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Протест
Вестникът на активния човек

Издава се с дарения Разпространява се безплатно

Какви права имам като потребител?

На стр. 3 На стр. 4 На стр. 6

Избрахме си ги
И

зборите минаха и за
минаха, резултатите и
депутатите вече са

ясни, харесват ли ни или не.
Големият въпрос обаче е ще
има ли правителство.

Преговорите са в разгара си
(вижнастр. 2)ивече започваме
да недоволстваме. Едни хулят
гласувалите за ГЕРБ, защото
така те отново са водеща поли
тическа сила, без да са дали
заявка, че ще променят начи
на, по който управляваха че
тири години – а той никак не е
за аплодисменти. Други сега са
разочаровани от избраниците
си, които им се предложиха на
тепсия. Трети искат нови избо
ри, защото усещат какво ни
чака в близките години.
Четвърти скачат срещу всички останали и
искат каквото и да е правителство в името на
реформите и благоденствието на KLETA
MAJKA BALGARIQ.

Факт е, че замитаните с години под килима
проблеми днес се изправиха, поголеми отвся
кога. Здравеопазването и енергетиката са пред
колапс, образованието никакво го няма, съдът
отдавна е оплетен в сложни връзки и зависи
мости, а темата „КТБ“ удобно не намери място
в предизборните програми на партиите. #Кой и
майка му са си все тук, продължаващи да заду
шават в пипалата си цялата държава. Наясно
сме, че никак, ама никак няма да е лесно на
следващия премиер и на следващите ми
нистри. Бомбите за обезвреждане са доста и ни
кой не иска да си навлече гнева на обществото,
така чувствително и нащрек в момента, като
започне с твърда ръка да увеличава цените на

тока, да свива разходи и да реже със скалпел ту
морите, враснали се във всяка една система
през последните 25 години. Само че някой
трябва да го направи. Да запретне ръкави и да
действа. Ние трябваше да решим кой е достоен,
смел и решителен да се заеме. Да не допускаме
старите грешки. Имахме на разположение
програми, куп изяви на кандидатите в медиите,
статуси във фейсбук, коментари и анализи.
Найвече – имахме собствени наблюдения.
Едни и същи гастролират четвърт век из
управлението на държавата. Нагледахме им се,
наслушахме им се, разочаровахме се, вярвахме,
надявахме се. Решихме, че след протестите от
миналата година нещо ще се промени, и с
погнуса открихме, че пак същите лица са в
листите. Искахме промяна, получихме подмя
на. Не се доверихме на новите имена и партии,
на непознатите, но сега мрънкаме срещу стари

Урок по...Бат’ Сали

те. Протестираме срещу бат Сали (стр. 3), но
преглъщамефакта, чеПеевски пак е депутат.

А сякаш и самите политици не очакват, че
сформирайки правителство, то ще изкара пъ
лен мандат. Затова и никой не гледа напред, не
предлага ясно решение, не си съставя план. Все
ки се опитва набързо да скалъпи нещо, за да
успее да се докопа до пая, да поцица субсидий
ки и да си напълни касичката, за да тръгне на
пазар за гласове с нови сили напролет.

Недоволстваме, но всъщност ние си ги
избрахме.Тези, които гласувахме.Итези, които
не гласувахме. С отказа си от участие се пре
върнахме в съучастници. Сега не ни остава
нищодруго, освен да ги натискаме да работят и
да им напомняме защо са там. Ние сме властта,
не те. Ние задаваме тона и изискваме. Не се ли
вслушат в гласа ни, значи трябва да отстъпят
мястото си на други. #
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ТЪРСЕНЕТО НА БРУС

„Аз съм добра акула, а не безмозъчна месоме
лачка! Ако искам да променя този си имидж,
първо трябва да променя себе си! Рибите са прия
тели, не храна!“ – това гласи клетвата на акулите
вегетарианци. Тези от вас, които са гледали
„Търсенето на Немо“, знаят за акулата Брус и за
организацията на „Акулите въздържатели“ –
програма за взаимопомощ между водните хищни
ци, която им помага заедно да преодолеят ме
соядната си пристрастеност. Брус се справя
отлично и в продължение на цели 3 седмици не
слага риба в устата си, докато по нещастно стече
ние на обстоятелствата не подушва кръв. Тогава
Mайката Природа взема нещата в свои ръце,
хищническите инстинкти на мига се задействат,
клетвите се забравят и Брус за секунди се превръ
ща от „добра акула“ в „безмозъчна месомелачка“.

Да превключим рязко от анимация на поли
тика. На българска политика. Поведението на
Брус изведнъж не ви ли се стори ужасно позна
то? Нещо повече – не се ли е разраснало то до
епидемични размери сред българските поли
тически среди напоследък?

След изборните резултати от 5ти октомври в
България рязко замириса на власт. Нестандартна
та обстановка от 8 партии в Парламента създаде
неочаквана възможност дори за наймалките от
тях да вземат участие в бъдещото управление. На
секундата всички предизборни платформи, обе
щания и избиратели бяха забравени, а „добрите
политици“ моментално се превърнаха в „безмо
зъчни месомелачки“. Плочата с изтъркани записи,
която последно слушахме през 2005 г. при Тройна
та коалиция, набързо бе пусната и отново се заре
диха красиви слова за „националноотговорно по
ведение“, „загърбване на партийните интереси в
името на българските граждани“ и „съвместна
дейност в полза родину“. И Брус, и вие знаете оба
че, че зад тях се крие найобикновен хищнически
инстинкт за докопване на поголямо парче от ба
ницата. Или пицата. Или рибата.

Миризмата на власт дотолкова побърка все

ки и всичко, че понастоящем виждаме как хора,
които допреди седмици се удавяха в храчки
един друг, днес вървят подръка. Виждаме как
стари и нови партийци задружно и с неприкрита
лекота захвърлят в кошчето предизборните си
програми. Виждаме как идеологически не
съвместими партии и платформи са на път отново
да се съвкуплят, без да им мигне окото, и да родят
пореден коалиционен изрод, сякаш заченат в ня
кое чернобилско предградие. И докато лице
мерният балон се надува, наоколо се внушава ма
сова паника за предстояща национална катастро
фа, за нова „Виденова зима“ и всеобщо чувство, че
„България няма време за губене!“. Особено за
нови избори, които и на хартия, и на практика
щели да фалират държавата. На наплашения
избирател му остава да се примири с участта си и
да приеме каквато извратеномутантска коалиция
му предложат, тъй като това изисква от него „на
ционалноотговорното поведение“.

Миризмата на власт доведе до масата за прего
вори дори смъртните врагове БСП и ГЕРБ. Които
впрочем през последната година се обвиниха
взаимно в практически всичко – от кражбата на
кафеварки, през проваления 25годишен преход,
та до глобалното затопляне. За червените всичко
зло във Вселената произлизаше директно от или
имаше някаква роднинска връзка с Борисов. За
ГЕРБ и избирателите им пък Вселенското зло се бе
въплътило в комунистите и тяхната съвременна
версия – БСП. За щастие вариантът за подобна
коалиция пропадна бързо. Борисов осъзна, че ре
путацията му на „Громител на Коминтерна“ би
пострадала сериозно, а разграденият отвсякъде
червен лагер разбра, че просто няма капацитет за
ново управление, и затова предпочете да прекара
следващия кабинет в опозиция.

Влудяващата миризма на власт и нараства
щото недоволство в обществото докараха и нова
мода сред партиите, за които изведнъж стана
ужасно актуално да се отричат публично от мо
дела #КОЙ. Правят го с голям мерак и хъс, сякаш

се отричат от Сатаната и сякаш подобни изказва
ния автоматично ги вадят от списъка на запо
дозрените в съучастие. На Борисов например му
трябваха година и половина, за да признае най
накрая, че изобщо съществува подобен модел, и
да заяви, че дори водел Яростна борба™ против
него. Тягостната тишина над името на Пеевски
обаче продължи да тегне, а от ГЕРБ мълчат все
така гузно по въпроса още от 14ти юни миналата
година. Което би трябвало да казва достатъчно за
това каква точно съдебна реформа планират и до
колко ще е Яростна борбата™ с медийните чадъ
ри, обръчите от фирми и зависимостта на Проку
ратурата. Както и способни ли са изобщо да
разчупят корпоративния модел на управление.
По тази причина от ДПС не са никак настойчиви в
следизборните преговори. Връзките им с парла
ментарното мнозинство очевидно са достатъчно
силни, за да им е все тая дали попадат в офи
циална или неофициална коалиция. Електоратът
им остава твърд, позициите – непроменени, моде
лът – незасегнат, Lafkiте – на всеки ъгъл. А опера
тивките между главния прокурор, вътрешния ми
нистър и един скромен медиен магнат вероятно
ще си продължат необезпокоявани в същия гра
фик.

Миризмата на власт особено подлудява и на
ционалистите. След като година и половина от
ГЕРБ се жалваха пред Европа, че правителството
„Орешарски“ се крепи върху ксенофобска партия
като „Атака“, сега очевидно няма никакъв
проблем за тях да се коалират с Патриотичния
фронт. В чиято програма между другото има
точки за превръщането на ромските гета в ту
ристически атракции и разбиването на турските
общности в България. На пръв поглед огромни
различия спрямо наскоро обещаните от Борисов
десет зам.министри от турски произход напри
мер. Още поогромни са, ако вземем под внимание
предизборните заявки на ПФ, че никаква коали
ция с ГЕРБ не е възможна, тъй като Борисов носел
голяма вина за лошото състояние на България в
момента. Привидно непреодолимите различия и
вражди обаче бяха изгладени за точно... четири
часа. Толкова време бе необходимо, за да пре
гърнат ГЕРБ и ПФ „националноотговорната“ кау
за, да се потупат братски по гърбовете и да отидат
да похапнат риба заедно.

Миризмата на власт докара до скимтящо
състояние и ББЦ, чийто лидер само допредимесец
планираше да размазва Борисов като хлебарка, да
го вкарва в затвора, да му отмъщава, да му
разказва играта и пр., и пр... Подобни закачливи
заплахи обаче не трябва да са пречка пред нацио
налноотговорното поведение, затова и „Цензура
та“ с потекли лиги се предложи на ГЕРБ за бъдещ
партньор. Борисов обаче се оказа злопаметен и де
монстративно ги „отряза“.

Миризмата на власт влуди (още повече) и Во
лен, който, изпаднал в еуфория от това, че отново
е депутат, реши да го отпразнува с някоя от тради
ционните си глупости – да свали демонстративно
знамето на ЕС в Парламента например. Въпреки
малкото си депутати и въпреки фундаменталните
различия в платформата си, от„АБВ“ също дадо
ха да се разбере, че не биха имали нищо против,
ако случайно ГЕРБ ги поканят за партньори.

Христо Гатев
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Снимка: ЯворНиколов

Иразбира се, миризмата на власт окончателно
побърка и без това обърканите Реформатори.
Прокламираното от тях разграничаване от моде
ла на управление на Борисов се оказа, както
разбрахме, „предизборен трик за печелене на
десните избиратели“. Затова и РБ с лекота седнаха
на масата за преговори с партия, обявявяна от тях
самите доскоро за крайъгълен камък на статукво
то. При това влязоха във въпросните преговори
при пълен организационен хаос в редиците си. На
моменти от 5 различни източника в партията се
чуваха 10 различни мнения за бъдещите ходове на
блока. Едни наричаха Борисов мафиот, други го
обявяваха за премиер, трети се гласяха да му ста
ват министри, четвърти вещаеха края на блока,

пети съветваха четвъртите да си затварят устата,
шести се караха на избирателите си, че нямали
право да им търсят сметка, седми... всъщност има
ли значение? Природата си свърши работата и
тук. Вече дори няма значение ще се стигне ли или
не до коалиция с ГЕРБ. Миризмата на риба успя да
разруши всичко постигнато от РБ в предизборна
та кампания, ако не и повече.

Акулата Брус е дълбоко второстепенен герой,
но все пак се появи и в края на филма. Видимо до
волен и преодолял зависимостта си, Брус щастли
во крещеше познатата мантра: „Рибите са прияте
ли, не храна!“. Очевидно дори акула от анима
ционен филм беше стигнала до извода колко
поважни неща има от това да преядеш с риба

(власт). И че ако искаш да спечелиш доверието на
околните, просто трябва да се държиш като добра
акула (партия).

А може би в началото на всички съвместни пре
говори българските политици просто трябва да
сядат около масата и подобно на „Акулите
въздържатели“ да си припомнят една кратка
клетва.

Повтаряйте след мен:

„Аз съм добър политик, а не безмозъчна
месомелачка! Ако искам да променятози си
имидж, първотрябва да променя себе си!“

Бат’ Сали – дефект или експлоатация
на избирателната ни система?

Събин Танев

П
олитическата обстановка в страната
след проведените парламентарни
избори на пети октомври остава

изключително нагорещена. С пълна пара
текат преговорите за съставяне на ново пра
вителство, което трябва да извади България
от настоящата неблагоприятна ситуация.
На позаден план остана казусът в 10 МИР
Кюстендил, където Александър Методиев,
известен още като Бат’Сали, спечели депу
татско място от листата на ДПС. Този казус,
обаче, е от изключително важна значимост и
заслужава да му бъде обърнато повече ме
дийно внимание.

В какво се състои казусът накратко:
Кюстендил не е от регионите, в които ДПС
имат широка подкрепа. За това на последни
те избори партията спечелва едва 864 гласа –
малко над 1% от общият брой гласове в
областта. Чисто логически партията не би
трябвало да бъде включена в разпределя
нето на общо четирите мандата, отредени
на този МИР. Но след обработването на

изборните бюлетини и след последвалото го
разпределение и преразпределение на
мандатите се получава така, че водачът на
листата на ДПС в област Кюстендил –
Александър Методиев – ще бъде депутат в
Народното събрание. Съответно тази несп
раведливост разгневява гражданите в
областта и се стига до протести.

Относно въпроса дали протестът на
гражданите е справедлив – абсолютно.
Област Кюстендил е сред тези области в
България, които все още успяват да съхра
нят сравнително чиста етническа картина. С
други думи казано, броят на мюсюлманско
то население в областта, което е сред
основната част от електората на ДПС, е ми
нимален. За това и не е логично областта да
излъчи депутат от ДПС. Но резултатите са
налице. Тази аномалия е доста характерна
за пропорционалните избирателни систе
ми, използващи математическия метод за
разпределение на мандатите, създаден от
Хеър през 19ти век. Благодарение именно
на нея два от четирите мандата в областта се
разпределят между наймалко популярните
политически сили –ДПСиББЦ.Получава се
при преразпределението на мандатите, ко
гато броят разпределени мандати към една
партия не съответства на броя спечелени
мандати в страната. В такъв случай се при
бягва към отнемане или прибавяне на
мандати от определената партия. В случая с
Кюстендил се получава така, че след
преброяването на гласовете от чужбина
ДПС печели допълнителни мандати. Тъй
като гласовете от чужбина не се разпределят
в отделен МИР, то те се разпределят между
всички останали 31 МИРа.Получава се така,
че партии с ниска подкрепа в някой области,
но с висока подкрепа на национално ниво

успяват да излъчат депутати в областите, къ
дето на практика избирателите им са
малцинство. В случая благодарение на този
дефект в системата ДПС печели мандат в
Кюстендил, Видин, Габрово, Монтана, Шу
мен и Ямбол. Изводът е ясен – за да се
избегне тази лоша практика е нужна промя
на в токущоприетияизборен кодекс наМая
Манолова. Найлогичната промяна е да се
въведе още един – тридесет и втори – МИР
Чужбина с квота от общо 10 депутатски
места. За тази промяна се говори от доста
време насам, но нито една политическа сила
все още не се е наела да прекъсне порочната
практика на ДПС. Друго решение на пробле
ма би могло да бъде въвеждане на изборна
граница от 4% и в отделните избирателни ре
гиони, за да се избегнат именно случаи при
които депутати стават хора с реална подкре
па от 1%. Изводът е, че проблемът тук не е в
самата избирателна система. Проблемът не е
в математическият метод за пресмятане на
мандатите. Проблемът е чисто организа
ционен и произлиза от недотам доброто
разбиране на системата или може би
умишленото и експлоатиране с цел облаго
детелстване на дадени политически орга
низации. Проблемът също не е и толкова в
личността на самия Бат’ Сали. Отделен е и
въпросът дали равенството на гласовете на
отделните граждани всъщност е спазено –
едни вкарват депутат вНСс 800 гласа,други с
3000. На практика това е нарушение на сама
та Конституция на републиката. Хубавото в
случая е, че всъщност вече в България има
развито гражданско общество, което е гото
во да отреагира на такива несправедливости.
А с едно активно гражданско общество
картината на бъдещето вече не изглежда
толкова мрачна.
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Деинституционализиращите
институции

Урок по (не)социална политика
Светослав Христов

Г
ледали ли сте документалния филм
„Изоставените деца на България“ (Bulgaria's
Abandoned Children) на журналистката Кейт

Блюет, излъчен по Би Би Си през далечната 2007 г.,
който шокира Европа? Лентата разказва за
кошмарния начин на живот на над 65 деца с физи
чески и умствени увреждания,настанени в дома „Св.
Петка“ в село Могилино, община Две могили. Ако
не сте го гледали – недейте. Но имайте предвид, че
словосъчетанията „социална политика“, „социални
услуги“, „социално включване“ и „деинституциона
лизация“ в този текст се отнасят, точно толкова, до
съдбата на тези 65 деца, за които съществува доку
ментален филм, колкото до съдбата на хиляди дру
ги деца и възрастни, за които не съществува никакъв
филм.

Деинституционализацията е цел на ЕС от 90те
години на миналия век. Освен предоставяне на це
ленасочена финансова помощ за закриване на инс
титуции задача на ЕС е да подкрепя услуги в
общността, да се работи за повишаване на капаците
та на заетите в сферата на социалните услуги, „за“
промяна на обществените нагласи по отношение на
институционализираната грижа.

Често когато се дава определение на понятието
„институция“, се посочва броят на настанените лица
като основен признак за отличаване на институцио
нализираната грижа. Броят на настанените в инсти
туцията, разбира се, е индикатор, но не помалова
жен от всички негативни елементи на т.нар. „инсти

туционална култура“ – деперсонализиране, трети
ране на блок, социална изолация, покровителствано
отношение и т.н. Колкото поголяма е институцията,
толкова помалко са шансовете за гарантиране на
индивидуализирана, ориентирана към нуждите на
потребителяуслуга,участиеи социалновключване.

Тук се корени същността на протичащата в мо
мента европейска социална реформа. Нейни
основни елементи са деинституционализацията и
децентрализацията на социалните услуги, активно
то социално включване и индивидуален подход,
включващ участие на самия потребител при
изготвяне на оценката на потребностите и предоста
вянето на самата услуга. Вече не става въпрос за со
циални грижи, а за социални услуги, които се осъ
ществяват с участието на потребителите в семей
на или близка до семейната среда.
Индивидуалният подход като метод в предоставя
нето на социални услуги включва анализ на индиви
дуалните потребности и търсене на възможно най
добрия начин за професионално изпълнение на
съответстващитеуслуги.

Съвместен доклад на ЕС за социална защита и со
циално включване, представен през 2009 г.,
подчертава нуждата от потвърждаване на ангажи
мента към осигуряване на всеобщ достъп до високо
качествена и финансово достъпна дългосрочна гри
жа. В много държави институционалната грижа все
ощепоглъщаповечеотполовинатаотобществените
разходи. Въпреки, че тозимодел е поразпространен

в държавите от Централна и Източна Европа,
въпросът не се отнася само до тях. Разгледайте
таблица 1.

На първия ред от таблицата е посочен броя на со
циалните услуги от резидентен тип с капацитет на
заведението 30 и повече места. България е единс
твената, която поддържа толкова големи инсти
туции (с над 30 места) за толкова много видове
услуги (12/13). Това на практика означава, че ка
къвто и тип социална потребност да имате, ве
роятността да попаднете в институция с 30 и повече
други жители, е много голяма. Освен това, прави
впечатление фактът, че за България процентният
дял на регистрираните деца спрямо всички настане
ни в институции е 36%. За сравнение, за Великобри
таниятазистойносте1,9%,азаФинландия–2,3%.

Изследването, осъществено за нуждите на докла
да от 2009 г., озаглавено „Деинституционализация и
живот в общността: резултати и цена“, установява,
че 1,2 милиона деца и възрастни с увреждания в
ЕСживеятдългосрочно винституции.Почти една
четвърт от хората в институциите са с инте
лектуални увреждания, а следващата по големина
група са хората с психични заболявания. Общият
брой на хората, живеещи в институции, вероятно е
поголям от този, който е документиран, тъй като
повечето държави членки поддържат само
частични данни относно броя на хората в институ
ции. Споменатият доклад разкрива, че в 16 от 25
държави, за които има информация, държавните
фондове (местни и регионални) се използват поне
частично за поддръжка на институтиции на повече
от 100 места. В 21 държави правителственитефондо
ве се използват за подкрепа на институции на повече
от 30места.

В областта на психичното здраве през последните
няколко десетилетия се наблюдава значително на
маляване на дългосрочната институционална гри
жа. Тази тенденция е част от общото намаляване на
броя на леглата в психиатричните болници, както
показва докладътМHEENII. Въпреки това, степента
на промяна варира значително, като в Западна
Европа тя е много поярко изразена в сравнение с
Централна и Източна Европа, в които институцио
налната грижа от резидентен тип все още преобла
дава.

По съществуващи данни около 150 000 деца жи
веят в институции в ЕС, включващи „специални
училища”, детски ясли, домове за деца с умствени
или физически увреждания, домове за деца с
проблеми в поведението, институции за малолетни
криминално проявени, домове за грижи след изли
зане от болница, и т.н. В повечето държави от За
паднаЕвропа,поголямачаст от децата,поверенина
грижите на обществото, са поставени в домашни
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Таблица 1
*n<30 – в институции с помалко от 30 резиденти; n>30 – в институции с 30 или повече резиденти.

условия – или при роднини, или при приемни се
мейства. Защото настаняването на деца в институ
ции нарушава техните права, гарантирани от
международни конвенции, по които Република
България е страна (Конвенция на ООН за правата
на детето, Конвенция на ООН за правата на хора с
увреждания и др.) и води до установяване на диск
риминационнимоделивобразованиетоидостъпадо
качествена грижаиуслуги.

Българската реформа в сферата на социалните
услуги е предопределена основно от господства
щитедо 1989 г.парадигма за социалноравенство и
тоталитаризъм, с производните на тях  планова
икономика, централизация, институционална гри
жаисоциалнаизолация зарисковите групи.

С изменение и допълнение на Закона за со
циалното подпомагане през 2003 г. и с промяна на
Закона за закрила на детето се утвърждават
основните принципи на децентрализация и деинсти
туционализация на социалните услуги и на насърча
ванена социалнотопредприемачество вБългария.

През 2008 г. Народното събрание спешно приема
„Националнастратегия задетето2008 – 2018 г.“.Една
от основните цели на стратегията е да гарантира
правото на всяко дете да живее в семейна среда.
През 2010 г.правителството се ангажирачрез „Визия
за деинституционализацията на децата в България“
да намали значително броя на децата, настанени в
институции. В оперативен план деинституционали
зацията протича според разпоредбите на Закона за
социално подпомагане и правилника за неговото

приложение. Там са посочени социалните услуги в
общността и в специализирани институции, на кои
то имат право „българските граждани, семейства и
съжителстващи лица, за които след оценка на
потребностите се констатира, че се нуждаят от
подкрепа с цел социално включване и гарантиране
нанезависимживот.“

Менюто от „социални услуги – резидентен тип“ е
особено голямо. Това са социални заведения, чиито
приемен капацитет е максимум 11 души. Центрове
за временно настаняване, за социална рехабилита
цияиинтеграцияна деца, дневницентрове за деца с
увреждания, преходни, защитени, наблюдавани жи
лища, центрове за настаняване от семеен тип, кри
зисницентровеидруги.

Европейският социален фонд е основният фи
нансов инструмент на Европейския съюз по реали
зиране на заложените в Европейската социална
харта цели и приоритети. Три са основните
направления, по които ЕС финансира страните
членки – Европейски фонд за регионално развитие,
Европейски кохезионен фонд и Европейски социа
лен фонд, ориентиран към заетостта, развитието на
човешките ресурси и насърчаването на социалната
интеграция.ВБългариясамобилизираниресурсиот
три оперативни програми в полза на процеса по
деинституционализация, чиито основни оперативни
цели са разкриването и поддържането на изброени
те „резидентни услиги“. Центровете за настаняване
от семеен тип, например са финансирани по ОП
„Развитие на човешки ресурси“ на обща стойност

23 015 000 лв, програма „Подкрепа за деинституцио
нализация на социални институции, предлагащи
услуги на деца в риск.“ – 32 211 376 лв. Оперативна
програма „Развитие на селските райони“, проект
„Детство за всички“, насочен към извеждане на деца
с увреждания от институциите – 8 788 483, 49 евро.
Оперативна програма „Развитие на човешките ре
сурси“,проект „Животвобщността“ – 29 275 207лв.

Българската държава успя да адаптира законода
телството си към международните и европейски
изисквания в тази област и успя да привлече
средства, с които да съфинансира социалната си по
литика във фокуса на деинституционализацията. С
тази уговорка, че социална политика, в истинския
смисъл на понятието, в България няма и привлече
нитесредствасапростоеднипривлеченисредства.

Хората с увреждания навършили пълнолетие,
които са настанени в защитени жилища не работят,
не плащат данъци и осигуровки, а значителна част
от тях биха могли, ако социалните услуги на държа
вата се предоставяха съобразно индивидуални
потребителски планове. Същевременно „Услугите в
общността“ се явяват делегирани от държавата дей
ности и са с държавно финансиране  едно място в
центровете занастаняванеот семеентип струва 7 255
лв. годишно, в наблюдавано жилище – 5 042 лв., в за
щитено жилище – 5 896 лв., в дневен център за
пълнолетни лица – 5 244 лв. Тези средства не са
използвани за наем на самостоятелно общинско жи
лище, личен асистент и професионална ориентация,
а за ток,хранаи заплатинаперсонала.

През 2012 г. имах възможността да се запозная с
всички служители и резиденти на „Защитено жили
ще за младежи с физически увреждания в град Лу
ковит“ (финансирано по програма ФАР: „Деинсти
туционализация посредством предоставяне на услу
ги в общността за рискови групи“ на стойност
97 714,47 евро). Там, заедно с Център за независим
живот (ЦНЖ – една от найактивните неправителс
твени организации на хората с увреждания в Евро
па), социалниработници,представителинаместната
власт, ръководството, персонала и настанените в
жилището младежи, участвах в дискусия, касаеща
реалните практически дейности в ежедневието им,
необходими за тяхната побърза и ефективна социа
лизацияивключване.

Основните изводи, които си направих след офи
циалната среща и неофициалните разговори с мла
дежите след това, накратко: 1) Персоналът и ръко
водството на жилището не разбират и не прилагат
концепцията „деинституционализация“, а напротив
– те се грижат за младежите, „гледат ги“; 2) Съ
ществува прикрит антагонизъм между персонала и
настанените младежи с ясно изразено чувство на
страх у последните (внушен от зависимостта им от
(не)институцията), които по време на официалната
среща почти не взеха участие, но след нея, в
отсъствието на персонала и ръководството на жили
щето, разговаряха дълго и подробно за нелогичните
ограничения, които им се налагат, за двуличното
отношение, което получават в зависимост, дали ние
сме тамили ни няма и т.н.; 3) Абсурдно е в защитено
жилище, чиито фундаментален смисъл на съ
ществуване е деинституционализация на пълно
летни младежи и подготвянето им за независим жи
вот, да се изисква изрично разрешение с едноме

(Продължава на стр. 6)
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К
акво значи „отворени данни“? Няма да давам
десетки линкове с дефиницииипримери, аще
обясня с едно изречение – данните, с които

разполагат администрациите (и някои фирми) трябва
да бъдат публичнодостъпни във формат, удобен за
четенеоткомпютър, с целотварянена възможности за
изграждане на полезен софтуер, базиран на комбини
ране на тези масиви от данни. Т.е. когато държавата
има регистър на аптеки, регистър на лекарства и ра
ботно време на търговски обекти, тя няма причина да
сиги„кътка“векселскифайловенанякойПентиум1в
мазето на някоя агенция, а е редно да ги публикува в
стандартни, отворени формати (като .csv, xml, json),
така че ентусиасти или реални бизнеси да могат да до
бавят стойност, изработвайки продукти, като напри
мер приложение, показващо къде са найблизките
аптеки, където можете да си намерите лекарства по
здравна каса.Илиприложение, с което през смартфон
да проверите кога ще дойде автобусът. (Отворените

данни, разбира се, са анонимни, т.е.
държавата не бива да казва на света
къдеживеете и къде работите, макар и
да знае това.)

Разни изследвания, които сега не
мога да цитирам, твърдят, че отваря
нето на данните на държавата води до
2% повишаване на брутния вътрешен
продукт (исветовната банка намеква
същото). Така че освен, че „разни
момчета ще си играят да правят
уебсайтчета с данните“, това отваря
вратии зареалнибизнесначинания.

„Това звучи добре, ама в наш’та
държава – едва ли“,щесикажатмного
хора. И макар към момента някои
администрации, от добро желание, да
публикуват част от данните си в „полу
удобни“ формати, като цяло положе

нието е зле. Боян Юруковнайдобре знае колко
трудно се събират данни от държавата, и съм убеден,
чемалкохорабихаимали такъвустойчив ентусиазъм,
итобезфинансова възвращаемост.

Е, самочепорталът заотворениданнинаБългария
вече е факт –opendata.government.bg. За да се стигне
до това бяха нужни „координирани усилия“ (извиня
вайте за клишето) между Общество.бг (група добро
волци и фондация, на чийто управителен съвет съм
член), Министерство на транспорта, информа
ционните технологии и съобщенията и Дирекция
„Модернизация на администрацията“ към Ми
нистерски съвет. Да, ние, петима „младежи“, си гово
рихме с държавата (и то с няколко институции) и
накрая сепоявинещополезно.

Изчаквам скептиците и мрънкащите да
преглътнатшока.Ине,нямалоеобщественапоръчка
под масата, за която едно НПО (съкращение, пре
върнато в мръсно напоследък) е получило едни пари.

За нула лева и нула стотинки държавата получи един
портал заотворениданни.Такаче –може, стигадаима
желание.

Направихме и прототип – pharmacies.obshtestvo.bg
– гореописания пример с аптеките, работещи със
здравнакаса.

Порталът,разбирасе,нееизработенотнулата–той
е стабилна, популярна система с отворен код, която
ние само модифицирахме, инсталирахме и конфигу
рирахме („аха!мръсници,използват труднаготово!“), в
пълен унисон с кампанията ни за използване на отво
рен код в държавата – всички GitHub repoта можете
давидите вофициалното съобщениенаОбщество.бг

(Като казвам „ние“, найчесто имам предвид други
те четирима координатори в горния линк (Тони, Ми
тьо, Жоро, Петко), защото моето участие беше сведе
но до няколко срещи и помощ с инсталацията. И
въпреки, че не мога да си припиша кой знае какви
заслуги за пускането на портала, все пак съм част от
групата.)

Какво ще стане оттук нататък? Ще бъде ли това по
редната хубава инициатива, която никой няма да
използва, а следващата власт ще зарови? Може и така
да се получи, но според мен продължението ще е по
позитивно. По няколко причини. Първо, Дирекция
Модернизация на Администрацията не е полити
ческиобвързана, и ще бъде там и при следващото
управление, за да поддържа портала си. Общество.бг
също ще съдейства, без значение от това коя партия е
на власт. Не само това, ами в предложения за измене
ния на Закона за достъп до обществена информация
(които надявам се ще бъдат гласувани скоро) такъв
портал се регламентира, и всяка администрация става
длъжна да отваря данните си в машинночетим вид
(катовкрайнасметкате сепоявявативпортала).Нена
последно място – всички тези предпоставки създават
условия за реално използване на отворените данни, а
оттам и на съзнателното им търсене от страна на
гражданитеибизнеса.

В заключение, държавата понякога е отворена към
променивположителнапосокаикъмпомощотстрана
на граждански организации. И се надявам хората
както да оценят това, така и да се възползват от него,
вместодаизсипятдежурното„нямада сеоправим“.

Отворени данни
Божидар Божанов

текстът е от блога на автора http://blog.bozho.net/

сечно предизвестие за всяко напускане границите
на територията на жилището, когато това е единс
твения начин младежите да попаднат в действи
телна динамична социална среда. Това, освен, че е в
разрез с правата им като пълнолетни граждани на
Република България, едва ли е найдобрият инс
трумент за тяхното побързо и успешно социално
включване.

Така, съществуващата система създава при
видно социално включване и мимикрия на голе
мите институции в помалки структури, амби
циозно наречени „услуги в общността“. Ползва
нето на социални услуги от такъв вид може до
доведе до трайна зависимост у ползвателите, което
да задълбочи трудностите за реалното им со
циално включване на покъсен етап. Социалните
услуги, дефинирани в ЗСП като „дейности, които
подпомагат и разширяват възможностите на лица
та да водят самостоятелен начин наживот“, когато
бъдат обособени в определена организационна ця
лост, в „комплекси от услуги”, често постигат

точно обратния ефект и се превръщат в тотални
институции.

А относно характеристиките на тоталните инс
титуции бихме могли да се обърнем към амери
канския социолог Ървинг Гофман (1922 – 1982 г.),
който съвсем правилно е забелязал, че всичко, кое
то обикновено правим в съвременното общество е
да спим, играем и работим на различни места, във
всяка ситуация с различна група партньори, под
различно ръководство и без цялостен рационален
план. Найсъщественото, което определя тотални
те институции е разрушаването на различните ба
риери, които разделят тези три сфери наживота.

Социалните грижи на институциите и со
циалните услуги в общността, които ги заместиха, в
крайна сметка, не се различават по основните си
характеристики. И в двата случая всички аспекти
на живота на хората, живеещи в тях, протичат на
едно и също място и под едно единствено ръко
водство (когато концепцията за деинституциона
лизация предвижда активно участие на младежите
във вземането на решения, касаещи жилището,

освобождаването и наемането на персонал, според
индивидуалните потребности). И в двата случая
всяка фаза от ежедневните дейности на младежи
те се осъществява в непосредственото съобщество
с голям брой други младежи, които са третирани
по същия начин и от които се изисква да правят
същото заедно. И в двата случая всички фази на
ежедневните им дейности са строго планирани,
като в предварително определено време дадена
дейност води до следващата, а целият цикъл от
дейности е наложен отгоре посредством система
от категорични формални правила и орган от
служебни лица.

Според закона, обаче се провежда мащабна
деинституционализация, като социалното ми
нистерство, в отговор на всяко запитване, може да
предостави данни за огромния брой закрити инс
титуции. Истината е, че институции със същата
дейност и сега съществуват, с помалко места,
но пък повече. Ригъстърът им е обществено
достъпен и се казва „Каталог на действащите
социални услуги в България“. #

(Продължава на стр. 5)
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Ч
есто се говори, но малко се знае какви са
правата ни като потребители. Добре че си
имаме един Европейски съюз, който пе

риодично да приема нови и нови директиви, за да
сме “помалко прецакани”. Не че много се съобра
зяват с тях у нас, но това е друга тема.Настоящият
материал има за цел да ви запознае с основните ви
такива и към кого да се обърнете, ако те са нару
шени.

Основно, основно, основно ваше право е да
получавате информация. Запомнете го и не спи
райте да искате такава за стоките или услугите,
които си купувате  нямат право да ви я отказват.
Можете да задавате всякакви въпроси, а отегчени
те продавачи да ви отговарят, колкото и да не им
се иска. Желаете ли да изпробвате уред, не могат
да ви откажат. Ако не закупувате местен продукт 
следете пише ли името на вносителя. Абсолютно
задължително е да е посочена на видно място це
ната  дали на етикет върху това, което сте си
избрали,донего,поднего,наднего, в каталог да я
има. И то крайната цена  с включено ДДС, такси,
описание за брой ли е, за литър ли, за килограм ли,
според мярката и разфасовката. Още поза
дължително  има ли опасности, свързани с оби
чайната употреба, използване или поддръжка на
стоката или услугата, условията за употреба,
влиянието, което тя оказва върху други стоки и
услуги при евентуална съвместна употреба или
използване,срока на годност  когато е приложи
мо. Аконе са ви предупредили или пък закупената
вещ се окаже дефектна, имате право на обезщете
ние. Когато влизате в магазин или друг търговски
обект,имайте предвид,че според Закона за защита
на потребителите:
Чл. 6. Търговецът е длъжен да определи спе

циално обозначени места, отделени от
местата на останалите стоки в

търговския обект, и предварително
да информира по подходящ начин

потребителите, когато предла
га:

1. употребявани стоки;
2. нехранителни стоки с
изтекъл срок на годност,
чиято продажба не създава
опасност за живота и здра
вето на потребителите;
3. стоки с отклонения от
предварително обявените по
казатели, чиято продажба не

създава опасност за живота и
здравето на потребителите;

4. стоки с намалени цени.
Следете за това и не се колебайте да

подадете сигнал, ако не е спазено.
Сега да си поговорим малко за договорите,

които сключвате  било с мобилен оператор,
доставчик на интернет или тв услуга, за покупка
на някаква вещ, за кредит дори. Знаете си, но да
повторим  четете внимателно какво подписва
те! Вече не се допуска дребен шрифт, но все пак 
имайте едно наум. Имате право да се откажете от
договора в 7 или 14дневен срок, ако още не сте по
лучили стоката/услугата. Не следва да дължите
санкции или неустойки за това си решение. Четете
внимателно и други ключови точки  срок, усло
вия, неустойки при предсрочно прекратяване,
суми, права, задължения. Срочен договорможе да
стане само с вашето знание и съгласие безсрочен.

Следваща спирка в краткия ни наръчник 
доставките и гаранциите. По закон срокът за
доставка не може да е повече от 30 дни, ако,
разбира се, не сте се уговорили друго. При
неспазване на това, имате право да посочите
друг, удобен за вас срок. Ако и той е нарушен,
съвсем основателно може да развалите договора,
като трябва да си получите обратно всичко
заплатено, стига да има такова, и не дължите
неустойки. Окаже ли се, че това, което сте поръ
чали и получили, не отговаря на описанието по
договор, продавачът е длъжен да го приведе във
вида, посочен в него, и то за своя сметка,като
отново има фиксирано време  един месец. Не го
ли направи, имате право да си получите обратно
парите и да развалите сделката. Относно га
ранциите  запомнете, че те трябва да са за
дължително в писмена форма или на друг траен
носител, за да може винаги да имате достъп до
тях. И не ги изхвърляйте  да, за някои дребни и
евтини вещи го правим  е, подобре не. Не се знае
когаще ви потрябва. Не си мислете, че не важат и
няма да ви обърнат внимание. Същото важи и за
касовите бележки  пазете си ги. Имайте предвид,
че ако закупената стока се повреди и ви я за

държат за ремонт, с времето, в което е поправяна,
трябва да се увеличи гаранционния срок, а усло
вията в гаранциятаостават същите немогат да ви
ги променят.

Сега за рекламациите  имате право на рекла
мация, дори да нямате гаранция. Рекламация
може да предявите, когато откриете не
съответствие между това, което сте си купили, и
това, което пише в договора за покупката. Отивате
при търговеца, уведомявате го устно или писмено
за проблема, като си носите платежния документ,
и решавате как да бъдете удовлетворени – дали
искате да смените вещта, да отстранят
неизправността ѝ, да върнат парите, които сте
дали. Изборът е ваш. Важи и за услуги, не само за
стоки. Рекламацията на потребителска стока
може да се предяви до две години от доставката на
стоката, но не покъсно от два месеца от установя
ване на несъответствието с договореното. Рекла
мацията на услугиможе да се предяви до 14 дни от
откриване на несъответствието на услугата с дого
вореното.

И малко информация за онлайн пазаруването,
така модерно в момента. Преди да си поръчате
каквото и да е, проучете търговеца. Сайтът може
и да ви е доста шарен и симпатичен, но проверете
има ли упоменати имената и адресът му. Изиск
вайте ги! Ваше право е, ако ви се откаже такава
информация, не купвайте. Внимателно проверете
колко струва избрания от вас артикул  отново, це
ната трябва да е с включено ДДС и такси, осведо
мете се за цената на доставката, за чия сметка е и
условията за плащане. Внимавайте и с личните
данни  все пак доста често плащанията се
извършват с дебитна или кредитна карта.
Погледнете хубаво уебстраницата – ако започва с
https:// вместо със стандарното http:// – това по
казва, че комуникацията е кодирана, значи
всичко енаред.Можете да върнете покупката си в
14дневен срок, без да дължите обяснения и
неустойки, само че найвероятно транспортните
разходи ще са за ваша сметка. Правото на рекла
мация важи и за онлайн търговията  ако има
проблем, възползвайте се от него.

На финала  институцията, която гарантира,
следи, контролира и реагира за спазването на
правата ни, е Комисията за защита на потребите
лите. В интерес на истината, дали заради натиска
на ЕС, но работят хората, даже много. Заринати
са от жалби. Можете да подадете вашата, да зада
дете въпрос и да попитате за правата си по
следния начин:

– на телефон 0700 111 22
– на email info@kzp.bg
– на място, в териториалното поделение на Ко

мисията във вашето населеномясто
– чрез електроннта форма в сайта на Комисия

та – www.kzp.bg
Съветваме ви и да се запознаете със Закона за

защита на потребителите – важно е да знаем
правата си.

И, умоляваме ви – не си затваряйте очите пред
безобразията на търговците. Изисквайте от тях,
подавайте жалби, търсете истината и ни пишете,
за да разкажете за вашата победа или загуба в
борбата с институциите. Заедно ще ги накараме
да заработят. #

Какви права имам като
потребител?

Източник: secure.citizen.org
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П
резесента на 1787 г. парижките посетители
нахудожествени галериине знаеханакъде
да се обърнат. На стените на Лувъра висе

ше автопортрет на видната художничка Елизабет
ВижеЛьо Брюн. В някои отношения картината си
беше дълбоко конвенционална. Гжа Льо Брюн
дундурка бебе на коляното си в жест, който
успешно съчетава образите на ДеваМария и на но
вия буржоазен идеал за „естествено“ майчинство.
Проблемът беше в устата ѝ. Тя се усмихваше. Не
просто загадъчната самодоволна усмивка на Мона
Лиза, а хубава голяма усмивка, която разкрива зъ
бите ѝ. Луда ли беше ГжаЛьо Брюн, уличница или
някаква дива революционерка? Единственото
нещо, което би могъл да направиш е да отминеш
бързоида сепреструваш,чене си видял.

В тази, завладяваща подобно наЧешърска котка
книга, Колин Джоунс отбелязва онзи момент в сре
дата на 18 век, когатоПариж се научи да се усмихва.
До този момент съдът, закътан във Версай, е настоя
вал всеки да държи лицето си изпънато. Това е
отчасти, защото найпривилегированите усти на
Франция са били ограбени от твърде много захар и
никой не е искал черните му пънове да блеснат до
безкрайност в Залата на огледалата. Но това е и за
щото усмихването като цяло е било риск да ви взе
матили заплебей,или залуд.

За да разберете защо е било така, трябва да
стигнете до корените. Souris – усмивка, произлиза
от sousrire – малък смях, а смеенето е нещо, което
определено е принадлежало на пониските ешало
ни. Точно като прозявка или пръдня, неуместен
кикот, нарушил границата между тялото и оста
налата част от света. Такава екстровертност от
ваша страна би била уместна в стила на Франсоа
Рабле, но в противен случай би предизвикала
безпокойство. Защото в непринудения тътен на
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сърдечния смях е възможно
да се чуят и наченки на се
риозно социално и полити
ческо несъгласие. Нищо
чудно, че богаташите във
Версай са държали устите си
стиснати, отказвайки да моби
лизират функциите им извън
рамките на случайна по
дигравателна усмивка.

Но през 1760 г. , твърди
Джоунс, всичко това се е про
менило. Съдът започнал да
губи престиж в града, а гра
дът започнал да се усмихва.

Буржоата вече го правили по време на работа,
както и в кафенетата, никнещи около борсата. А
усмивката била заразна, тя затворила пропастта
между приятели и непознати, позволила да се
разчистят сметки, да се разменят гледни точки. И
докато на жените някога им било забранено да
показват зъбите си на обществени места, сега сало
ниерките като Сузан Некер и Мари Терез поздра
вявали своите гости сшироко отворени усти.

Движеща сила за всичко това била една нова
култура на чувствителност, която ценяла изразя
ването на емоция като белег на човечност,
есенциална за индивида. Наистина, да се
усмихнеш с найподходящия вид усмивка –
честна, непринудена – означавало да се обявиш за
човек с вкус, проницателен и, преди всичко, чувс
тващ. Да се преструваш е невъзможно. Когато ня
колко приключенски настроени благородници
избягали в града за вечерта и се опитали да се
усмихват широко, бързо били разпознати като
измамници и изпратени обратно във Версай, къде
то били принудени да надянат отново своите по
кер лица.

Такъв тип история трудно се изследва. Древни
кости могат да бъдат изкопани, ДНКможе да бъде
тествана и няколко века покъсно, но израженията
на лицата са мимолетни и оставят малко следи.
Преди осем години, Вик Гейтрил публикува своя
великолепен „Град на смеха“, който отбеляза са
тиричния бум на своето време. Но Гейтрил имаше
стотици Роуландсънови и Гилрейови шаблони,
върху които да привърже своя аргумент за поли
тическата власт на един мръсен кикот. Джоунс е
принуден да работи с потънък материал. Все пак,
той се справя добре с картините на ЖанБатист
Грьоз, в чиито описания на буржоазния семеен
живот може да се забележат много млади момиче
та (jeunes filles) и добри майки (bonnes mamans),

които навеждат лице пред триумфа и трагедията
със стоическа усмивка, закована на лицата им.

Той също така обръща голямо внимание на ли
тературни текстове, посочвайки как парижката
четяща общественост станала обсебена от идеята
за Клариса Самюел Ричардсън (1748) не толкова
заради претупания сюжет, но заради прекрасната
усмивка на героинята. Покъсно романът на Русо
„Елоиз“ (1761) се превърнал в библия за хиляди
градски жени, които се надявали, че техните
собственичастина лицето бихамоглида се движат
със същата изящна лабилност като тези на Джули
– усмихващото се през сълзи младо, невинно мо
миче, което успя да запази всички весели дори ко
гато умираше.

Да докаже, че всички тези текстови и нарисува
ни усмивки са се пренесли в реалния свят е, разби
ра се, друг въпрос. За да направи това, Джоунс по
сочва възхода на един нов раздел в стоматология
та. При стария режим на зъбите, ако някой
страдал от досаден кътник, отивал наПонНьофи
се доверявал в ръцете на циркаджийски клоун с
чифт клещи. Но от 1720те нататък бихте имали
възможността да посетите джентълмена Пиер
Фаучард, в неговата добре уредена операционна в
шести район, където всеки зъб се е третирал като
почетен приятел на семейството, чиято загуба е
повод за дълбока скръб. До средата на века па
рижките стоматолози били признати не само като
майстори – техници, но и като акушерки на новата
общителност. Благодарение на тяхното настоява
не за добра хигиена на устната кухина, спрей на
слюнка или взрив на халитоза вече не биха били в
състояние да провалят домашното ви кафепарти.

Когато революцията найнакрая пристигала
през 1789 г., две години след блестящото появя
ване на Гжа Льо Брюн в Лувъра, вече съществу
вали всички основания тя да бъде поздравена с
усмивка. За какво един просветен мъж или жена
биха спорили с обещанието за всемирно
щастие? Но от 1793 г. лекото и умерено щастие
(bonheur) от началото на реформаторскaтa
фаза било заменено със злобния кикот на теро
ра. Да продължиш да се усмихваш в такъв мо
мент би означавало да изглеждаш като фалшив
приятел, скрит реакционер, който отчаяно
търси начин да поддържа приятелски отноше
ния с абсолютно всички. Всичко, което бихте
могли да направите тогава, пътувайки към
смъртта си, е да се уверите, че частите на лицето
ви са подредени така, както са били в по
щастливи времена. Да се усмихнеш на ешафода
е крайния акт на политическа съпротива.

„Революцията на усмивката в Париж от осемнадесети век“
отКолинДжоунс – преглед

(The Smile Revolution: In Eighteenth Century Paris by Colin Jones – review)




