
vestnikprotest@gmail.com vestnikprotest.com 1

24 ноември 2014г. www.facebook.com/vestnikprotest Брой 27 (47), година II

Протест
Вестникът на активния човек

Издава се с дарения Разпространява се безплатно
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Политиката на принципите
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Снегът на спомена

Д
ве седмици кабинет. Първите впе
чатления често са лъжливи, затова
не може да им се вярва. И все пак –

забелязва ли се потенциален реформа
торски размах в новото правителство?
Виждат ли се положителни индикации?
Има ли свеж полъх – в изказванията, в
пленумите, в политическото държание?
Набляга ли се на работата, вместо на по
пулизма? Усеща ли се вятъра на промя
ната? Да пускаме ли Скорпиънс?

Нищо подобно. Пускаме Георги

Минчев. Отново сме в прашната фоноте
ка и слушаме старите записи. Парла
ментарните заседания отново приличат
на свада в градския транспорт. От устата
на повечето нови министри отново се лее
напоителен популизъм. Премиерът
отново доволен се намести в добрата ста
ра роля на месия, припали шейната и по
летя над земите родни да сее коледни до
бавки на пенсионерите. Лично издейства
ни от стиснатия финансов министър.
Заваляха и неадекватните изказвания –

Дълг, дефицит, актуализация...

ЛилянаПавлова помолишофьорите да си
стоят вкъщи при снеговалеж, вместо да
тормозят държавата да им чисти пътища
та. Въпреки сравнително насърчителните
си първи дни като министър на здравео
пазването, Петър Москов успя да стане
Пешо Еболата само за нощ, след абсо
лютно ненужно всяване на паника, в опит
да се покаже колко адекватно работят
институциите. Други негови колеги, като
Божидар Лукарски пък поизчезнаха от ка
мерите (и то за добро), докато съпартий
ката им Меглена Кунева е заета да унищо
жава гражданскитеформати в партията.

Пак се задава свирепа снежна виелица и
в лицето на поредния унищожителен
европейски доклад относно съдебната ни
система. От мухлясалите сандъци отново
бе изваден и законопроектът за отмяна
забраната за тютюнопушене на обществе
ни места – безспорно приоритетна, важна
и проевропейска реформа. Приветствана
със салютни изстрели от министъра на
културата, който от години страда, че не
може да си запали законно пура в кабине
та. Стана ясно и, че ще бъде изтеглен по
редният многомилиарден заем. Отново не
за инвестиране в реформи, а за запушване
на бюджетни пробойни със силно крими
нален привкус.

На този етап нищо ново, нищо ре
форматорско, нищо позитивно – само
прозявки, прах, въртяни плочи и
втръснало чувство на дежа ву. А снегът
на спомена вали ли вали... Първите впе
чатления често лъжат, дано и в случая да
е така. #

В памет на съдебната система...
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В памет на съдебната
система...

А
ко наистина приемем, че монито
ринговият доклад на ЕК от миналия
януари е бил „депресиращо чети

во“, то предстоящият такъв вероятно ще се
приближава повече до хорър романите на
Лъвкрафт. Само около месец преди него ми
лата родна прокуратура изглежда по
объркана и разградена отвсякога. Мрачното
предчувствие за предстояща унищожи
телна критика вече е налегнало съдебната
ни общественост, а физиономията на
главния прокурор Сотир Цацаров става все
повкисната с всяка следваща негова медий
на изява.

И всъщност има защо – едва ли и найго
лемите оптимисти биха оценили работата
на съдебната система в последните 12 ме
сеца като положителна. Напротив – отново
безконечни драми с депутатските имуните
ти, отново замитане на стари скандални дела
(„Ало, Ваньо“) под килима, отново тотален
застой и мълчание около големите афери –
„КТБ“ и „Христо Бисеров“, отново
постоянни съмнения за политически натиск.
Сякаш за да затвърди цялостното впечатле
ние, преди дни изчезна и найважното ве
ществено доказателство по едно от знакови
те политически дела – „Тефтерчето Злата
нов“. Случаят направи особено впечатление
не само с нелепите и странни обстоятелства
около изчезването, но и с биволското спо
койствие и пълно бягство от отговорност от
страна на прокуратурата.

Оказа се, че според ВСС да чезнат ключо
ви доказателства по значими политически
дела всъщност е нещо съвсем в реда на не
щата. Дори повече – случвало се едва ли не
постоянно и причини за притеснение ня
мало. Делото било незастрашено, скандалът
– раздут. А съдебната ни система имала

къдекъде позначими проблеми от някакви
тефтерчета. За които прокуратурата впро
чем изобщо не носела отговорност – пробле
мът бил изцяло на жълтите павета. Цацаров
чак се скара на новия министър, задето му
търсел отговорност по случая. Вината бе
хвърлена върху политиците, защото не оси
гурили нормални условия за съхраняване на
веществените доказателства. И, разбира се,
на жадните за кръв медии, които умишлено
преекспонирали случая и нагнетявали
обстановката преди евродоклада с цел да
компрометират светлия лик на родната Те
мида пред Европа. Същите щели безочливо
да злорадстват при евентуален негативен
доклад, вместо смирено да отронят по някоя
сълза. В памет на съдебната система ве
роятно...

„Случайни“ съвпадения

Ако се върнем две години назад обаче,
откриваме, че именно прокуратурата насо
чи общественото внимание към тефтерчето.
Тогава на показна пресконференция бяха
прожектирани страници от иззети записки
на вече бившия шеф на Комисията за уста
новяване и предотвратяване на конфликт на
интереси (КПУКИ) – Филип Златанов. В тях
се виждаха имена на депутати, кметове, хора
от изпълнителната власт и др., като срещу
всяко от тях седеше и съответна заповед –
„да се удари“, „да не се пипа“, „да се решава
бързо“ и пр. Самите заповеди бяха раздава
ни от „тайнствени“ инициали – ББ, ЦЦ, ИФ.
Особено активни бяха именно последните, с
които Златанов очевидно е съгласувал почти
всяко свое действие. Кои са предполагаеми
те хора зад инициалите се досещаха
всички, а посланието на прокуратурата
беше повече от ясно – КПУКИ се ползва за
разчистване на политически сметки от то
гавашната власт – ГЕРБ. По чиста случай
ност предполагаемата ИФ се оттегли от по
литиката съвсем скоро след случая и
затвърди подозренията. Обаче...

Няколко месеца покъсно в медиите се
появиха непоказвани от прокуратурата до
този момент страници на тефтерчето. На
тях се виждаха нови инициали и имена, най
интересното от които беше това на Делян
Пеевски (срещан и като ДП). Инициалите
му дори се намират на милиметри от отря
зъците, които излъчи тогава прокуратурата,
но умишлено или не, останаха скрити на
пресконференцията. Опит за прикриване
или „случайно съвпадение“? Не се знае.

Впоследствие стана още поинтересно. След
кражбата прокуратурата излъчи копия на
някои от непоказваните преди страници. В
тях се наби на очи съществена разлика спря
мо излезлия в медиите вариант порано –
инициалите ДП загадъчно се бяха пре
върнали в цифрата 10. И тъй като оригина
лите изчезнаха, то казусът коя е вярната
версия на копията става на практика не
разрешим. Т.е. вече е недоказуемо дали ДП
наистина присъства в тефтерчето. Фалши
фикация или ново „случайно“ съвпадение?
Отново не се знае. Засилиха се обаче грозни
те подозрения, че прокуратурата наистина
се страхува от ДП или още полошия ва
риант – че е напълно овладяна от него.

Не толкова „случайни“
съвпадения

„Случайни съвпадения“ и намеци за зави
симост има още от началото на сагата с
тефтерчетата. Найнапред прокуратурата
раздели обвиненията на две. Това, по което
Златанов получи присъда на първа инс
танция, всъщност няма много общо с инициа
лите. То е заради преференциално придви
жени от него преписки, а за делото дори не
бяха ползвани оригиналните тефтери, а ко
пияот тях.

Второто обвинение е срещу неизвестен
извършител и именно то има за цел да уста
нови кой стои зад инициалите в тефтерчето.
То е в абсолютна кататония вече две години
и не е мръднало и на милиметър. Нито един
от заподозрените в инициалите ИФ, ББ
или ЦЦ не е привикан на разпит. Най
смешното е, че дори самата защита на Злата
нов призовава Борисов, Цветанов и Фидосо
ва по първото обвинение в опит да се хвърли
светлина върху случая с инициалите. Съдът
обаче отхвърля молбата с мотива, че
въпросните лица нямали връзка с обвине
нието.

И така – второто разследване спи зимен
сън, докато първото стига на втора инс
танция. Тогава Апелативният съд вече
изисква не само копията, но и оригиналните
тефтери, за да ги подложи на графологична
експертиза. Назначен е и експерт – Валери
Костадинов. Именно тогава по непонятни
причини второто разследване внезапно се
събужда – Столично следствие, независимо
от Апелативния съд решава, че също ще
прави графологична експертиза на тефте
рите, и ги предоставя на дългогодишния
експерт – Стефан Бенчев. Ново „случайно“

Христо Гатев
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съвпадение. Това води до забавяне и отлага
не на първото дело, а топката отново е у про
куратурата, тъй като Столично следствие е
пряко подчинено на нея.

Апелативният съд отправя молба до про
куратурата да предостави тефтерите, за да
може делото да продължи. В период от два
месеца молбите стават общо пет, като
първите от тях са направени още дори преди
Бенчев да е започнал експертизата. Проку
ратурата обаче упорито не ги пуска. Едва на
29 октомври от Столично следствие звънят
на Бенчев и му казват, че трябва да върне
тефтерите. Той го прави цяла седмица по
късно – на 5 ноември. Твърди, че бил зает в
този период.

Направо „неслучайни“

съвпадения

И така стигаме до същинската кражба,
която, съдейки по разказите от първо лице
наБенчев,навява доста асоциации сфилмна
Луи дьо Финес. Представете си следващите
редове на забързан кадър под бодрия съпро
вод на пиано. И така – дългогодишният
експерт се губи с колата си в София. Не
успява да намери сградата на Столично
следствие, която се предполага, че е посеща
вал многократно. Подминава я. Връща се.
Междувременно пука гума и спира. По слу
чайност няма резервна. Тръгва да търси гу
маджийница. Оттам го отрязват. Връща се

при колата. Звъни на Пътна помощ. Докато
ги чака, очевидно пак прави нещо – може би
се облекчава в храстите, реже си ноктите,
бродира гоблени, попълва си данъчната
декларация или дебатира принципите на
квантовата механика със случайни пеше
ходци. Историята мълчи по този въпрос.
Това, което се знае, е, че оставя колата без
надзор и тефтерчетата изчезват от нея. Дали
са излетели, проходили, откраднати или
просто са се разложили от безкрайното мъ
чително чакане да бъдат доставени? Исто
рията мълчи и по този въпрос. Финален
акорд.

Бенчев все пак се сеща да съобщи за
кражбата, но „случайно“ забравя да споме
не на полицията, че всъщност е затрил съ
дебни доказателства от особена важност.
Отива чак на следващия ден в Столично
следствие (някак го е намерил) и дава
обяснения. Точка. Такава бе тъжната съдба
на тефтерчетата.

Случайно или неслучайно, успешно бяха
загубени доказателства, които илюстрираха
изключително ярко силовия модел на
управление у нас, политическия натиск над
агенции и прокуратура, срастването на три
те държавни власти, порочните зависимости
и още, и още. Доказателства, които при
нормална и работеща съдебна система ве
роятно щяха да са способни да предизвикат
катаклизми в политическите среди. Сега

обаче ги очаква забрава. Подобно на „Ало,
Ваньо“ имного други преди това.

Case dismissed

ЕК със сигурност не е оставила незабеля
зано нито едно от случайните или неслучай
ни съвпадения. Затова и по всяка вероятност
ни предстои безпрецедентно остър и напълно
заслужен доклад. Обвиненията на Цацаров
към политиците донякъде са верни – трябва
час поскоро да се създадат нормални усло
вия и нормално законодателство за съхране
нието на веществени доказателства, както и
за правата на вещите лица. Вмомента траги
комични безумия като тези на Бенчев са на
практика напълно законни – знайни и
незнайни следователи и в този момент
разнасят из столицата веществени доказа
телства в кутии от бонбони, тенекии от си
рене и буркани от туршия. И за децата е
ясно обаче, че това е само върхът на айсберга
и тефтерчето всъщност разкрива много по
дълбоки и сериозни проблеми, стигащи до са
мото ядро на съдебната система. Проблеми,
които се задълбочават с всяка изминала годи
на и за които ЕК услужливоще ни припомни
отново през януари. Колкото поунищожи
телно, толковаподобре.

Ще се включим и ние – да позлорадстваме.
В памет на съдебната система вероятно...#

БДЖ: схемата на погрома
Събин Танев

И
зраснал съм в семейство на железничари.
Баща ми ежелезничар от 25 години, а май
ка ми е второ поколение железничар. А

отскоро дори и помалкият ми брат започна работа
в железницата. Затова и БДЖ винаги е била с по
особен статут в моето семейство. Предполагам съ
щото важи и за хилядите други железничарски се
мейства в България, които също като нас съпрежи
вяватпроблемитенакомпанията, ставатисилягат с
мисълта за нея. Защото да си железничар не е
простопрофесия – това епризвание.

Проблемите в БДЖ не са отскоро. Както може
би мнозина от вас знаят, първата жп линия в Бълга
рия датира още от периода на османско влади
чество. Изградена е през 1864–1866 г. от английска
компания, на чело на която са братя Баркли. Те по
лучават линията на концесия за 99 години от
османското правителство. Самата линия свързва
Русчук (днешно Русе) и Варна. Скандалното за нея
е, че за построяването ѝ са използвани камъни от
останките на средновековната българска столица
Плиска, която до този момент е била сравни
телно добре запазена. През 1885 година бива създа
дена и самата БДЖ. Но тя все още всъщност не е
собственик на жп линиите. Те са в ръцете на частна
фирма, наречена Източни железници. След Осво
бождението по силата на Берлинския договор от

1878 година (чл. 10 заКняжествоБългарияичл. 21 за
Източна Румелия) България е натоварена със за
дълженията на Високата порта по отношение на
компанията. Към 90те години на XIX век железни
ците постепенно преминават към австрийско
германски банков синдикат с капиталово участие и
на швейцарски, английски, френски и др. банки.

Българското правителство прави опити за измене
ние на тарифната политика на Източните железни
ци,която е вущърбнаикономическитеинтересина
България, и за откупуване на железниците в
българска територия, но компанията се противо
поставя. Компанията запазва собствеността и пра

(Продължава на стр. 4)
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В доста гореща тема се превърна гласу
ването на актуализацията на бюджета
последните дни. На всички ни беше ясно,
че е неизбежна, имайки предвид колко за
вишени и на практика несъбираеми при
ходи бяха заложили предишните
управляващи. Тази тема коментирахме
още миналата година –
http://vestnikprotest.com/analizi/ikonom
ika/byudjet2014/. Очаквано, бурно недо
волство из социалните мрежи предизвика
поредният дълг, който ще емитира Ми

нистерството на финансите в размер на
4,5 млрд. лв., и дефицитът, с който се
очаква да завършим годината. За пореден
път се заговори за фалит на държавата,
заеми, които ще плащат и внуците ни,
апокалипсис едва ли не. Ще се опитаме да
внесем малко яснота.

Първо, да уточним що е то дефицит и
свръхдефицит. С думи прости, дефицит
е налице, когато разходите, заложени в
бюджета, превишават приходите, ка
къвто случай явно ще има тази година.

Когато това се случи, е необходимо да се
търсят средства за покриването на разли
ката и това найчесто се случва именно с
емитирането на държавни ценни книжа
или, иначе казано, заем. В личните ни бю
джети не е поразлично – не ни стигат па
рите, ако нямаме някой лев настрана,
прибягваме до помощ от банката.
Свръхдефицитът, за който се говори,
означава, че дефицитът е повече от 3%.
Това е заложено от Европейския съюз

(Продължава от стр. 3)

вата си в страната до провъзгласяване на независи
мостта на България през 1908 г. Възползвайки се от
стачката на железопътния персонал от 6–9 септемв
ри 1908 г., правителството на Александър Малинов
иззема линиите на компанията на българска тери
тория и ги обявява за български. С българскотурс
кия протокол от 1909 година и споразумението
между българското правителство и компанията (13
юни 1909 г.) се урежда въпросът за откупуването на
линиите на българска територия (309,6 км) за
43 294 347 златни лв. (около 820 млн евро), от които
2 111 978 лв. – за инвентар и наем. Важно е да се отбе
лежи, че още от основаването си Третата българска
държава всячески се опитва да постави контрол
върху жп сектора. Почти всички правителства до
1908 година имат ясно изградена политика
относно развитието на БДЖ. Железопътният
транспорт е приоритизиран. За съжаление не така
стоятнещата сега.

В днешно време наблюдаваме точно обратната
тенденция – правителствата в последните 25 години
също имат ясни политики относно бъдещето на
холдинга.Ноне заразвитие, а запогром.

По време на соца БДЖе в разцвета си. Годишно
железниците превозват над 100 млн пътници и над
90 млн тона товари. Множеството предприятия,
бълващи продукция към страните от Варшавския
договор, захранват железницата и тя работи на пе
чалба. Същите тези предприятия имат нужда от
огромна работна ръка – БДЖ отново се намесва
като ежедневно „вози“ стотици хиляди работници
до работните им места. Като цяло железопътният
транспорт е найбърз и найсигурен, затова бива
предпочитан от голяма част от българските
граждани. Всичко се променя с края на социализЪ
ма.

Начело на държавата е Иван Костов. Министър
на транспорта е Вилхелм Краус. Държавата прави
първи съкрушителен удар върху БДЖ – започва
масова приватизация на държавните предприя
тия. Сама по себе си приватизацията не е лошо
нещо, но в досег с българската среда резултатите
са пагубни. На всички ни е известно какво
всъщност представляваше българската приватиза
ция – закупуване на държавни предприятия за
„жълти стотинки“ от близки до властта хора,
умишленото им фалиране докато собствениците

перат парите си чрез тях, а накрая найчесто
предприятията биват или изоставени на произвола
на съдбата, или нарязани за скрап и продадени.
Найголям ефект оказва приватизацията на МК
„Кремиковци“, който е основен клиент на БДЖ
„Товарни превози“ до този момент. Логично
последствие от това е намаляване на товарните пре
вози, които предприятието извършва. Ефектът е
задлъжняване на железницата и спиране на разви
тието ѝ за десетилетия. Освен това из товарните
гари на помалките населени места е извършена
разпродажба на машините и инструментите, с кои
то работниците си служат при товаренето и разто
варването на вагоните. Става така, че дори и някое
предприятие да иска да използва услугите на БДЖ,
то няма да може просто защото вече липсва нужна
таинфраструктура.

Следващият удар е отправен по посока на
пътническите превози. Покровителствани от
транспортния министър Краус фирми на ДПС
успяват да монополизират автомобилния превоз.
Тази политика води до неконтролируемо и
безпринципно нарастване на автомобилните прево
зи до 90% за сметка нажелезопътните. Често среща
на е и практиката на нелоялна конкуренция – авто
бусните разписания са направени така, че автобуси
те да тръгват 1015 минути порано от влаковете,
като обират голяма част от пътниците. Но по това
време лоялна конкуренция е все още понятие, кое
то не съществува в българската транспортна
практика.

Междувременно през 2002 година БДЖ е разде
лена на две – БДЖ, която продължава да извършва
транспортна дейност, и Национална Компания
„Железопътна Инфраструктура“ (НКЖИ), която
стопанисва и се грижи за самата инфраструктура,
свързана с превоза на хора и товари. Стига се до ку
риозната ситуация, в която БДЖ е задължена да
плаща наем на НКЖИ за това, че използва инф
раструктурата, която довчера е била нейна собстве
ност. Задълженията продължават да нарастват.
Стига се до 2010 година, когато БДЖ е разделена
още веднъж – този път на БДЖ „Пътнически пре
вози“ и БДЖ „Товарни превози“. Именно в този пе
риод започва да се говори найусилено за привати
зация.

Известно е, че задълженията на БДЖ са натру
пани найвече от „Пътнически превози“ (около

700 млн от 800 млн лв). Логично е да си зададем
въпроса защо тогава все поусилено се говори за
приватизация на БДЖ „Товарни превози“? Но този
въпрос е поскоро реторичен. Именно защото те
могат да носят печалба за разлика от пътническите
превози, които в цял свят изпълняват социални
функции и разчитат главно на държавна субсидия,
за да съществуват. В България се случва точно
обратното – цели се подаряване за „жълти сто
тинки“ на рентабилното предприятие на „наши“
хора, докато същевременно се разчита на това с ма
гическа пръчка едно предприятие на загуба да се
преструктурира изцяло, за да започне то да печели.
Начините за постигане на това са крайно неа
декватни – съкращаване на влакове, работници,
дори и цели линии. Тези методи си противоречат
изцяло с пазарната логика – логично е колкото по
вече влакове се движат поповече линии, толкова по
големидабъдатпечалбите заБДЖ.

По време на управлението на кабинета „Оре
шарски“ процедурите за приватизация на „То
варни превози“ бяха прекратени. За съжаление
новото правителство на Борисов започва оттам,
откъдето приключи своя мандат, и приватизация
та на печелившия сектор на БДЖе отново налице.
Много са факторите, които всъщност тикат БДЖ
към фалит – остарелите локомотиви и вагони,
неизплатените кредити и задължения към други
фирми и банки, липсата на товари и пътници,
конкуренцията на автобусните фирми, в това
число кражбите на горива, електроенергия, релси
и кабели, раздутата администрация и т.н. Но през
21 век железопътният транспорт ще бъде все по
засилваща се алтернатива на автомобилния по
множество показатели. Страни като Франция и
Германия отдавна са установили, че мощна же
лезница означава мощна икономика. Неслучай
но в страните от Западна Европа инвестициите в
железопътен транспорт са много поголеми от
тези в автомобилния. Налице е една дългосрочна
стратегия за развитието на транспорта – такава,
каквато у нас изглежда липсва. За финал ще си
позволя да направя едно обобщение – без Българс
ки държавни железници е въпрос на време
българската икономика съвсем да залинее. А без
икономика – за нас, младите граждани на Бълга
рия, изходите са два – Терминал 1 или Терминал 2.
Сдруги думи казано – без БДЖнямаБългария. #

Дълг, дефицит, актуализация – що ето?
МихаелаЛазарова
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още в далечната 1992 г., когато се сключва
договорът в Маастрихт. Ние в момента
сме в такъв – по различни данни между
3,5 и 3,9%. За такива като нас ЕС си има
механизъм и той се нарича „процедура по
свръхдефицит“. Дишайте спокойно,
почти няма страна в съюза, която да не е
попадала в нея, което е и причина да се
води дискусия на европейско ниво не са
ли прекалено строги мерките и не е ли
време малко да се „разхлаби коланът“. А
и тя не се стартира в мига, в който надско
чим 3те процента – първо ще
имаме време да запретнем ръ
кави, да преструктурираме
разходи, да помислим как да
повишим приходите, токувиж
и найсетне се сетим някоя ре
форма да измислим и прило
жим. Европейската комисия
ще даде препоръка и види ли,
че се справяме и работим, няма
да стигаме до следващата
стъпка, която обикновено води
и до глоби, спиране на евро
фондове и куп други забави.
Основна цел на новото прави
телство при съставянето на бю
джета за 2015 г. трябва да бъде
именно овладяването на не
достига и вкарването му в ра
зумни граници. Сега Симеон
Дянков сякаш е малко по
малко мразен заради финансовата
дисциплина, на която държеше, докато
беше министър нафинансите.

По въпроса за дълга пак през 1992 г. в
Маастрихт се приема таван и той е 60% от
Брутния вътрешен продукт /БВП/ на
страната членка. У нас БВП през минала
та година е бил около 80 млрд. лв. 60% от
тази сума е 48 млрд. лв. Преди сегашната
актуализация процентът на дълга ни е
около 22%, което е далеч от критичното.
С новия заем в размер на 4,5 млрд. лв. су
мата му ще достигне по различни
изчисления около 22 млрд. лв или около
28%. Продължаваме да сме една от стра
ните – членки на ЕС, с найниско съотно
шение между дълг и БВП – при Гърция,
Италия и Португалия той е над 130%, со
чената за пример Германия е с около 80%,
братята румънци с около 35%, единствено
Естония и Люксембург са зад нас. Да,
факт е, че и бъдещите поколения се обре
меняват, но колко ще се плаща зависи
найвече от това как ще се пласират сами
те държавни ценни книжа на външния и
вътрешния пазар – каква доходност и
съответно лихва ще има. Затова и те не се
пускат накуп – финансовото министерс
тво следи пазара, изчаква момент и
действа. В интерес на истината до начало
то на годината лихвите не бяха особено
високи, но вследствие на влошената поли
тическа обстановка и случая КТБ те на

раснаха, което означава, че ние, данъ
коплатците, и ще плащаме повече. По
качването на лихвите обаче говори и за
друго – инвеститорите нямат доверие,
че средата ще се подобри в краткосро
чен план. А това означава, че има риск
тази тенденция да се запази и в дългосро
чен и да ни бръкне в джоба и под форма
та на повисоки лихви по банковите кре
дити. Картината далеч не е апока
липтична, но в никакъв случай не е
оптимистична.

Проблемът обаче не е толкова в поема

нето на нови заеми, а в това за какво се
разходват те. Всички ни интересува къде
ще отиде поредната порция в размер на
„скромните“ 4,5 млрд. лева дълг. Уточня
ваме, че на този етап актуализацията на
бюджета е приета на първо четене и нищо
не е окончателно. Та, да теглим чертата:

• Дупката в бюджета за тази година е
над 1,062 млрд., та за покриването ѝ
слагаме толкова. Здравната каса,
колкото и да се моли, получи само
100 млн. лв. допълнително. Ми
нистерство на вътрешните работи
получава още 125 млн. лв., Ми
нистерство на здравеопазването –
24 млн. лв., Министерство на земеде
лието и горите ще сложи в касичката
си още 16 млн. лв., Държавен фонд
„Земеделие“ – 70 млн. лв., Лиляна
Павлова и нейното регионално ми
нистерство също 16 млн. лв., право
съдното – скромните 5 млн. лв.,
Висшият съдебен съветще се зарадва
на 10 млн. лв., а Министертство на
външните работи – на 3 млн. лв. Ни
как не сме очаровани, когато се сло
жи и определена сума в графата
„общи“ едва ли не – в случая едни
77 млн. лв. отиват за плащания по
европроекти и така популярното
„други“ и тук не е лошо да има
малко конкретика, дано я видим.
Още разходи ще прибавим – бащи

цата Борисов обеща коледни до
бавки, а и не се знае какво ще
измисли до Нова година. Та мини
мум дотук калкулирахме
1,500 млрд. лв.

• #нямадаплатим си стана #плащаме
ситанипукатушите. Близката до вся
ка власт в последните години Корпо
ративна търговска банка поглъща
още 2 млрд. лв. Теще бъдат заети на
Фонда за гарантиране на влоговете в
банките /ФГВБ/, тъй като сумата в
него не е достатъчна за изплащането

на депозитите до 196 000 лв. в
банката, а вече има определе
на дата, от която изплащането
им да стартира. Това е 4ти де
кември тази година. Не може
да не се спомене, че изненадва
щоФГВБ се оказа и с нов шеф –
не кой да е, а Радослав Ми
ленков, изпълнителен ди
ректор на Общинска банка.
Едва ли случайно заема поста –
все пак в тази финансова инс
титуция се подвизава не кой да
е, а настоящият финансов ми
нистър Владислав Горанов.
Още поинтересно – Миленков
е и доста верен и стабилен ка
дър на Първа инвестиционна
банка – повече от 8 години ра
боти там, като дори е бил член
на Управителния съвет. Защо

споменаваме всичко това? Вижте
следващото тире.

• Найпритеснителната точка от актуа
лизацията – 1 млрд. лв., отива вПИБ.
Или новата КТБ. След кризата с
банката на Василев предПИБ също се
извиха опашки от хора, теглещи
средствата си. Тогава великодушно ѝ
се предоставиха 1,2 млрд. лева
подкрепа, за да не бъде застрашена
банковата система. Цеко Минев и
компания вече половин година оче
видно не успяват да върнат помощта.
Държавата обаче няма проблем с
това, ще налее пари там. Тоест, #ние
щеплатим. Сега изненадани ли сте от
новия управител наФГБВ?

Та не дългът и дефицитът са ни драма
та на нас. А че от 4,5 млрд. лв. 3 отиват в
касичката на Цеко Минев – новия Цветан
Василев, и Делян Пеевски – стария Делян
Пеевски. За пореден път от данъците ни
се захранва мафията. Подхвърлените
50 млн. лв. за коледни добавки на пенсио
нерите на фона на 3 млрд. лв. спонсорс
тво за олигархията са не просто прах в
очите, но и поредно изплюване в лицето
на българските граждани. Недоволството
им е съвсем основателно и за никого няма
да е изненада, ако това бързо стопи
крехкия кредит на доверие на новото
правителство и скоро отново видим
Парламента, опасан със заграждения. #

Снимка: Борил Гуринов
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К
акто навярно сте чули днес, Румъния има
нов президент. Надали сте запомнили
името му – навярно само че е немец и че

спечелил надпреварата с досегашния министър
председател Понта благодарение на
чуждестранния вот. ВсъщностЙоханис не е немец,
но родителите му са от немското малцинство. Ру
мънците настояват това да стане ясно.Интересно е
и възхищението, което се шири в българската мре
жа след избиранетому, но за това покъсно.

Какво всъщност се случи вчера?

Нека погледнем изборите в Румъния. Ключова
роля на втория тур изиграха гласовете в чужбина.
Окончателната бройка не е излязла още, но
различни оценки ги поставят между 300 и 480 хи
ляди. На първия тур са гласували около 150 хиля
ди. Причината за ниската активност сред поне
трите милиона румънци зад граница се смята
очакванията първият тур да не доведе до оконча
телен резултат. Никой обаче не е очаквал на вто
рия да излязат 23 пъти повече.

В чужбина румънците можеха да гласуват в 294
секции. За сравнение, на последните парла
ментарни избори ние гласувахме в 428. Тъй като се
е очаквало,че вотът вчужбинащеотидепредимно
за Йоханис, спекулациите са, че е направено
всичко възможно да се затрудни чисто адми
нистративно гласуването. Пример за това е, че в
секцията в Бон са чакали 7 часа и половина, за да
гласуват. Всичко това изглежда е накарало още
повече румънци да излязат и гласуват напук. В со
циалните мрежи дори са се надпреварвали да спо
делят кой колко часа е загубил за вота и какви
проблеми е видял.

Това може да бъде поука за родните политици –
опитите да се ограничат правата на която и да част

от обществото често
постигат обратния
ефект. Това се отнася и
до всички призоваващи
за забрана за гласуване в
чужбина, на различни
етноси и социални гру
пи. Освен неморални,
тези призиви са сериозно
незаконни.

Иначе активността на
румънците не е кой знае
каква, ако погледнем
числата. Нито общата
активност на изборите
трябва да ни изненадва,
нито гласувалите в
чужбина като бройка са
нещо особено. Ако
пресметнем спрямо
размера на емиграцията,
активността им е
сравнима с тази на

последните български избори. Мерките, които
бяха взети за улесняване на отварянето на секции,
ще увеличи дори още броя гласували българи на
следващия вот. Това, което изглежда наистина
изкарва хората да гласуват, е опитите да им се на
рушат правата. Не мислете, че всички са очарова
ни от „немеца“, както го въртят в нашите медии –
гласовете в чужбина са повлияли единствено за
щото изборите са били на кантар. Аналогично, у
нас 144 000 гласаще имат голямо отражение, ако и
двамата кандидати са на границата.

„Избраха си немец“ икомплексите ни

За мен поинтересното в тази ситуация обаче е
сензацията, на която се залага в отразяването на
тази победа у нас. „Румънците си избраха немец“.
Фокусът върху етническия му произход и рели
гията представя този вот като революционен,
прогресивен и съдбоносен за румънците. Едва ли
не – вижте, взеха си немец да ги оправи, а ние все
комуняги. Самите румънци въобще не виждат
нещата така – за тях този е същият като пре
дишния. Поне такова впечатление предават ру
мънските блогъри, с които разговарях. Произхо
дът му няма значение. Просто предишният е
управлявал досега и е време за смяна на пелени
те, както се казваше в онзи виц.

Фиксацията, която забелязваме в родните ме
дии и социални мрежи днес, за мен говори за
огледална форма на това, което в Африка нари
чат „комплекс на белия спасител“ (white savior
complex). От край време отношението на страни
като Великобритания, Франция, Германия, Ща
тите и Италия към африканските страни е като
на нещо, което трябва да бъде спасено, и че тяхно
призвание е да бъдат спасителите. Затова са изле
ти трилиони долари в помощи с идеята, че ако се

приложат западните модели и ресурси, конти
нентът ще се оправи. Изписани са много трудо
ве защо това мислене е погрешно и как тази по
мощ всъщност унищожава Африка десетиле
тия наред. Последният пример за това е борбата
с ебола.

У нас обаче този комплекс има обратен знак.
Ние сякаш чакаме някой „от запада“ да „дойде
да ни оправи“. Някои в мрежата въздъхнаха: „Ей,
защо не дойде един немец кмет да направи града
ни като китно немско градче“. В пообщ план се
чуват често призиви за изнасяне на отго
ворността на редица институции към Брюксел –
прокуратура, банков надзор, формиране на бю
джета. В тях има плюсове и минуси, но по тях
дори няма дебат. До такава степен нежелаемда
взимаме решения и да говорим помежду си за
проблемите, че предпочитаме изцяло да пре
дадем автономността си на някого навън. Това
ще е резултатът от тези призиви и именно това
прозира в благоговеенето, което струи днес.

Дачакамелинякой „оттам“ да ни
оправи?

Толкова години не узряхме за идеята, че няма
някой да дойде да ни оправи. Това мислене се
забелязва сякаш наймного в шумните комента
тори, псуващи съгражданите си колко са глупа
ви, че са гласували за този или онзи. Брюксел
няма да има нищо против да поеме контрола
над ключови сфери от държавата ни, но трябва
да разберем, че Брюксел е нищо повече от сбор
от силните на деня в Европа. Трябва да осъзнаем
и че ние не сме сред тях. Германия, Великобри
тания и Франция нямат непременно интерес
България и Румъния да са добре. Германия със
сигурност – иначе ще секне притокът на квали
фицирани кадри, от каквито те имат жестока
нужда. Друго са отворените пазари и липсата на
конкуренция. Да не говорим, че решенията и
методите на онези, които определяме расистски
като „белите страни“, може въобще да не са
добра идея у нас или съседите.

Всичко това трябва да ви говори, че не трябва
с лека ръка да сдаваме правата си, макар да
изглежда като добра идея, облягайки се на
предразсъдъци. Именно опитът да се ограничат
правата им изкара толкова румънци да гласуват
в чужбина. Макар индиректно, търсенето на
„спасител“ в лицето на западна Европа и
Брюксел (изглежда за някои и в Русия) води
единствено до загуба на гласа ни в управле
нието на собствената ни държава.

Затова нека не се прехласваме какъв е
произходът на родителите на новия румънски
президент. Нека и не решаваме веднага, че
изборите там показват някакво израстване на
обществото им. Ако тръгнем по тази права,
вместо това трябва да се замислим дали е
възможно да изберат президент с ромски коре
ни или навярно поважното – как би реагирало
нашето общество на такъв вот.

Какво ще направи Йоханис на поста ще ви
дим тепърва. Във всеки случай има доста да ги
догонваме. Найвече в съдебната система и
борбата с корупцията. Това не може да се опра
ви само с избори.

Изборите на Румъния в чужбина и
комплексът ни за белия спасител
БоянЮруков
Текстът е от блога на автора yurukov.net. Публикуваме с разрешение.
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К
акво се случи с модерността,
постмодерната етика и отми
рането на илюзиите? Толкова

много история, информация, факто
логия в толкова много научни трудо
ве, книги и учебници... живеем в гло
бална комуникационна и информа
ционна мрежа, но продължаваме да
спорим за „изначалното добро“ и
„изначалното зло“ у човека. А това
ще рече, че не сме намерили, дори и
да сме търсили, морален консенсус.
Може и да греша, но без такъв
информираното участие на гражда
ните ще си остане един потушен бунт
под миризливия чехъл на аполи
тичната политика на необвързващи
те обещания.

Следните продукти са необходими
за приготвянето на морален кон
сенсус: морал и консенсус. Морал,
колкото и да ви се струва хумо
ристично и иронично, имаме доста
тъчно. Да, имаме морал, защото сме
хора. Много преди да бъдем
„вмъкнати“ в някакви социално
произведени правила на адекватно
поведение, т.е преди да „попием“
един или друг етичен кодекс, ние
вече сме се сблъсквали с морални
избори в нашето ежедневно съжи
телство с други морални същества.
Да бъдеш морален, не означава да
бъдеш „добър“, а означава да осъзна
ваш правото си на избор и да
упражняваш свободата си да изби
раш между доброто и злото. Но
какво е добро и какво е зло, съгласете
се само сега и по изключение,
консенсус няма. На пазара, пазарна
та конкуренция също не допуска ни
какъв консенсус сред пазарните су
бекти.

Разбира се, че няма консенсус, още
повече морален. Ами, нали ако взе
мем, без да искаме, сега всички се
съгласим, че това и това, това, и това
са „лоши работи“, ще трябва да пое
мем отговорност за всички онези
пъти, в които по собствен морален
избор сме участвали, съучаствали
или безучастно наблюдавали нещо
„лошо“. Фактът на моралната отго
ворност може да бъде прикриван, но
не и отменен. Но може да бъде
прикриван. Практиката в това отно
шение показва афинитет към поли

тиката. Когато и където е небходимо
да бъде прикрит нечии морален
избор, говорете за политика. Защото
благодарение на раннобудните
измежду нас, вече всички знаем, че за
морал в политиката не може да се го
вори.

Между другото, какво всъщност
провокира Иво Прокопиев  собстве
никът на акционерно дружество с
неидеална цел Икономедиа АД, изда
тел на Капитал, вестник, чиято ре
дакция има морални претенции за до
казаната си активна гражданска по
зиция и който следва етичния кодекс
на разделение на редакционната от
търговската си (рекламна) политика
– публично да заяви следното: «Бих
помолил ДПС да не хвали „Капитал“
и бих помолил Lafka, ако няма край
на нужда, да не рекламира в „Капи
тал“?» Явно мотивите му не са ико
номически, остава да са или полити
чески, или морални. Как бихме
могли да сме сигурни?

Определението на едно морално
действие не може да бъде направено
в светлината на някакво общо прави
ло, управляващо конкретните слу
чаи. Не се получава толкова просто.
Налудничаво, може би, но е необхо
димо морално въображение, с което
да си представим възможните начи

ни, по които действията ни могат да
бъдат разбрани от други. В този сми
съл, негативният отзвук от рекламата
на Lafka в Капитал можеше да бъде
избегнат с известна доза морално
въображение. Налудничаво, наистина.

Но, така или иначе, моралните
принципи са част от утвърдените тра
диции на нашата етична общност и
всяко тяхно приложение включва
интерпретация и разбиране от страна
на другите в общността, които
упражняват своето морално въобра
жение и способност за морално съдене
точно в този момент.

Работата е там, че „повечето хора“
през поголямата част от времето си
следват рутината и навика – днес се
държим така, както вчера и както хо
рата около нас продължават да се
държат. Докато някой или нещо не ни
спре, или докато ние самите спонтанно
не решим да спрем да се държим
„както обикновено“, бихме могли да
продължаваме така до безкрай.

Разделителната линия между
доброто и злото не е очертана
предварително, тя се чертае в хода
на действието. Агонията на избора
остава дълго, както и горчивият
привкус, че няма доказателство, за
правилността на избора.

#

„Политиката на принципите“
Излишна или невъзможна за изпълнение

Светослав Христов
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Ф
ермерските пазари продължа
ват да набират популярност у
нас. След като порано тази го

дина това се случи в Бургас и Варна,
през ноември бе поставено началото
на ежеседмични фермерски пазари в
Русе и Добрич. Същия месец една го
дина навърши и виртуалният „Храни
телен кооператив Русе“
(https://www.facebook.com/groups/h
rankoop/), обединение на хора от гра
да и региона, които колективно си па
заруват биохрани директно от
производителя.

„Всичко тръгна оттам да търся
чиста храна за себе си и семейството си
и... колелото се завъртя“, казва Мария
ИвановаСтоянова, основател на коо
ператива и допълва: "Нещата се
случват бавно, крачка по крачка, но се
случват, а важното е човек да има пра
во на избор – включително и с какво се
храни."

Два нови фермерски
пазара през ноември

МилаВасилева

По думите на Мария като специа
лист по екохранене и живот,
разнообразието на новооткрития
фермерски пазар в Русе не е голямо,
но не е и малко. Всяка събота жители
те на дунавския град вече ще имат
възможността, надяваме се и фи
нансовата, да си купуват мляко и
млечни продукти, лимец, студенопре
совани масла, богато разнообразие от
билки и подправки, биологично
отглеждани ябълки, ябълков сок и
ябълков оцет от същите тези ябълки,
различен вид тахан, био леща, боб, би
волски месни и млечни деликатеси,
вина и сокове от арония, хляб, до
машни ястия. Впрочем, при този тип
продажби се заобикалят прекупвачи
те, така че ако ще купувате истинско
мляко, подобре да си го купите напра
во от фермерския пазар, отколкото от
биорафта в супермаркета.

Безизходнидни

РадойРалин

Омръзнаха митези сиви вечери,

омръзнами еднаквиятживот.

Предмене като символ са изпречени

два клона на изсъхнало дърво.

Задтях се гушат сгърбенитефигури

на хижите с олющени стени

и сякаш арестанти във вериги

се нижат бавнотъжните ни дни.

Понякога не мога да изтрая,

извръщам взор от изгледа унил

и почвам поетично да роптая,

че всеки се е вече примирил.

Едва докоснал скритататетрадка,

и в пръститеми ритъмъттупти,

тъгатамитогава става сладка

и съчинявамтолкова мечти.

Омръзнаха ми вечерите сиви!

Омръзнаха ми дните без борба.

Загиваме. Вмузея спи ръждива

на Чинтулов юнашкататръба.




