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едмицата мина под
знака на дългоочаквания
мач
Кубрат Пулев – Владимир
Кличко, детското издание
на конкурса „Евровизия“,
новото правителство и
изчезналите тефтери на Филип Златанов. В тази каша, в
която се намираме от години, на фона на целия хаос в
държавата, отчаяно се
нуждаехме от герои като
Пулев и малчуганите Крисия, Хасан и Ибрахим, които да ни дадат повод да се
гордеем, че сме българи. Затова се бяхме залепили пред
екраните, стискайки палци
и хапейки нервно устни, с
надеждата поне една положителна новина
да чуем, едно хубаво нещо да ни се случи.
Ето защо не се разочаровахме от вторите
места, а искрено се зарадвахме и благодарихме на боксьора и невръстните изпълнители за борбеността им, духа им и емоциите, които ни подариха.
В една друга реалност обаче едни тефтери, съдържащ инициалите на властта и
представляващи веществено доказателство в дело срещу бившия шеф на комисията за предотвратяване на конфликт на
интереси, изчезна. И сякаш не се изненадахме. Не повярвахме и на версията на вещото лице. Не се възмутихме. Очаквахме
го. Отдавна сме загубили вяра в съд и прокуратура, подобни случаи не са прецедент,
а по-скоро практика. Златанов може и да
бъде осъден, но той е дребна риба. Въпросът е ще има ли последствия за хората,
чиито инициали той е написал – че те дори

не са разпитани по случая! Ще дочакаме
ли момента, в който ще видим осъден политик? Какво стана с делото срещу Сергей
Станишев за изгубените секретни документи? А къде е Христо Бисеров и ще понесе ли отговорността си? Ще има ли наказани и осъдени за случая КТБ? Ще се води ли
безпристрастно делото срещу Цветан Цветанов сега, когато партията му отново е на
кормилото на държавата? Не вярваме, че
ще се случи. Спряхме и да се надяваме. Затова заявките за реформи в съдебната
система /стр. 5 и 6/ подминаваме с ироничен смях.
Така реагираме и когато се заговори за
цялостни промени в здравеопазване, образование и енергетика. Сякаш не отразихме, че на 14.11. беше Световният ден за
борба с диабета /стр. 9/. Съсредоточихме
се върху 10.11. и 25-те години преход.
Всички записахме патетични статуси

колко се е променила
България, какви свободни
сме станали, възмущавахме
се от социологическите
данни, които показваха, че
един голям процент от хората си искат предишния
строй, а младите не знаят
кой е Тодор Живков, и не
разбирахме защо. А отговорът е съвсем прост - преход нямаше. Не и по начина, който го виждахме.
Една част от нас, будните и
дейни, се сърдим на останалите, че отказват да
участват в него. Дали не
очакваме прекалено много? Повече от 40 години бабите и дядовците ни и родителите ни са чували „не мисли за нищо,
държавата ще се погрижи“. Днес от тях
очакваме да са предприемачи, будители,
активни граждани. Очакваме да са ни научили на същото, а не тепърва да навлизаме
в тези области. Но това не става за ден и
два, за година или две. Изисква време и
търпение. Младите не знаят що е то комунизъм просто защото нито училището,
нито семейството, нито медиите ако щете,
не са им разказали. Нека за малко спрем да
се възмущаваме и съдим, а да помислим
как да променим картината и преходът
най-сетне да започва да се случва.
Хубаво е да имаме поводи за гордост достойни българи много, които носят името на страната ни по-света. Обаче в
действителност гордеем ли се със себе си, с
изборите, които правим, с битките, които
водим, с делата и думите си? Тема за
размисъл за някой следващ брой...

Новите министри

Борисов 2

В България, часът на събуждането
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Божидар Лукарски –
едно от най-големите
недоразумения в новия
кабинет. Може би найважният ресор в правителството, необяснимо
защо, е оставен в ръцете
на човек с безвъзвратно
изгубено доверие от
собствените си избиратели. На такива каши,
каквито забърка Лукарски в последния месец, вероятно са способни още само Волен
Сидеров, Марио Балотели, Сид Вишъс и още
малцина други „таланти“. Като се започне
от предизборните му трикове, мине се през
съмнителното назначение на приятелката
му за зам.-председател на Агенцията за
българите в чужбина и се стигне до разделението, което предизвика в собствената си
партия (Гражданския съвет в РБ се обяви
против кандидатурата му). При това Лукарски не показа и капка дипломатичен усет
и не успя да излезе с достойнство от нито
един от скандалите. Напротив – цупеше се,
сърдеше се, хокаше всекиго и всичко. Обвиняваше медиите, че го цитирали неправилно, зъбеше се на избирателите, че не можели да му искат обяснение, разтягаше
евтини и противоречиви локуми, които набързо биваха уличавани в лъжа. От цялото
му поведение на изнервен третокласник
така и не се разбра с какво кандидатурата му
е подходяща за едно от най-горещите министерски кресла. Назначението му не може
да бъде оправдано дори и с експертност –
Лукарски не е финансист, нито икономист, а
юрист. А обясненията му, че постът изисквал предимно мениджърски и организационни качества, звучат несериозно. Ресорът далеч не е в цветущо състояние – има купища неизвестни около КТБ, бюджета,
външния дълг и какви ли не други области,
които изискват все твърда ръка и високо
ниво на компетентност. В обобщение – за министър на икономиката ни се предлага фигура със съмнителни качества и предварително изчерпан кредит на доверие. На фона
на заявените от кабинета амбиции за стабилност и реформи Лукарски изглежда
възможно най-неподходящият човек за
поста. Голяма черна точка.
Владислав Горанов –
от баницата изтегли Министерство на финансите. Математик по средно
образование, бакалавър
от Стопанската академия в Свищов по Икономика,магистър по Счетоводство и контрол, на-

бор ’77. Подвизавал се и из Министерството
на земеделието и горите, а цели осем години
е бил началник на отдел „Социални разходи“ в министерството, което в момента оглавява. Беше му и зам.-министър по време на
управлението на ГЕРБ. Миналата година се
отказа от креслото си на депутат, защото не
можел да гледа семейство със скромната
заплата на народен представител. Е, явно
вече може, стига му, макар да не е много повисока. Най-известен е обаче със срещата си
с Делян Пеевски през 2010 година /съмняваме се да е само една/, като и двамата отричат
да е уговорена или да поддържат близки
отношения. Никой не им вярва обаче. Не
малко говори и фактът, че симпатягата Горанов стана изпълнителен директор на
Общинска банка, собственост не на кого да е,
а на друг любим персонаж – Христо Ковачки. Още един факт – принципал е на
Българската банка за развитие, която явно
вече е новата КТБ, след като #кой и Цветан
Василев се разведоха. Последен – той е доста
обичан от една определена медия, напоследък по-известна като „Пеевски Иска да
Каже“. За нас това е едно от най-скандалните
и безумни назначения, съпоставимо с това на
сина на Ирена Кръстева през юни миналата
година за шеф на ДАНС. Определено не е
добро начало на кабинета и не показва, че
Борисов е готов да скъса със старите си привички. Ако реформаторите, патриотите и
АБВ също са го подкрепили, лошо и за тях.
Огромна черна точка.
Вежди Рашидов –
падна му се за втори път
Министерството
на
културата. Нормално,
изгоряха му милионите
на човека в КТБ, орева
де що има сутрешен
блок, редно беше да го
компенсират по някакъв
начин. Това срещна съпротива в средите на
изкуството, дори се направи опит да се организира протест, а в момента из интернет
пространството циркулира и петиция за
отстраняването му от поста. Доста недолюбван по време на предишния си мандат,
най-вече заради идеята му за „Български
Лувър“, която погълна милиони, обвиняван
е и че допуска комерсиализация на
театралните продукции, за затварянето на
провинциални театри, оставянето на читалищата на самотек, неприличен изказ и
какво ли още не. Съгласни сме, че в период
на упадък на културата, на липсващо уважение към хората, занимаващи се с изкуство,
мизерно заплащане на същите тези хора и
все по-малко четящи хора начело на това
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министерство трябва да застане много поподготвен и харизматичен човек. Най-вече –
такъв, готов за борба за повече бюджет и
още по-важно – за правилното му разходване. Така че и това назначение е спорно, пък и
успя да раздели на два лагера и без това
крехкото съсловие на артистите – едни оглавиха недоволството срещу него, други
открито го защитиха. Слагаме още една
черна точка. Иначе Вежди Рашидов е роден
в Димитровград, израства обаче в сиропиталище, едва от втория път влиза в Художествената гимназия, а след това се превръща в един от най-известните български
скулптори с множество изложби. Открито
изразява неприязънта си към ДПС и обръчите им от фирми, което му прави чест.
Веселин Вучков – за
щастие ни бе спестен Цв.
Цв. и се лишихме от удоволствието да си имаме
разследван министър на
вътрешните работи, но
не ни бе спестен заместникът му – Веселин
Вучков. Той е юрист по
образование, дългогодишен асистент в Академията на МВР, университетски преподавател и двукратен народен представител.
Т.е. поне на хартия изглежда нелош вариант,
особено след недоразумението Цветлин
Йовчев. Остава ни да разберем обаче дали
Вучков ще прекрати досегашните порочни
практики – подслушвания, оперативки при
главния прокурор, политически чадъри, километрични полицейски кордони и полицаи
без отличителни знаци по време на протести,
железни огради с Турция, мизерни условия
за бежанците, а и, разбира се, новия закон за
МВР, който Вучков бе обявил за „опасен и
ненужен“. Предстои да разберем. Честно казано обаче, сме скептични.
Даниел Митов – още
един служебен министър,
който запазва поста си –
министър на външните
работи. Митов е 36-годишен, политолог по образование, специализирал е
по няколко международни програми, т.е.
дипломацията не му е чужда. Кадър на ДСБ до
2012 г., когато се оттегля от политиката. Завръща се след две години като служебен министър
на външните работи. Краткият му престой
може да бъде оценен по-скоро положително.
Внесе нужната доза нормалност спрямо
предшественика си Вигенин, бе втвърден
(доста необходимо) и тонът към Русия. Избирателните секции в чужбина пък достигнаха
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рекорден брой за парламентарните избори –
заслугата е предимно на граждански организации, но не можем да не го отчетем и като
успех за Външно министерство. Можем да
очакваме проевропейска линия от него. Положителна оценка засега.
Десислава Танева –
от втория опит успя да
оглави Министерството
на земеделието. При
предишното
управление се оказа, че е в конфликт на интереси, и
въпреки че бе предложена за поста, набързо
се оттегли. Само на 25 години става изпълнителен директор на „Мел Инвест Холдинг“,
като участва и в управлението на мелници,
зърнобази, хлебопроизводителни фирми и
„Болярка“ АД, все предприятия под шапката на холдинга. Доста оплетена е там. Но
сега, пет години по-късно, декларира пълна
липса на конфликт на интереси и няма никакво намерение да отстъпи креслото. Водеше листата в Сливен и още тогава написахме, че най-вероятно ще оглави сектора.
Така и се случи. Никак не я харесваме и не
смятаме, че мястото ѝ е там, точно заради
фирмите, в които се подвизава. Дамата е родом от града на Лечков, по образование е
икономист и юрист, била е председател на
Общинския съвет в града.
Ивайло Калфин –
сдоби се с титлите вицепремиер и Министър
на труда и социалната
политика, за да си гарантира Бойко Борисов
подкрепата на АБВ за
кабинета. Тук нишката
кой ляв, кой десен, ни се
губи – АБВ имат едни виждания за тази сфера като леви, ГЕРБ и РБ като десни – съвсем
други. Доста богата визитка иначе има човекът – секретар по икономическите въпроси
на президента Георги Първанов, вицепремиер и Министър на външните работи в кабинета на Сергей Станишев по време на
Тройната коалиция, евродепутат, кандидат
за президент. Виждахме го по-скоро като
външен министър, има данните и репутацията за този пост, но това му дали, това взел.
Има обаче и образованието, и качествата да
се справи и с проблемния сектор, в който го
хвърлиха, и му слагаме мъничко плюсче,
като ще следим с интерес каква политика ще
следва. Веднага се хвана за мантрата „Коледни добавки за пенсионерите и замразяване възрастта за пенсиониране с поне още година“, което се надяваме да не е поредният
популизъм. Очакваме още обаче: мерки за
справяне с безработицата, бедността и реализацията на младежите, и то конкретно, не
общи приказки.
Ивайло Московски – оглавяваше Министерството на транспорта и в предишния
кабинет на ГЕРБ. Борисов обича да го котира
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най-вече заради магистралите, метрото и
Дунав мост. Истината е,
че като се изключи
успешното усвояване на
оперативна програма
„Транспорт“ (за което
заслугата е в голяма част
и на Томислав Дончев),
Московски остави купища несвършена работа в сектора си и трудно може да бъде причислен към успешните министри. След няколко плахи и неуспешни реформи БДЖ бе
оставено в тотална разруха. Автобусният
сектор и „Български пощи“ – също.
Проектът за електронно правителство
глътна милиони и впоследствие бе зарязан. В
конкурсите за цифровизация пък ЕК откри
редица нарушения и заведе дело срещу
България. А за цирковете с „Авиоотряд 28“
май е по-добре да не говорим. Щеше да е
добре да видим ново лице на поста.
Ивелина Василева –
МОСВ по времето на
ГЕРБ будеше единствено
съжаление
и
гражданско недоволство. А Ивелина Василева
бе вторият човек в него.
Заедно с любителката на
ските – Нона Караджова, сътвориха доста съмнителен министерски тандем, а за работата им трудно може да
се каже нещо добро. Многогодишни мъки с
изграждането на депа за боклук, спрени
евросредства, строежи в защитени територии, „Дюнигейт“, Пирин, Иракли, Банско,
постоянни екопротести. Караджова дори бе
разследвана за конфликт на интереси, след
като се оказа, че бивш неин работодател печели проекти в сектора на отпадъците. Добавяме ги и в безкрайния списък от министри,
пряко отговорни за хаоса при водните басейни и за случилото се в Мизия, Аспарухово и
др. Въпреки че в момента раздава щедри
обещания, ни е трудно да повярваме, че
Ивелина Василева ще промени каквото и да
е от досегашния модел на управление.
Красен Кралев – Министерството на спорта
вероятно е най-изстрадалото министерство в
последните
години.
Беше
подлагано
системно на какви ли не
гаври, а през директорския му стол се изредиха
тортаджии, професори по синтаксис и прочее хора, нямащи нищо общо със спорта и
тотално незапознати с проблемите му. След
двата месеца нормалност при Жени Раданова (която въпреки символичния си престой и
липсата на опит успя да спре скандалната
сделка с ремонта на Зимния дворец) сега
отново е време за веселба. Със задачата да
„оправи“ спорта този път се заема варненският бизнесмен Красен Кралев – скромен
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медиен магнат. Доскорошен собственик и на
рекламна агенция „МАГ Адвъртайзинг“,
която от 2009 г. насам има 18 млн. лева приходи от обществени поръчки. Преди време
беше кандидат-депутат с партията на
Христо Ковачки – ЛИДЕР. Някогашен
състезател по лека атлетика и бивш президент на ПФК „Черно море“. С други думи –
пореден крупен бизнесмен, получаващ
достъп до разпределението на многомилионен министерски бюджет, или просто малко
по-soft версия на Делян Пеевски. Можем
само да запалим по една свещ за българския
спорт и да се помолим да издържи и това
издевателство.
Лиляна Павлова –
никаква изненада, Министерството на регионалното развитие и благоустройството отново
си е нейно, след като
през 2011 година го пое
от Росен Плевнелиев. Не
можем да ѝ отречем, че
не изкара лош мандат по време на управлението на ГЕРБ. А в момента хич няма да ѝ е
лесно – повежда битка за спрените еврофондове по едноимената програма на ЕС.
Говори по бойковски за магистрали и саниране нон-стоп, чак писва, но пък има доста
хъс, дано се справи. Иначе дамата е възпитаник на Университета за национално и световно стопанство и е била експерт и мениджър в куп проекти и звена – програма ФАР,
ИСПА и др. И тя като госпожа Танева бързо
напредва и се развива по стълбицата, дано е
благодарение на качествата си. Успех ѝ пожелаваме на новия стар пост.
Меглена Кунева –
Кунева
очевидно
постигна своето – взе си
министерско
кресло
(даже специално ѝ
измислиха едно), стана
вицепремиер и вкара РБ
във властта. Всичко това
обаче бе сторено на
доста съмнителна цена – преговори с ГЕРБ
напук на избирателите, напук на предизборните обещания, напук на цялата
партийна идеология (ако изобщо РБ още
има такава). Вече втръсналият принцип
„Власт на всяка цена“ унищожи напълно доверието в Блока и го направи по-нестабилен
отвсякога – няма да е изненада, ако той се
разпадне много преди края на мандата. И
един от основните виновници за това е Кунева. Но пък ще я погледаме отново как министерства. Enjoy.
Николай Ненчев –
Министерство на отбраната. Лидер на БЗНС, по
образование юрист. Началник на кабинета на
вицепрезидента Тодор
през
Каварджиков
(Продължава на стр. 4)

(Продължава от стр. 3)
1997–2002 година, кандидат за президент
през 2011 година. Как земеделец ще се справи с хаоса в сектора никак не ни е ясно. Все
повече изостава той в целите си да отговаря
на изискванията на НАТО и да получи по-голям бюджет. Реформите там са не просто
наложителни, а доста закъснели, и трябва
силна ръка да управлява. Господинът
твърди, че я има, получи и подкрепата на
служебния министър Велизар Шаламанов.
Малко сме скептични,
но му даваме кредит на
доверие.
Николина Ангелкова
– ново министерство,
нов късмет. Изтегли го
тя. Поема току-що
сформираното
Министерство на туризма.
Сега, да започнем с това, че покрай всички
каши в енергетиката и икономиката, когато
секторът беше под шапката на МИЕТ, сякаш беше малко пренебрегван, но чак
отделно министерство със съпътстващите го
разходи ни се вижда излишно. Това обаче е
друга тема, да се върнем на Ангелкова. Тя
също е с богата биография – юридически съветник в парламентарната Комисия по регионална политика и благоустройство, стажант в Главна дирекция „Околна среда“ на
Европейската комисия, ръководител на звено „Контрол, комуникация и координация“
към министъра на регионалното развитие и
благоустройството, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството, служебен министър на транспорта, съобщенията и информационните технологии до вчера. Не можем да коментираме има ли
качествата за поста, тъй като още не сме
наясно какви ще са приоритетите на новото
министерство, но като
цяло
е
приемлива
кандидатура.
Петър Москов –
Москов се точи за
въпросния пост още от
началото на преговорите, затова не е изненада и
че накрая го получи. Но
пък на хартия изглежда подходящ – анестезиолог по образование, сравнително млад в
политиката. За разлика от Лукарски притежава висок кредит на доверие и заплахата да
го изчерпи напълно – столът, на който сяда, е
един от най-горещите и неудобни в правителството. Москов трябва тепърва да доказва, че няма да е поредният безпомощен
министър, който отчаяно се опитва да запушва огромните дупки, а че има ясна визия
и ще е готов най-накрая да прави реформи,
при това непопулярни. Ще му е много, много
трудно обаче.
Румяна Бъчварова – още един вицепремиер, поема и коалиционната политика, и
държавната администрация. Една от трите
тетки, водещи преговорите на ГЕРБ с оста-

налите партии за съставянето на правителството. Експерт по социология, беше и шеф на кабинета
на
Бойко
Борисов по време на
предишното
му
управление.
Между
другото, говори се, че е
нейна идеята за референдума за изборната
реформа, чийто инициативен комитет оглави служебният премиер Георги Близнашки –
целта му е била именно намиране на допирна точка между ГЕРБ и РБ, за да се стигне
до прегръдката им днес. Приема се за доста
близка до новия стар премиер. Очакваме
идеите за подобряване качеството на работа
на държавната администрация и най-вече –
намаляване бройката ѝ, че май ни е в повече.
Конкретно за тази област сме не с едно, а с
две наум. Относно коалиционната политика
– тук може и да успее да се справи с дърпането на юздите на партньорите, показа характер по
време на преговорите.
Проф. Тодор Танев –
хич няма да му е лесно
на човека, взе един от
най-копаещите на дъното сектори. Той е новият
министър на образованието. Обаче силно вярваме в него – едно от
малкото смислени назначения. Проф. Танев
е член на Гражданския съвет на Реформаторския блок, дългогодишен преподавател,
създател на катедра „Политология“ в Софиийския университет, автор и на няколко
книги. Издигна ни се още повече в очите,
след като в знак на протест срещу водача на
листата на РБ в Хасково – Станислав Иванов,
избра да заеме последното ѝ място. Не се сещаме за по-подходящ кандидат и му пожелаваме успех.
Теменужка Попова –
енергетика. След като
земеделец поема отбраната, логично е счетоводител да поеме енергетиката. И не, не е никак
смешно. Една от найболните теми в държавата, бездънната яма, цъкащата бомба, попада в ръцете на недостатъчно подготвен човек. Сериозен професионалист очаквахме
да е начело на сектора, човек с подходящо
образование, опит в сферата и намерение
наистина да свърши нещо. А Петкова е завършила Счетоводство и контрол в Университета за национално и световно стопанство, досега е била финансов ревизор и финансов експерт в Столичното управление
„Държавен финансов контрол“, директор
на дирекция „Организация и извършване на
инспекционната дейност“ в Агенцията за
държавна финансова инспекция, впоследствие и директор на самата Агенция, зам.министър по финансите в служебния каби-
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нет. До последно се спрягаше името на Делян Добрев за поста, кое избута дамата едни
гърди напред – не ни е ясно. Никому
известна личност, която дори няма образованието и опита да застане начело на енергетиката. Минус от нас, подозираме, че ще
прокарва нечии интереси. Дано ни опровергае.
Томислав Дончев –
един от малкото министри, на които може
да бъде даден нов кредит на доверие, но само
при съответните уговорки.
Предишният
мандат на Дончев като
министър по управление на средствата от ЕС започна на третата
година от програмния период и то с тежко
наследство от тройната коалиция. Затова и
премина под мотото: „Спасяваме каквото
можем, няма време за реформи“. Резултатът – много еврофондове наистина бяха
спасени, а Баце режеше лентички наляво и
надясно. Страничният ефект обаче – пълен хаос в сектора. Ненормални условия за
кандидатстване, непрестанно променящи
се критерии, тромави процедури, море от
„бюрокращина“ за кандидатите, безкрайно чакане за оценка, отказващи се бенефициенти, постоянни съмнения за злоупотреби и нагласени конкурси, наказателни
процедури от ЕК и пр., и пр. Сега сме в самото начало на програмния период
(стартирал тази година) и оправданията за
бързане и за тежко наследство вече не минават – очакваме освен ПР, фанфари и
откривани по три пъти магистрали да бъдат проведени и реформи, при това
реални и адекватни. Ще се осъществят ли –
отново предстои да разберем.
Христо Иванов –
Министерство на правосъдието.
Наследи
поста от себе си. Голям
товар пое, обаче му
гласуваме
доверие.
Доста деен и принципен. Завършва Право в
Софийския университет, специализира в САЩ, бил е координатор проекти в областта на законодателната и съдебната реформи в рамките
на Инициатива за Върховенство на закона
на Американската асоциация на юристите, Програмен директор е на Български
институт за правни инициативи и чрез
него доста мъти водата на съдиите. Бори
се за така належащата реформа в сектора, сега има възможност и да я осъществи.
Преди няколко дни каза: „Или ще я започна, или ще напусна“. Влезе от квотата
на Реформаторския блок. Ние му вярваме и смятаме, че това е едно от наистина
разумните и точни назначения. Стискаме
му палци да успее да види каузата си реализирана. #
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лучи се. За добро или за лошо, България има
ново правителство. Особеното около
излъчването му бяха „ожесточените“ преговори между парламентарните групи, както и
своеобразната програмна декларация, която същите тези групи подписаха преди да бъде съставено самото правителство. И ако мистерията около
самите преговори ще остане – дали всъщност бяха
автентични, или бяха най-обикновен цирк, то около програмната декларация не бива да витае никаква мистериозност. Защото политическите лидери твърдят, че мандатът на новото правителство
ще протече, позовавайки се на този „документ“.
Именно заради това си заслужава да ѝ обърнем
малко повече внимание.
Външна политика – тук ключов момент е засилване на интеграцията на България в ЕС и
НАТО. На фона на предходното правителство на
Орешарски тази клауза в декларацията звучи повече от обнадеждаващо, но е и доста трудна за
изпълнение, имайки предвид все по-засилващата
се роля на Русия в българската икономика, монополното ѝ положение в някои икономически
отрасли, както и все по-засилващата ѝ се роля на
фактор в геополотическо отношение не само в
Европа, но и в целия свят. Лутането между изток и
запад ще продължи.
Друга важна клауза в тази сфера е изработването на нов закон, който да гарантира правата и
интересите на съгражданите ни зад граница. Тази
мярка, разбира се, е от изключителна важност,
имайки предвид, че извън страната ни живеят вече
над 2 млн. българи, с тенденция броят им да се увеличава. Не е рядкост съгражданите ни да попадат
в неизвестна и враждебна среда, където да са третирани като малцинствена група. Като че ли тази
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мярка обаче е крайно закъсняла. Но по-добре
късно, отколкото никога.
Друг сектор, в който трябва да се извършат
промени в мандата на сегашното правителство, е
правосъдието. Тук ключовата дума е „реформа“.
Двете партии, подписали споразумението, стигат
до консенсус парламентът да приеме дългосрочна
стратегия за реформиране на системата с цел тя
да гарантира справедливост. Прекратяване на
партийната намеса и лобисткото вмешателство в
дейността на съда и прокуратурата също е
предвидено като мярка. Но без посочване на конкретни механизми, чрез които това да бъде
постигнато, звучи по-скоро като пожелание.
Предвидено е изпълнение на препоръките на ЕК
за реформи в сектора, посочени в Механизма за
сътрудничество и оценка. Планират се и промени
в Закона за съдебната власт, които да разделят
кадровите правомощия на Висшия съдебен съвет
от съдебен съвет по отношение на съдиите и прокурорски съвет по отношение на прокурорите.
Предвижда се още гарантиране на пряк избор на
членовете на Висшия съдебен съвет и Висшия прокурорски съвет от квотите на съдиите и прокурорите. По отношение на прокуратурата се предлага
въвеждането на механизъм, който да осигури
публичност, прозрачност и обществен контрол
върху работата на главния прокурор. Механизми
се планират и за отзоваване на главния прокурор и
председателите на Върховния касационен съд и
Върховния административен съд. Има идея и за
създаване на силна специализирана прокуратура,
която да разследва приоритетно корупцията и
злоупотребите по високите етажи на властта.
Да, промени в съдебната система трябва да има,
ако искаме да се превърнем в нормална и правова
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държава, член на ЕС. Но всички тези реформи са
сякаш отново безкрайно закъснели. Звучат така,
сякаш държавата ни тепърва се готви за членство в
ЕС. Отново – по-добре късно, отколкото никога.
Мерките в икономическата сфера целят ускорен растеж на българската икономика и повишаване на доходите на българина. Тук най-важните
акценти са поставени върху приоритизацията на
туризма. Ще се насърчават и всички отрасли, които произвеждат иновативни и модерни продукти и
създават нови работни места. ГЕРБ и РБ са се
разбрали и да се стимулира дигиталната икономика. Предвижда се увеличаване на електронната
търговия и разширяване на дигиталния пазар на
стоки и услуги чрез: намаляване на законовите
препятствия пред електронната търговия; гарантиране на сигурността на личните данни; защита на интелектуалната собственост.
Дребният и среден бизнес ще бъдат допълнително подпомагани от държавата. Предвиждат се
опростени условия за започване на бизнес в България, както и ограничаване на риска от фалит на
малките и средни предприятия.
Трябва да се отбележи, че тук липсват клаузи и
стратегии, свързани с развитието на тежката промишленост в България. Небезизвестен факт е, че
добра икономика не може да се изгради само
върху отрасли като туризъм или такива, свързани
с услуги. Без тежка промишленост и реална икономика, и с приоритизация на туризма гръцкият
сценарий не изглежда чак толкова абстрактен и
чужд.
Финанси – повечето от мерките, предложени от
коалиционните партньори, звучат прекалено
общо и липсва конкретика относно постигането на
целите, заложени в сектора. Важно е да се отбележи, че страната ни продължава курса си към еврозоната, както и към включване в Европейския
банков съюз. В документа е предвидено запазването на ниски нива на бюджетен дефицит и номиналния размер на публичния дълг, което, имайки
предвид сегашната ситуация в страната, е, меко
казано, неосъществимо. За справка – предстои
нова актуализация на бюджета. Сериозни данъчни промени не са предвидени. Офшорните
компании ще бъдат ограничени откъм участие в
българската икономика. Предвидено е обединение на НАП и „Митници“, което според документа се прави с цел подобряване на събираемостта на дължимите данъци от гражданите и
частния сектор.
Една от най-важните реформи тук е финансовата децентрализация на местните власти. Това е
една идея, която нееднократно се е обсъждала в
(Продължава на стр. 6)
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различните правителства от прехода, но почти никакви реални действия не са извършвани в тази
посока. Естествено тази реформа може да се превърне в нож с две остриета при неправилното ѝ
функциониране. Затова е нужно внимателно боравене с материята.
Към настоящия момент един от най-наболелите въпроси в държавата е свързан с енергетиката.
Проблемите тук са огромни и е задължително да
се действа с реформаторски подход, освен ако не
искаме да станем свидетели на пълния крах на
системата. За това са предвидени пазарни реформи и финансова стабилизация, за да бъдат
постигнати дългосрочните цели. Цели се изготвяне на енергийна стратегия на страната до 2030 година с изглед до 2050-та и Национална стратегия
за енергийна ефективност. Тук важен момент е
приоритизацията на енергийната ефективност
пред това да бъдат изграждани нови мощности.
Въпросните мощности биха били подкрепени само
ако отговарят на принципа за развитие на системата с най-малки разходи и без предоставяне на
държавни или корпоративни гаранции. Гарантира се и „справедлива“ цена на тока за българските
домакинства и за корпоративния сектор. Мерките,
чрез които това ще се осъществи: на първо място
понижаване на енергоемкостта на българските домакинства и бизнес и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика – за
целта е предвидена мащабна програма за
енергийна ефективност, която трябва да обхване
50% от многофамилните сгради в страната за период от две години. Гарантира се политическата
независимост на ДКЕВР, предстои избор на нов
състав. Създаването на ново ресорно министерство – Министерство на енергетиката – е вече факт.
Предвидено е и финансово оздравяване на НЕК. В
краткосрочен план (2015 г.) трябва да се постигне
всеобща либерализация на пазара на енергия – с
други думи казано, премахване на монопола на
енергийните дружества в отделни области и
възможността всеки потребител сам да избира на
кое дружество да бъде абонат. Поне такова е положението в останалата част от ЕС.
Относно „Южен поток“. Тук позицията е доста
интересна – предвижда се строителството му да
бъде продължено само при доказани икономически ползи за страната ни. Отделно е предвиден и
диалог с ЕК относно постигане на синхронизация в
законодателството при осъществяване на строителството между България и ЕС.
Разбира се, и тук няма как да спестим критиките си. Имайки предвид сегашната икономическа
ситуация в страната ни, не виждам как ще бъде
осъществен този огромен проект за енергийна
ефективност. Финансовото положение на голяма
част от българските домакинства също не е цветущо. Към момента тази точка в декларацията е поскоро добро пожелание. Също, няма нито дума в
тази декларация относно чуждите енергийни дружества у нас, които доказано извършват злоупотреби на гърба на потребителите си. Да, може и
да има неустойки при прекратяване на договора
между двете страни. Но какво ще стане, ако
въпреки това не ги платим? Австрия ще ни обяви
война?

Сигурност – в сферата на сигурността и
вътрешния ред ГЕРБ и РБ са се разбрали за нова
законодателна уредба за всички служби за сигурност, структурни промени и отделяне на
ГДБОП от ДАНС и възстановяване на конкурсното начало за издигане в кариерата и назначаване
на ръководни длъжности. Други мерки са насочени към контрол на незаконната миграция, приемане в Шенген и изготвяне на анализ на МВР с цел
оптимизиране на дейността на министерството.
Предвидени са и допълнителни мерки за ограничаване на битовата престъпност чрез полицейско
присъствие в населените места с повишена
концентрация на престъпления и чрез инсталиране на видеонаблюдение в съответните райони. За
съжаление обаче битовата престъпност е поопасна от това. Не се минава и ден без водеща новина в новинарските емисии да е за някакво ужасяващо битово престъпление. Битовата
престъпност не се възпира с камери. Битовата
престъпност дори не е в градовете, макар и там да
има нейни прояви. Битовата престъпност е предимно по селата и именно тя е една от причините
за преждевременната смърт на много от тях.
Нужни са по-засилени мерки срещу нея. И без
това сме на едно от челните места в Европа по брой
полицаи на глава от населението. Полицейска
служба трябва да има във всички населени места,
за да имаме поне някакъв шанс да намалим
престъпната дейност в селата. Всички останали
мерки в тази област са по-скоро административни,
бюрократски. Но сигурността на гражданите чиновникът зад бюрото не може да я опази.
Здравеопазване – още една сфера, която има
спешна нужда от реформиране. За съжаление
точките, които са заложени в декларацията, са
предимно пожелателни. Липсва всякаква конкретика относно изпълнението им. Но въпреки това
нека ги посочим: приоритетно инвестиране в
кадрово, логистично и техническо развитие; оптимизиране на доболничната и болничната здравна
помощ; въвеждане на индивидуална електронна
здравна карта; приоритетно преструктуриране на
спешната помощ чрез инвестиции в ресурсното,
техническо, логистично и кадрово развитие.
Предвидено е и преструктуриране на НЗОК, но не
е предвидено нейното демонополизиране, което е
от изключителна важност за сектора.
Образование – отново липса на конкретика.
Предвидени са реформи и нов закон за средното и
висше образование. Поетапно повишаване на
средствата от държавния бюджет, насочени към
образование, в съответствие с параметрите, заложени в програма „Европа 2020“. Вероятно заради
очакваната подкрепа от Патриотичния фронт
сред приоритетите в програмната декларация е
намерило място и формирането на „национално
самочувствие и патриотичен дух“. Важно е и да
има създаване на устойчив механизъм за взаимодействие между висшите училища и бизнеса.
Както вече казах, тотална липса на конкретика в
един сектор, който от години „плаче“ за сериозни
реформи.
Социална политика – социалното министерство си постави като ключов приоритет продължаването на пенсионната реформа и нарастването на
доходите и пенсиите в страната. Правителството
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вижда основните проблеми в сферата в лицето на
високата безработица, ниските доходи и демографската катастрофа. За това са предвидени и
редица мерки:
– устойчиво нарастване на трудовите доходи и
пенсии, съобразено с темповете на икономически
растеж;
– гъвкав и динамичен пазар на труда и намаление на безработицата. Промени в трудовото законодателство;
– възможност за почасова работа и въвеждане
на минимално почасово заплащане;
– политики за възстановяване на заетостта сред
самонаетите лица и семейните фирми;
– разширяване на обхвата на квалификационните възможности и включването в тях както
на безработните, така и на активно търсещите
нова работа;
– изпълнение на младежката гаранция за заетост чрез социален диалог между институциите и
използване на средствата по оперативна програма
„Човешки ресурси“ за младежка заетост;
– изработване на индивидуални социални
оценки на социално слаби български граждани и
търсене на възможност за социалното им
включване и осигуряване на заетост;
– разработване на програми за социално
включване, които да подпомагат общините и
уязвимите групи в обществото;
– продължаване на деинституционализацията и
развитието на социалните услуги за деца с
увреждания и за деца, лишени от родителска грижа;
– превръщане на десегрегацията в държавна и
общинска политика;
– насърчаване на отговорното родителство и
подкрепа на тридетния модел. Висок интензитет
на подпомагане до трето дете;
– приемане на национална програма за противодействие на демографската катастрофа;
Като минус можем да посочим липсата на
текстове, свързани с интеграцията на малцинствата в страната ни. Липсват и конкретни предложения, свързани с интеграция на бежанците. И двата
въпроса са от изключителна важност, но към момента, изглежда, няма предвидени никакви
действия относно разрешаването им.
Новото правителство на Бойко Борисов застава
начело на държавата в ключов момент от нейното
развитие. Още преди да бъде създадено, то беше белязано с белега на реформите. Ясно е на всички - те
са просто неизбежни. Разбира се, осъществяването
им няма да е никак лесно, имайки предвид състава
на самото правителство. То е, меко казано, нестабилно. Столът, върху който е седнало, вече се клати.
И при първото по-сериозно вътрешнокоалиционно
сътресение и неразбирателство е твърде възможно
да падне. Което, между впрочем, няма да е за пръв
път на Борисов. Единствената надежда, която ние,
гражданите, имаме, е, че министър-председателят
си е взел поука от предишния си мандат. Чисто теоретически изготвянето на тази декларация и обещанието, че правителството ще се ръководи от нея,
е една индикация, че ГЕРБ си е взела поне малка
поука. Виждаме наченки на някакъв вид отговорност и се надяваме, че този път реформите
наистина ще се състоят. #

www.facebook.com/vestnikprotest

Материалът е на френския ежедневник „La croix“. Публикуван е в броя им от 03.11.14 г. Превод – Мила Василева

Източник: BGNES
Да си на 25 в Източна Европа, двадесет и пет години след падането на
Берлинската стена, „La Croix“ отиде в
стария източен блок, за да се срещне с
онова поколение, което не познава комунизма. България днес.
За да намери думите, Ивайло Динев
мачка червеникавата си брада. После
разказът тръгва, построен под формата на пледоария. Студентмагистър по
културна антропология в Софийския
университет, с искрящи очи и черна тениска на джаз група. Изправен пред
оранжевата стена на едно кафене в столицата на България, той говори за
историята.
„Празнината, която остана след падането на комунизма, беше запълнена
само с най-лошите възможни човешки
качества“, казва той. „Узурпаторите са
превърнати в герои. Те не са успели, защото са имали добро образование или
изключителни морални ценности, а защото са имали връзки, където трябва,
защото са си послужили с хитрост, а
понякога и със сила.“

Ивайло е роден свободен
Ивайло е бил на три месеца, когато
на 10 ноември 1989 г., преврат води до
прекратяването на повече от 35годишната диктатура на Тодор
Живков, държавният глава, подчинен
на Москва. Сега на 25, младежът при-
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надлежи към това поколение българие,
родени при падането на комунизма,
които не са израснали под сянката на
Желязната завеса и са били пощадени
от страха: този от дефицити, от трудови лагери и диаболичните удари на ДС
(в оригиналната статия на френски
Darjavna Sigournost бел.пр.), „българското Щази“, способно да разрушава
цели родове и репутации дори само
чрез слухове.
За разлика от баща си, счетоводител,
починал от рак през 2011 г., и майка си,
която е медицинска сестра, Ивайло е
роден свободен. А за какво? България
няма нищо общо със страната, мечтана
от революционното поколение на 1989а. Регулярните доклади от страна
Европейския съюз, на който страната е
член от 2007 г. насам, говорят с доста
дипломатичен тон за злините, които я
задържат в състояние на един твърде
дълъг пост комунистически преход.
Наричат се мафия, присвоявания,
бедност, емиграция...

Гражданското общество се буди
Населението, потънало по принцип в
мълчание, в продължение на месеци
през 2013 г. провеждаше множество
протести с призив за детронирането на
политическата класа, доминирана от
бивши комунисти и сътрудници на ДС.
Гражданското общество се събужда,
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възторжено коментираха наблюдателите.
От есента до края на м. януари, студенти окупираха университети в София и в цялата страна. Ивайло, почитател на Жил Дельоз и Макс Вебер, се
превръща тогава в лидер. Отказвайки
достъп до аудиторията, в която трябва
да преподава, на професор от СУ,
обвързан с бароните на системата,
младежът казва: "Ние тънем в мизерия,
апатия и липса на солидарност. За 23
години 3 милиона българи напуснаха
страната ни, ние решихме да не бъдем
следващите."
Освободен от всякакви компромиси
с миналото, в което не е живял, Ивайло
не е единствен случай. Редица млади
българи се възползваха напоследък от
възможността да излязат от анонимност и да заявят своята решителност да изчистят страната. Остава
им само да открият начина.

Мълчанието за комунизма
Ивайло избухва в смях при идеята да
се присъедини към някоя политическа
партия. И обяснява: „Когато си член на
дадена партия, ти зависиш от интересите ѝ. А България има бедствена
нужда от хора, които говорят истината.“ Така че за момента той остава в ролята си на говорител на младежта. Ско(Продължава на стр. 8)

(Продължава от стр. 7)
ро излезе от печат и неговата книга с
недвусмисленото заглавие „Наш ред е!“.
„Недоверието към политическите
партии е повсеместно“, отбелязва доц.
др Анна Кръстева, преподавател по политически науки в Нов български университет. Но младите са най-критични
и не оставят лесно да бъдат омаяни. Те
не мислят вече за политическата сцена
в терминологията на комунизма и
антикомунизма. Това, което ги мобилизира, са екологичните каузи, появата
на бежанците... И все пак не бива да
забравяме, че младежта е разнородна.
Някои млади хора са податливи на националистически влияния, други се
вълнуват найвече от кариерата си.
Децата на времето след 1989а не
познават комунизма добре. На тези
въпроси не се отделя повече от една
глава от учебника по история за
последната година в гимназиалния
курс. Няма нито един паметник на
жертвите на режима. „Комунизмът е
обект на мълчание, не само в
публичното пространство, но и в домовете на хората“, казва Луиза Славкова,
анализатор на Европейския съвет за
външна политика, за която в момента
тече пълна подготовка за „25 години
свободна България“, серия събития,
които имат за цел да дадат едно подълбоко разбиране за комунизма.

Ненавижданата политическа
класа
Неизказаното оставя поле за митове,
подхранени и от твърде редките дискусии с родителите на тема миналото.
Някои хора им вярват, други не. Анна
Пелова, 25годишна, е от последните.
„Моите родители са ми казвали, че
преди всичко е било подобре, защото
всички са имали работа“, казва тя на
перфектен английски. Но това минало
ме плаши. Не си представям да не можеш да напускаш страната.
Също като Ивайло, и Анна мрази политиците. Но, за разлика от него, тя е
поела вече риска да се присъедини към
партия. Но не коя да е, във всеки случай. Определяща себе си като „човек,
който не обича да си мълчи“, тя е
избрала една сравнително нова формация „Зелените“, на която е съпредседател от юли.
„На изборите ние бяхме единствените, в чиито листи нямаше нито един
таен агент“, обяснява тя. На изборите
за Народно събрание на 5 октомври,
Анна не можа да влезе в парламента, а
партията й се разписа със скромния резултат от 0.61 % от гласовете.
Въпреки това, младата жена остава
твърдо решена да покаже на своето поколение, че да се бориш за подобро бъ-

деще в България има смисъл.
Анна не намира покой. Тя, която е
учила и работила в Лондон като счетоводител във фирма, сега живее от
спестяванията си и споделя двустаен
апартамент в София със съквартирантка, за общо 360 лева на месец (182
евро бележката е на „La Croix“).
„В Лондон имах добра работа, но
исках да приложа в България знанията,
които съм придобила на Острова“,
разказва тя. Майка ѝ, педагог, и баща ѝ,
който отглежда орехи и работи с кожи,
се опитали да я разубедят: „Казаха ми,
че съм луда!“. Напразно.

„Аз им върнах надеждата“
Шистов газ, корупция, Споразумението за свободна търговия между ЕС
и САЩ. Анна участва във всички протести. Дори вече е успяла да убеди родителите си също да се включат.
„В началото ми казваха, че няма никакъв смисъл да се протестира“, казва
тя. „А после започнаха отново да
упражняват правото си на глас. Аз им
върнах надеждата.“
В партийна структура или не, една
част от младежта безкомпромисно
контролира всеки ход на политиците,
при това с благословията на възрастните. Иво Божков, 32годишен блогър,
заедно с още дузина свои приятели от
протестите, внесе през февруари
сигнал в прокуратурата срещу уличени в корупция представители на политическата класа, банковия сектор и медиите (Делян Пеевски, Цв. Василев и
Николай Бареков бел.пр.).
„Протестите спряха, но ние продължаваме да упорстваме“, казва
възпитаникът на Парижкия институт
за политически изследвания (Science-

Po), неуспял кандидат от листата на Реформаторския блок на изборите през
октомври.
Отричайки правилата на играта,
дали Ивайло, Анна, Иво и всички други ще успеят да осъществят надеждите
си? „Едно е сигурно“, посочва Анна
Кръстева, преподавател по политически науки, „Едно ново гражданско
общество вече е родено. Българите започват да изискват“. Сред тях младите
са найбдителни.

Тежестта на миналото
Наричана 16-та съветска република
до 1989 г., България поддържаше много
тесни връзки с Москва. Тя все още остава дълбоко белязана от вездесъщата
Държавна сигурност (еквивалентна на
източногерманското Щази), на която,
според историците, е сътрудничил минимум един на всеки четирима от населението.
Тази страна с население от 7,3 милиона
души е най-бедната в Европейския съюз.
Тя има найниския брутен вътрешен
продукт, равняващ се на 6 000 евро на
глава от населението. Средната заплата
е 800 лева на месец (403 евро).
Поради емиграцията и спада на
раждаемостта (9,32 промила), населението намалява. Коефициентът на нарастване на населението е 0,83% и е един
от найниските в целия свят.
Както и гражданите на много други
европейски държави, българите също
имат навика да отбягват изборните
урни. На изборите за представители в
Европейския парламент през миналия
май, гласувалите се увеличиха до 35,84
на сто (при средно ниво за ЕС от 42,54%).
Мариан Мюние, специален пратеник
на „La Croix“ в София.
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а 14 ноември се отбелязва Световният
ден за борба с диабета, който се чества
всяка година от 1991 година насам. В 20
български града диабетици, доброволци, членове на диабетни организации, ще облекат сини
тениски и ще сформират голям син кръг символа на борбата с диабета.
А, какво представлява диабетът? Диабетът е
заболяване, характеризиращо се с повишено
ниво на глюкоза в организма. Това се получава
вследствие недостатъчното производство на
хормон, наречен инсулин, в тялото. Именно
инсулинът стимулира клетките да усвояват глюкозата и да я трансформират в енергия. Като
причинители на болестта най-често се посочва
генетичната предразположеност – тоест да я
наследите от някой роднина, но в голяма степен и
начинът на живот е отговорен за отключването й.
Животът на диабетика е едно постоянно
измерване на кръвната захар, добавяне на инсулин, ако е наложително, спазване на диета и, у нас
конкретно, борба със системата.
Диабетът е пандемията на 21 век – 360 млн.
души из целия свят имат диабет, като Световната
здравна организация прогнозира, че до 2030 година броят им ще стигне впечатляващите 500
млн.души – тя посочва, че средно по 7 млн. души
годишно се разболяват. От тях 70 000 са деца. Голяма част от заболелите всъщност дори не подозират, че го имат – и тук пак да си повторим, профилактичните прегледи, колкото и да са досадни, всъщност могат да спасят живота ви. У нас
цифрите са не по-малко тревожни – половин милион българи страдат от диабет. Това са цели 10%
от населението. Няма точна информация от тях
колко са деца, предполага се, че между 2500 и
3000, но пък е факт, че възрастта, в която се
отключва последните години е все по-ниска. СЗО
посочва, че броят на починалите вследствие болестта е повече от броя на загиналите по време на
двете световни войни, взети заедно
Няма да ви стряскам повече с цифри обаче.
Целта ми е да обърна внимание на това как
държавата ни и в частност Националната
здравноосигурителна каса се справят с този
проблем. Да започнем с превенцията – както си
знаете, почти липсва. Пуснат се тук-таме някакви препоръки и данни и това е. На практика
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за пореден път най-активни са именно
различните организации на болни от диабет и
други пациентски организации, които правят
разяснителни кампании и „досаждат“ на НЗОК
с исканията си. Миналата година дори
постигнаха немалка победа – отпаднаха протоколите за диабетно прочуване на болните.
Допреди това да се случи, те обикаляха сто
места, за да получат инсулин – първо тичаха при
ендокринолог, който да им изготви 6-месечен
протокол, после се запътваха към НЗОК да им
го завери, после пък при личния лекар да напише рецепта и чак накрая стигаха до аптеката,
където се снабдяваха с така необходимото им
лекарство.
Всъщност да погледнем първо от какво се
нуждае всеки диабетик, утночнявайки, че говорим за инсулинозависим, тъй като има и такива,
лекуващи се само с медикаменти. Започваме с
тест-лентите. Те служат за измерване на
кръвната захар и до скоро касата поемаше
малка част от тях – 150 ленти на година за
възрастни и 1100 за деца. Нужни са минимум 6
лентички на ден за малчуганите и 3 – за пълнолетните. 365 дни по 3 лентички прави 1095, по 6 –
2190. Сами сметнете стигат ли. Забележете как
от 1100 падат на 150 щом се достигне пълнолетие. Цената на една кутия от тях, съдържаща 50
бройки, е между 30 и 55 лв. Една кутия на
възрастен би стигнала за не повече от месец, на
дете – за няма и две седмици. Пак под натиск от
пациентските организации, от юли тази година
бройката за големите е увеличена на 300. Освен
този артикул, на носителите на болестта е
необходим и апарат за измерването на самата
захар – той струва между 20 и 100 лв, зависи от
модела, но се поема от НЗОК. Всеки глюкомер
се отпуска с убождащо устройство, лентите, за
които говорихме, и 200 бр. игли към него. Продължаваме с инсулина – най-необходимото.
Отново се поема от касата, дозите вече са индивидуални и се променят с годините. Инсулинът
се вкарва в организма с помощта най-често на
инсулинова писалка. Никак не е приятно всекидневното убождане с нея, но е за предпочитане пред традиционните спринцовки. За нея са
необходими специални игли и тук отново се
води битка с НЗОК – цената им е стотинки, но
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сметнете колко бройки са необходими и колко
средства.Част от тях се дават от аптеката с инсулина, факт, но са крайно недостатъчни.
За какво мечтае всеки болен от диабет? За
инсулинова помпа. Инсулиновата помпа е
компютъризирано устройство с големина някъде колкото мобилен телефон, която сама подава инсулин на тялото на база нуждите на човека.
Така хем изчезва неприятното убождане, хем
дозите са по-прецизни. Продължава да се
измерва кръвната захар, разбира се, но значително по-рядко. С правилно програмиране тя
осигурява необходимото количество от хормона през цялото денонощие. Носи се най-често
около кръста – на колан, закачена за бельото
или в джоба. Инсулинът се подава през канюла,
поставена в подкожието, най-често в областта
на корема. Най-необходима и полезна е тя за децата – животът и на тях, и на родителите им хич
не е лесен, особено ако са по-малки. Тогава,
освен борбата да се научи детето да спазва определен хранителен режим, се налага и да го
придружават до училище или детска градина и
по време на занятия, за да мерят захар и бият
инсулин. Помпата значително би облекчила
всичко това. Проблемът обаче е, че тя е доста
скъпа – най-евтината е около 4000 лв, а конусмативите на месец – минимум 100 лв. Тук от години
организациите се борят да убедят НЗОК да поема поне част от цената на устройството и консумативите, но засега безрезултатно. Ясно е, че
няма как да се закупят такива на всички инсулинозависими, няма държава в света, която да го
прави, но е възможно наистина да бъдат
облекчени финансово поне малко, особено децата. Така че пожелаваме успех на асоциациите
в тази им битка.
В заключение ще кажа, че диабетиците са
хора като мен и вас и имат своето място в
обществото, както и правото на адекватна грижа. Последните години тя значително се подобри под натиска на общности като Национална Асоциация на децата с диабет, Българска
асоциация „Диабет тип 2“, Национална пациентска организация и др. А НЗОК и сектора
като цяло ще посъветваме малко повече да
акцентира на превенцията и ранната
диагностика.

до приятеля му Димитър Бочев – дисидент, който по това време е програмен редактор на българската секция на радио „Свободна Европа“.
Публикувано 1977 в книгата „Аз съм той“

Снимки: Светослав Христов
„От много отдавна вече не вярвам в
„свобода на словото“, която на практика
се свежда и в двата свята до свободата да
крещиш на глас у дома си или пред неколцина приятели това, което те вълнува.
Но я се опитай да изкажеш мнение в „независимия” вестник ТАЙМС, или в независимото Би Би Си? Имаш много здраве
от пробитата шапка на демокрацията.
Там, но както и в „Работническо дело“,
трябва да се съобразиш с линията на
вестника или радиото. Принципите са
абсолютно същите. Разликата е само във
формите – едните са по-груби и недодялани, а другите по-гладки“
„Все повече ме смайва впечатлението,
че истинската болест на нашето време не е
нито комунизмът, нито капитализмът,
нито тероризмът, нито каквито и да са революционни и контрареволюционни
евангелия, а главно (може би дори единствено) това мръсничко, подличко,
егоистично добре маскирано, добре
гарнирано чувство да си осигуриш твоето
живуркане, като се присламчиш към някой октопод, който има нужда от тебе да
му чистиш пипалата.
Все по-силно съм убеден, че светът
съвсем не се дели на добри и лоши хора, на

леви или десни, на вярващи или невярващи, а главното деление, което има значение за нас, е на хора, които могат, и на
хора, които не могат. С други думи – на
творци и на паразити. Има различни видове творчества, както има и различни видове паразити. Селянинът, който сее на
нивата, е творец, жената, която ражда и
отглежда деца, е творец точно толкова,
колкото Айнщайн, Бетовен и Достоевски
са творци. Този, който прави обувки, е творец, клоунът на сцената е творец, бръсна-

рят на ъгъла е творец и т.н. Но оттук започва най-голямата драма на хората.
Творците и особено талантливите от тях
никога не се съюзяват.“
„Знам, че въпросът ти е естествено – А
ЗАКЪДЕ СМЕ НИЕ? КАКВО ДА ПРАВИМ НИЕ?
Най глупавото би било да се лъжем, че
нещата не са такива, каквито са. Найнепростимото би било да се гръмнем.
Отговорът е много прост – ние трябва да
продължаваме да бъдем точно това, което
сме били – луди. Защото това е формата
на живот, която най-добре ни приляга, защото ние сме родени за нея и защото е
най-висша привилегия на природата – ДА
НЕ БЪДЕШ КАТО ТЯХ. И струва ми се, че
цялата красота на живота, че ако щеш целият му смисъл (нали красотата е смисъл),
като че е заложен в лудостта на лудите.
Всичко наистина голямо и красиво, което
и природата и хората са създали досега, е
изблик на тази лудост, която според мен е
самата същност на МОЖЕНЕТО.
Пиши, ако чувстваш, че можеш да пишеш, рисувай, ако мислиш, че можеш да
рисуваш, кови, ори, пей, прави нещо, което усещаш, че можеш да правиш, и не се
извинявай, че някой не ти е дал микрофона си, че не искат да те печатат.“
„Трагично, ние не можем без един
компромис – този, който ти дава залъка.
Но само при условие, че този компромис
ще ти помогне да продължаваш да бъдеш
това, което си.“

Измежду всички заслуги, качества и достойнства на писателят Георги Марков, които бяха
изтъкнати на откриването на неговия бронзов паметник на площад „Журналист“ през
2014 г., не си спомням някой да спомена израза „чувство за отговорност“. Ако днес
мъртвите решат да ни отворят очите за нещо, то би било само, за да видят как „съвсем
сериозно и съвсем спонтанно хора с различни политически разбирания се обединяват зад
един протест в името на човечността“ (Марков, Г.;"Когато часовниците са спрели"; Израз
на чувство за отговорност)

Вестник „Протест“ разчита на теб, читателю, за своя тираж и разпространение. Той се финансира изцяло
от доброволни дарения. Искаме вестникът да достигне до възможно повече хора, за това прочети и предай
нататък. Разпечатай и подари. Изпрати в електронен вид. Стани наш активен разпространител в твоя блок,
квартал и град. Очакваме новини за протеста и от твоя град: vestnikprotest@gmail.com
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