият фламандски алианс (НФА),
които освен сепаратисти са и републиканци, искат
да направят федералната държава конфедерална
като стъпка към окончателното ѝ разделяне на две
държави по сегашната езикова граница. НФА пече
ли наймного гласове на изборите през последните
години,нонедостатъчнодауправлявасама.

Белгия е три пъти помалка по територия от
България, но има сигурно тридесет пъти посложно
държавно и административно устройство, плод на
серия реформии компромисимежду различните ѝ
групи. В рамките на федералната държава съ
ществуват три езикови общности – фламандска, ва
лонска и германска, четири административни ре
гиона – Фландрия, Валония, Брюксел (със смесено
население), и малка германска общност около Ой
пен.Всяка от тези единициима своеправителство
и парламент. Официалните езици са холандски,
френскиинемски.

Ивсичкотоваработидобре.Белгияемежду15те
найбогати страни в Организацията за икономи
ческо сътрудничество и развитие, тя е сред държа
вите снайвисокжизненстандартвЕС.

Също както в България, от 2007 година насам
изборите в Белгия произвеждат раздробени парла
менти – с по седем, осем партии. Коалиционните
преговори са трудни и дълги. Последните парла
ментарни избори бяха заедно с европейските на 25
май. Оттогава досега четири от партиите прегова
рят за съставяне на кабинет и според медиите вече

са близо до финала. Преговорите за досегашното
правителство, водено от валонския социалист Елио
ди Рупо, поставиха световен рекорд по продължи
телност– 19месеца.

Политическите кризи съвпаднаха с кризата в
еврозоната. Държавният дълг достигна 100 про
цента от БВП, две от найголемите банкифалираха,
струвайки десетки милиарди евро на бюджета, се
паратизмът стигна исторически високи нива на
подкрепа.Ивсепакрешениябяханамерени.Итоот
същите стари муцуни – главните играчи в
белгийската политика не са се сменяли поне през
последните десет години. Само си разменят посто
ветевразличникоалициии.

Всичко това е често обект на критика или
присмех в местните и световните медии.
Безпристрастните коментатори обаче разбират, че
раздробеността е исторически унаследена особе
ност на страната и че ако можем на нещо да се нау
чим от белгийците, то е как в такива условия се пра
випроспериращообществоидържава.

Какво става тук, когато избирателят не посочи
ясенпобедител?

За разлика от другите монархии в Европа
белгийската има не само декоративни функции.
При трудност да се сформира управляващо мно
зинствокралят–отминалатагодинаФилип,апреди
негобащамуАлбер II – секонсултираслидеритена
парламентарно представените партии. След това
той посочва политик, който да води преговорите
междутяхза съставяненакабинет.

Този политик не е непременно следващият ми
нистърпредседател. Кралят му възлага ясно опре
делен мандат на проучващ (explorateur), информи
ращ (informateur), посредник (médiateur). Неговите
задачи са: (а) даформулира каквоще прави следва
щото правителство, (б) да намери достатъчно парт
ньори да го подкрепят и да поемат отговорност за
изпълнението на програмата му. След това идват
дискусиите затовакойдаепремиерикакдасеподе
лят министерските постове и други високи
длъжности.

Участниците в евентуалната коалиция се движат
от общотокъмчастното.Първо се споразумяват за
общите политики и принципи, които споделят.
Следтовапреценяватдокъдеполетоимнаобщност
им позволява да стигнат и започват детайлни прего
вори по всички области на управлението, включи
телно за всеки ред от бюджета. Ако отворите
днешния брой на всекидневника „Соар“ например,
ще видите, че те са преговаряли върху промени в
стандартните договори между пивоварните
концерниикварталнитебирарии.

Така коалиционното споразумение е подробен
писмен план за управление през мандата. Веднъж
сключен, той става публичен, но предварителните
преговорисеводятпризакритиврати.

През това време държавата работи. В Белгия
властта е силно децентрализирана и голяма част от
функциите, свързани с всекидневния живот на хо
рата, са в ръцете на местните общности. Освен това,
както отбелязах, в условията на служебен кабинет
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Следизборни
неволи
ВасилДимитров

Д
обре... Изборите минаха. Вече се гла
сим за 1000 лева минимална заплата, 1
млн. работни места и вечна дружба с

руския народ. Но да разгърнем изборния
проблем.

Миналата година, когато в Парламента
влязоха ГЕРБ, БСП, ДПС и „Атака“ и напра
виха управленски гювеч, всеки обществено
ангажиран човек лансираше идеята, че вНС
трябва да влязат повече партии. Днес, когато
виждаме двойно повече политически сили,
прескочили четирипроцентовата бариера,
сякаш ни идва множко. Какво означават
всички тези партии и коалиции, които ще
ни представляват занапред? Демокрация?
Да, това да има повече от една парла
ментарно представена сила е типичен при
мер за демокрация. Но е показателно и за
нещо друго – липса на доверие в полити
ческите сили. Все повече избиратели търсят
алтернатива в партиите, които не сме гледа
ли във властта – Реформаторски блок,
Патриотиченфронт, АВБ, ББЦ. Цялата тази
раздробеност демонстрира повече от добре,
че избирателите на основните политически
играчи пренасочват доверието си и остава
само твърдият електорат плюс периферия.
В случая с ГЕРБ може да добавим и хора,
бесни на последното управление и смятащи,

че „помалкото зло“ ще ги удовлетвори. Тук
не смятаме купения и корпоративен вот. До
последно социолозите не даваха катего
рични оценки за това дали РБ и ББЦ ще вля
зат в НС, с още поголяма сила важеше това
за „Атака“ и АБВ. В интерес на истината ре
форматорите изненадаха с високия си про
цент (на фона на очаквания) избиратели, до
като Бареков,макар и с понисъкрезултат от
този на Европейските избори през май, не
учуди никого – и съвсем резонно. Спонсори
те вече ги няма или поне не са такива, какви
то бяха.

Защо обаче „Атака“ влезе? Миналата
година прогнозирах, че ако изборите бяха
тогава, „Атака“ по всяка точка бяха отписа
ни от играта. Но колкото повече време мина
ва, толкова повече избиратели ще се присъе
диняват. Не защото „народът забравя“ или
„доверието се възстановява“. Съвсем не е
заради това. Този, който се е възмутил от
„златния пръст“ на Сидеров при сформира
нето на правителството „Орешарски“, едва
лище го подкрепи някога отново. Иобратно
– тези, които са сметнали, че Волен действи
телно „спира пътя към властта на ГЕРБ“, са
готови да гласуват отново за него. Тоест
остава възможността „твърд електорат +
нови избиратели“. Разочарованите
безвъзвратно са загубени. И това се получи.
На предишните избори „Атака“ взе нищо
женпроцент от гласовете, но този път беше в
много поизгодна позиция. Сидеров вече не
крепеше правителство, можеше да хвърля
кал по всеки политик и нямаше неудобни
теми. Не мисля, че проруската пропаганда
изигра съществена роля. Поскоро целият
популизъм, който сме свикнали да гледаме
от лидера на „Атака“, доведе до нови симпа
тизанти. Не без значение са и протестите,
организирани от националистическата
партия, против вдигането на цената на тока.
Сидеров е майстор на яхването на такива
страсти и този път отново го доказа.
Погледнато през друга призма – услугата
към следващото правителство с вдигането
на тока от страна на служебния кабинет
също има принос за преминаването на чети
рите процента от „Атака“. Така Волен има
шепричина да „защитава народа“.

Какво обаче правим отсега нататък? ГЕРБ
няма мнозинство за съставяне на кабинет,
найвъзможните им коалиционни партьори
– Реформаторският блок, също нямат
достатъчно мандати, за да сформират
заедно правителство. Ситуацията е патова.
Всеки говори за коалиция ГЕРББСП: едни –
защото така искали от Запад, други – защото
трябвало да има правителство. Не мисля, че
такава коалиция е найправилното решение
в този наистина труден за страната момент.
Вече видяхме достатъчно от управлението
на БСП, макар и в коалиция с друга партия.
Какво може да гарантира, че при коалиция
ГЕРБ БСП можем да очакваме нещо по
добро от комунистите? Неправилен е при
мерът с германската широка коалиция. „И

там са леви и десни в една коалиция“, казват
все поактивно много хора. Но германското
„ляво“ и „дясно“ са практически много по
различни от нашите.Всъщностунасотдавна
вечетезипонятияизгубихасмисъл.

Възможността за коалиция ГЕРББСП не
ми се струва логична, защото това ще срине
имиджа и на двете партии – на БСП, защото
последните им няколко кампании се градяха
именно на „антиГЕРБ“ говоренето и на това
какво чудовище е Бойко. Дори нискоинте
лигентните хора биха разбрали, че ги лъжат.
От своя страна ГЕРБще загуби избирателите
си, защото БСП е главният конкурент във
властта, а и голяма част от избирателите на
Борисов са образовани и интелигентни хора,
което означава, че не са склонни да проща
ват гафове и лъжи.

Не вярвам Борисов да се коалира с ДПС.
Партията на Местан преяде с власт и една
почивка ще се отрази добре както на ДПС,
така и на избирателите.ПоскороДПСще си
търси интересите чрез парламентарна
подкрепа за ГЕРБ. Допускам възможността
за коалиция между ГЕРБ, Реформаторския
блок и Патриотичния фронт под някаква
форма – или като парламентарна подкрепа
от Симеонов и Каракачанов, или като ми
нистерско кресло. Разбира се, съвсем не е
изключено тази роля да изиграе и България
без цензура. Бареков излезе и заяви, че Бори
сов е длъжен да направи правителство, че
има моралното право на това. Действително
е прав, но звучи съмнително от неговите уста
предвид реториката на ББЦ от създаването
ѝ до сега. Да не би Бареков да дава заявки, че
иска парче от баницата?

Неможем да не заключим, че признаци за
излизане от кризата у нас не се появяват.
Дори се задълбочават и тепърваще ги видим
в цялата им „красота“ при избухването на
заложените от предишното правителство
бомби. Трябва да се търсят решения по
въпросите със спрените евросредства, с КТБ,
„Южен поток“, наводнените райони... Това,
разбира се, минава през възстановяване
доверието на гражданите към институ
циите. Ще следим дали 43тото Народно
събрание е способно да го постигне.#

парламентът работи и може да взема спешни реше
ния,акотоваенеобходимо.

Така например, когато правителството падна
през април 2010 година, министърпредседателят
Льотерм управлява служебно през коалиционните
преговори до декеври 2011 година. През това време
Белгия председателства Европейския съюзшест ме
сеца, справя се с последствията на банкова криза,
участва в международната коалиция, която
бомбардира режима на Моамар Кадафи в Либия,
организира облигационен заем в подкрепа на бю
джетаси,актуализираго.Човекразбираше,чеима
правителствена криза, само ако чете или гледа
новините.

Тези преговори доведоха на властшестпартийно
правителство, включващоосновнитефламандскии
валонски играчи от почти целия политически
спектър. Обединяващият фактор беше страхът им
от фламандските сепаратисти и реалната опасност
отразцеплениенадържавата.

България също е „благословена“ с общи страхо
ве. Остава да прояви и култура на преговорите. В
момента тя е на изпитание. Дори да се окаже, че
липсва, положението позволява на избиратели и
избраници да научат на собствен гръб един полезен
урок – колко струва липсата на култура – в полити
катаиизобщо.#
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В
предизборната кампания темата за

КТБ сякаш остана на заден план в ме
диите освен спорадичния въпрос на

журналистите към политиците: „Вие как
бихте решили кризата с КТБ?“, но тя ще
изисква решение от новото правителство.
Далище видим такова, илище станем свиде
тели на обичайното прехвърляне на топката
от „експертите“ към политиците? Гн Иск
ров непрекъснато повтаря, че той няма
какво да направи, за да помогне на КТБ, но
както и в други статии в този блог показвам,
истината е точно обратното на това, което ни
казват по телевизията. Не са нужни полити
чески решения. Единственият човек, който
може да реши кризата без лев заем за данъ
коплатеца, е точно гореспоменатият гн
Иван Искров, управител на Българска на
родна банка, който би трябвало да е заинте
ресован от стабилността и сигурността на
банковата ни система, както и от благополу
чието на нацията. Той явно не е.

Решението е просто. Както знаем от пре
сата, КТБ е дала 19 „лоши кредита“ (дали са
19 или повече е въпрос на проверка). Това
означава, че те не се обслужват. Това създава
проблеми на банката, както и „дупка“ в ба
ланса. Отделно опашките от хора пред
банката, които си искат депозитите, създаде
и ликвиден проблем. Тук използвам
общоприетия термин „депозит“, макар че
той не е правилен. Когато „депозираме“, ние
всъщност отдаваме под наем парите си на
банката, а когато вземаме кредит, всъщност
създаваме нов депозит в банковата система.
Това е тема, която също ще трябва да се
изясни сред обществото. Тук подчертавам
отново, че всеки един заем от банка е създа
ване на допълнителен депозит в банковата

система. Или, казано по друг
начин, банките не са
междинната станция между
депозиращи и кредитополу
чатели, както повечето
учебници по макроиконо
мика ги представят. Това е
мит. Над 90% от паричния
поток на всяка една развита
икономика идва чрез кре
дитиране от частни ко
мерсиални банки. (Where
Does Money Come From?,
New Economics Foundation)

Решението, което ще
представя тук, еизползванов
миналото от Великобрита
ния, САЩ и Япония. То е

различно от предложените досега решения
отнашителидери,коитоискат да вземат все
повече и повече заеми, за да рекапитализи
рат банковия сектор. Всички решения, кои
то се предлагат, са скъпи за данъкоплатеца.
Но икономическата история ни показва, че
има и алтернатива, където заеми са не
нужни и данъкоплатецът няма да бъде
ощетен. Освен това тези заемище доведат и
до поголям външен дълг. Политическият
ни елит иска държавата да влезе в еврозона
та (аз лично не подкрепям влизането ни в
тази зона) и те не искат да има поголям де
фицит от 3% в държавния бюджет. Про
цент, който ще бъде надскочен при всички
предложения, направени досега. Освен
това, както знаем, тези нови заеми ще
консумират поголеми пропорции от до
ходите на държавата и ще има намалени
пенсии, социални плащания и други не
ползотворни влияния върху социалната
политика. Другият вариант е държавата да
увеличи данъчното облагане върху
обществото, но от лозунга #НямаДаПлатим
разбираме какво е настроението на хората
към тази опция.

Проблемът сКТБинейните лоши заеми е
счетоводен и дупката в техния баланс може
да бъде попълнена, без да бъде взет и един
лев заем от страна на правителството. Ре
шението е, че БНБ трябва да плати за това,
че не са си свършили работата. Какможе да
стане това? Лошите кредити от кредитния
портфейлнаКТБтрябвадабъдаткупенина
лицева стойност от централната банка, а не
на пазарна стойност. С други думи, при
мерно, ако има средства, липсващи за 3,5
млрд лева, трябва да купят средства за 3,5
млрд лева, а не за пазарната стойност от 1

млрд. Това няма да доведе до инфлация,
както някои може да си помислят. Това, кое
тоще се получи, е, чеще има преразпределе
ние на банкова система и банките ще имат
здрави баланси.

,,Проблемите с националната банкова
система могат да се разрешат без нови разходи,
ако централната банка изкупи всички необслу
жени активи от банките на тяхната лицева
стойност. Потози начин банковият секторще
бъде изцяло оздравен незабавно.” (Werner 2009)

Също така няма и скрита цена при избора
на този метод. Централната банка не трябва
да оценява пазарната стойност на assetа
(mark to market), а може да го запази в книги
те си за много години. Случаят в Япония е
именно такъв и в момента тази транзакция
от 1945 г.представлявамалка част от баланса
на банката. Освен това тази акция няма да се
отрази в загуба на Х пари, а всъщност БНБ
ще спечели Y пари, защото тя може да се са
мофинансира легално без разходи. Така че
ако използваме горния пример, това означа
ва печалба от 1млрд.лева заБНБ.Освен това
всички счетоводни принципи ще бъдат спа
зени.

Примерите

Британия

През 1914 г. Британия обявява война на
Германия и нейните съюзници – Австро
Унгария и Османската империя. Голяма
част от транзакциите на тези империи обаче
се извършват в Лондон и поради ситуацията
на война всички securities and loans са в
състояние на неплатежоспособност. Поради
тази причина банковата система в Британия
е почти банкрутирала. Ситуация, далеч по
лоша от тази с една банка с проблеми, каква
то е ситуацията в момента в Бълария. Това,
което Банката на Англия прави, е да изку
пи всички nonperforming loans (като тези
предполагаеми 19 кредита на КТБ). В ре
зултат не е имало нито рецесия, нито спад на
кредитния растеж на банките, нито инфла
ция. Решение, постигнато без намесата на
парламента, Европейската централна банка,
Международния валутенфонд.

Япония

През 1945 г. Япония изпитва още полошо
състояние на банковата си система в сравне
ние с предния пример. Реално 100% от
всички заеми са необслужвани, защото са
били насочвани към военни облигации плюс
военната индустрия (Werner, 2003). Освен
това много фирми банкрутират и следова

#НямаДаПлатим: Примери от
Великобритания, Япония и САЩ

От www.narode.info, блог наПламенИванов „за икономиката, демокрацията и свободата“

Карикатура: Politicalhumor.about.com
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05.08.1931г. – опашка отчакащи предфалирала банка вНюЙорк по
време на Голямата депресия.

телно не обслужват заемите, взети по време
на войната. Правителството също се прова
ля да изплати военните облигации. Реално
Япония е в колапс.

Това, което прави Банката на Япония, е –
купува 100% от всички лоши кредити на ли
цева стойност, а не на пазарна (близка до 0).
Това, което се получава, е здрава банкова
система, която е готова отново да отдава зае
ми на индустрията, допринасяща за БВП.
Както знаем, Япония е едно малко икономи
ческо чудо след Втората световна война.

САЩ

През последните години Федералният ре
зерв е една от активните централни банки в
тази насока. Те са изкупили милиарди дола
ри nonperforming loans (лоши кредити) от
комерсиални банки. По този начин Феде
ралният резерв е спасил много банки от фа
лит и е подобрил техните баланси. Това се
дължи на опита на Бен Бернанке, бившия
управител на Федералния резерв, в Япония,
където той е участвал в дебатите за полити
ката на Банката на Япония и е видял какви
грешки са допуснати при справянето с реце
сията през 90те години.

В резултат на този му опит балансът на
Федералния резерв порасна значително,
след като те изкупиха лошите кредити на
много комерсиални банки в резултат на кри
зата, но това не доведе до инфлация и
обезценяване на долара. Това нямаше и как
да стане, понеже нито един новосъздаден до
лар не влезе в небанковия сектор на иконо
миката.

Инфлацията

Това предложение често е критикувано
затова, че би създало инфлация, но това не е
възможно. Инфлация може да се получи
само ако Централната банка плюс ко

мерсиалните банки (банковият сектор)
създадат кредити за останалите сектори в
икономиката (небанковия сектор). Следо
вателно ако БНБ купи тези лоши кредити,
това би постигнало единствено пре
подреждане в банковия сектор на държава
та. Нищо повече, нищо помалко, тъй като
нито един лев от новосъздадените няма да
влезе в другите сектори на икономиката. В
резултат на тази транзакция КТБ ще е на
пълно здрава ищеможе да оперира. Хората
ще си върнат увереността в стабилността на
банковия сектор (и КТБ в частност), както и
в експертизата на БНБ, която в момента е
сериозно разклатена.

Чрез тези действия БНБ ще може да
оздрави банката и да възвърне увереността
на хората в самата банка. Това от друга стра
на ще реши и ликвидния проблем, понеже
депозиралите ще са поуверени в „здравето“
на банката. Естествено, след това БНБ
трябва да почне да функционира и да си
върши реално работата, за която получават
заплати, а не да бъде независима от парла
мента (съответно и обществото), както съм
писал и преди. В Закона за БНБ, освен че те
трябва да осигуряват стабилитет на цените,
трябва да бъде записано, че те трябва да оси
гуряват растеж на икономиката, както е
било в Германия след Втората световна вой
на. Тук БНБможе да протестират, че те не са
отговорни за това, но по примера на Япония,
а и наКитай иКорея, веднага може да се обо
ри този техен аргумент. Просто БНБ трябва
да държат здраво в ръцете си ко
мерсиалните банки и да насочват ново
създадените кредити в индустрии, които
допринасят за БВП и създават работни
места за гражданите на Република Бълга
рия. Този похват е познат в Япония като
„window guidance“.

ЗащоБНБтрябва да плати, а не да
нъкоплатецът?

От Закона за БНБ, Глава Първа, чл. 2, ал. 6
виждаме, че :

Българската народна банка регулира и осъ
ществява надзор върху дейността на другите
банки в страната с оглед поддържане ста
билността на банковата система и защита
интересите на вложителите.

Според закона те трябва да следят как ра
боти банковата система и да предотвратяват
отдаването на големи количества лоши кре
дити от дадена банка – било то КТБ, ПИБ,
Райфайзен, УниКредит Булбанк и др. Това
те не са го направили. С други думи, получа
вали са заплати за неизпълнение на задълже
нията си. Мисля, че това би било наказуемо
действие, особено ако доведе до заем от ня
колко милиарда, които бедният български
народ плаща от заплатата си от 250 лв.
Престъпление. Аргументът, че те не са има
ли достъп, също би бил смешен, защото от
Закона за БНБ, Глава Първа, чл. 4, ал. 1 нау
чаваме, че:

Българската народна банка във връзка с
изпълнението на функциите си може да изиск
ва от банките да ѝ предоставят всички доку
менти и информация, както и да извършва
съответни проверки.

Законът за БНБ, Глава Пета, чл. 33, ал. 2
пак ни показва, че БНБ отново не си е
свършила работата да предостави
ликвидност на КТБ, за да предотвратят кри
за, застрашаваща стабилността на банковата
система:

При възникване на ликвиден риск, засягащ
стабилността на банковата система, Българс
ката народна банка може да предоставя креди
ти в левове на платежоспособна банка за срок,не
подълъг от 3 месеца, ако те са напълно обезпе
чени със залог на злато, чуждестранна валута
или други подобни бързо ликвидни активи.
Условията и редът за отпускане на тези креди
ти, както и критериите за установяване нали
чието на ликвиден риск, се определят с наредба
на Българската народна банка.

Не съм експерт по право, но само от едно
прочитане на Закона за БНБ видях три при
мера от закона, че управителният съвет на
БНБ не си върши работата. Може би гн Ца
царов трябва да разследва и БНБ за техните
(без)действия. Но това не означава, че не
трябва да се разследва и какво е станало с
КТБи тяхното лошокредитно досие.Просто
посочвам, че трябва позадълбочено и
обширно разследване.

Надявам се тази статия да достигне до но
вите партии в парламента и да разберат, че
не са нужни заеми, за да се оправи ста
билността на банковата система. БНБ има
пълния капацитет да постигне това без наме
са на външни скъпоструващи оценители и
поважно – без заеми, които ще се изплащат
от джоба на хора, работещи, за да свържат
двата края. #НямаДаПлатим.
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Ч
естито за спечелването на Нобеловата
награда за мир 2014 на 17 годишната па
кистантска активистка за образование Ма

лалаЮсуфзай и индийския защитник за правата на
децата Кайлаш Сатярти. Това е международно
признание, че образованието и зачитане на правата
на децата са важни за борбата срещу екстремизма и
поддържанетонасветовниямир.

Малала беше простреляна от Талибаните в Па
кистан през 2012г. заради това, че не се подчини на
техните заповеди момичетата да спрат да ходят на
училище. Въпреки обстоятелствата, Малала вече се
бори в продължение на няколко години за правото
намомичетата до образование ичрез примера сипо
казва, че децата и младите хора също могат да

Вестник „Протест“ е част от Протестна мрежа (www.protestnamreja.bg) и се издава с доброволниятруд на екипа:
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Борил Гуринов
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Юлиян Собаджиев

Събин Танев
Светослав Христов
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допринесат за подобряване на техните собствени си
туации.

В Пакистан тя символизира екзистенциалната
борба на страната срещу ислямисткото насилие.
През 2009 година Малала се издига като автор на
анонимен блог, в който описва живота в градчето
Суат вмомент, когато бойци, въоръжени с калашни
ци, тероризират жителите на долината и затварят
училищата,къдетосабилиобразованимомичета.

Кайлаш показа голяма лична смелост като
поддържа традицията на Ганди с различни форми
на мирни протести и демонстрации с акцент върху
експлоатацията на деца с цел финансова печалба.
Той също е допринасъл за развитието на важни
международниконвенциизаправатанадецата.

В интервю за The Times наИндия преди около че
тири месеца, Кайлаш беше казал: "Моята филосо
фия е, че съм приятел на децата. Аз не мисля, че ня
кой тряба да ги вижда като жалки индивиди за бла
готворителност. Това е реторика за стари хора.
Хората често се отнасят към детинското поведение
като глуповато. Този начин на мислене трябва да се
промени. Искам да изравним игралното поле, къде
то ще можем да се учим от децата. Нещото, което
може да се научи от децата е прозрачност. Те са не
винни,директни,иняматпристрастия.“

Тази Нобелова награда е емблематична за
хиндуисти и мюсюлмани, индийци и пакистанци,
чрез нея се включат в обща борба за образование и
срещуекстремизма.




