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Протест
Вестникът на активния човек

Издава се с дарения Разпространява се безплатно

Законът за доброволчеството

На стр. 2 На стр. 3 На стр. 6

Чуваме ли се?

Слушам и чувам са две различни по
нятия. Във всяка една минута от
ежедневието ни ние нещо, някого,

някъде слушаме – колегите в офиса, поло
винката и децата вкъщи, пенсионерите в
трамвая, тийнейджърите в мола, рекламите
по радиото, политиците на малкия екран, и
още, и още. Тонове информация атакуват
слуха ни непрестанно, затова и поголямата
част от нея просто не чуваме. Игнорираме я,
или пък я намираме за твърде сложна, или
просто не ни изнася и не ни харесва. Често
чуваме само това, което искаме да чуем – и
сами се вкарваме в заблуда.

Политиците много обичат да ги слушаме,
нонеида гичуваме.Аможеида е обратното
– ние предпочитаме да ги слушаме, без да ги
чуваме. Иначе е трудно обяснимо защо 85%
от тях говорят като дървари, 10% – като
Лютви Местан и Мариана Георгиева и едва
5% като интелигентни, образовани и уважа
ващи събеседника си хора (виж стр. 3). Ниво
то на водене на диалог в публичното
пространство отдавна е заприличало на
общо събрание на блок в „Надежда“. Всеки

говори, надвиква, прекъсва, обижда, не
може да облече в думимислите си. Ине чува
– не приема информацията, която събе
седникът му поднася и я пропуска удобно
покрай ушите си. Отказва да я приеме. Ние
като зрители/слушатели/адресати – също.
Пляскаме на простотията, която се излива
от устата на избраните да ни представляват,
защото така ги чувстваме поблизо до нас.
Затваряме си очите пред гафовете им и
търсим начини да ги оправдаем. Не реагира
ме, когато водещи на новинарски емисии не
поставят правилно ударения или бъркат
думи. Ограничаваме речника си до опреде
лен брой думи, с които да сме на ниво в со
циалните мрежи, и ако случайно някой
изтърси нов, сложен термин, го игнорираме,
но пък иначе не спираме да споделяме пак
там колко сме възмутени от ширещата се
неграмотност, писането на латинца и ниска
та обща култура.

Отказът ни да приемем информация, коя
то не разбираме на прима виста, е доста
удобна и за властта, и за медиите. Така
първите могат да прокарват каквито си
искат закони и разпоредби, облечени в дума
та „реформи“, а вторите – да трупат рейтинг
и тираж със съмнителни анализи и тълкува
ния и език, далеч от журналистическите
стандарти. Слушаме, че се готви пенсионна
реформа, но не чуваме къде са парите ни,
какво е втора пенсия, как да си изберем
фонд. Само се възмущаваме, че ще ни огра
бят и излъжат, и дотам. Слушаме, чеще има
нов дълг, но не чуваме къде отива, а пишем
много компетентни статуси във Фейсбук, ма
кар че хабер си нямаме от икономика и бю

Разпищолената накокариженостКакъв мек, бе?

джет. Слушаме, че има нова концепция за
образованието, но не чуваме защо детето
ни не иска да ходи на училище. Слушаме
обещания за промяна, но не ги чуваме и
после забравяме да търсим отговорност за
неизпълнението на поетите ангажименти.
Слушаме за бедствия, причинени от при
родните стихии, но не чуваме за незаконна
та сеч. Слушаме за недостига на линейки,
но не чуваме лекарите. Слушаме за ко
рупцията във всеки един сектор на
обществения живот, но не чуваме за причи
ните. Слушаме велики идеи и големи пла
нове, но не чуваме популизма.

Това далеч не се отнася само за диалогът
„управнициграждани“, „управницимедии“,
„медииграждани“,нои за общуванетони със
семейство, близки, приятели, съмишленици и
дори продавачът от кварталното магазинче.
Постоянно твърдим, че не сме чути, но и ние
не чуваме. Само слушаме. А напоследък и
тованеправим. #
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Какъв мек, бе?

Гледах телевизия и не вярвах на ушите
си. Евродокладът бил мек, каза тя. И
твърдеше, че го била чела.

За да казваш на такъв доклад „мек“,
трябва да си доста твърдоглав. Ето защо:

Българите не приемат Висшия съдебен съ
вет като „автономна и независима власт,
способна да защитава съдебната независи
мост“, пишеКомисията.

И от кого да я защитава? „От изпълни
телния и парламентарния клон на управ
лението“.

Тази мека формулировка иде да ни каже,
че в България няма правосъдие, защото по
литиците могат да се месят на висшия му
управляващорган, а и на самото него.

„Важността на повече прозрачност и
обективност в съдебните назначения е
постоянна тема в докладите по механизма
за сътрудничество и проверка“.

Тоест не само политиците се месят, но и
върху доверието в българските магистрати
виси постоянна въпросителна.

България се бори с корупцията между ма
гистратите, но няма съдебен инспектор.
Трябвало да го изберат още миналата годи
на, но не успели.

Значи не само политиците се месят, не
само Висшият съдебен съвет и неговите
назначения не вдъхват доверие, ами и няма
кой да ги инспектира.

„Друг въпрос, който докладите по меха
низма за сътрудничество и проверка
настояват да се реши, е ефективното
изпълнение на присъдите и особено
проблемът с осъдените престъпници, кои
то са успели да избягат от правосъдието и
да се укрият“.

Значи не само политиците се месят, не
само ВСС и магистратите не вдъхват дове
рие, не само че няма кой да ги инспектира,
но и не изпълняват присъдите им. Ние ги съ
дим, а те бегат.

В отговора на властите на тази реалност
„липсва убедителност“, установила Коми
сията.

Т.е. те бегат и не могат да ги хванат.
И после – о, изненада (за осма поредна го

дина): „Корупцията остава сериозен
проблем в България“. С това
са съгласни 97 на сто от насе
лението ѝ, установил
Евростат.

А кои са тези 3 на сто, дето
не са съгласни? Теще да са ко
румпираните. Тяхната мама!
Как успяват да вкарат толко
ва депутати в парламента то
гава?

„Досега има много малко
окончателни осъждания в
делата за сериозна корупция

въпреки мащаба на проблема“. Про
дължават да го отнасят дребните риби. Го
лям праз как се чувства 97 на сто от населе
нието.

„Да се възложи на една институция с
необходимите власт и автономност да
координира и прилага антикорупционните
дейности“. Много борци срещу корупцията
иматеинаникого от тяхне вярваме.

„Организираната престъпност остава
проблем вБългария“. Не думай!

Тук обаче има малко омекотител. Ко
рупцията е „сериозен проблем“, а органи
зирата престъпност (хайдушкото движение)
е само „проблем“.

Значи това, което преди са постигали
главно със сила, сега го постигат главно с
пари. Все пак има някакъв напредък.

„Специализираната прокуратура и съд,
създадени преди две години, бавно за
почват да постигат някакви резултати“.
Т.е. не само организираната престъпност
остава проблем,ноиникойне се е засилилда
го решава. Не се вижда усещане за
спешност.

„Въпреки значителните усилия замра
зяването и отнемането на активи все още
не изтглежда достатъчно насочено срещу
организираните престъпни групи“.

А срещу кого тогава е насочено? Това в
доклада не го пише. Но все пак той ни казва,
че: Не само че не ги хващате, не само че като
ги хванете, не можете да ги осъдите, не само
че като ги осъдите, те бегат, амиииманетоне
можете да им вземете.

Да, в този „мек“ доклад няма гръмки по
литически оценки. Няма „България е на
кръстопът“, няма „липса на посока“, няма
нищо за „политическата воля“.

Той с равен, технократски език ни казва:
Къде ви е държавата? Не се вижда от ма
фия. Приличате на странакандидатка.
Какво правите в ЕС?

ВеселинЖелев
(текстът е публикуван в Клуб „Z“. Публикуваме с разрешение)

Източник: cyplive.com
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„Отиват и показват: „Ей тука, в тая ливада,
има труп, ей тука някъде го копахме“. И колега
таЦветанов с един багер копае и вади трупове“.

Цитат от някоя черна комедия на братя
Коен? Разговор между патолози? Изповед на
вманиачен некрофил? Разказ на пребледнял
начинаещ ексхуматор? Съвсем не – просто
министърпредседателят Бойко Борисов
държи реч. В Берлин. Пред строга и
консервативна немска аудитория.

Година покъсно, в пристъп на задоволс
тво от поредния изкопан с багер труп, Бори
сов дори разпореди пред медиите „да се ку
пят тричетири телешки пържолки“ за ку
чето, намерило тялото. За статистиката –
тялото бе на 17годишно момиче. Отвлечено
и удушено.

Некроманската реторика всъщност не е
новост у нас – още преди години Иван
СлавковБатето например се разсърди на жи
телите на цял столичен квартал: „В
Орландовци искат крематориум обаче няма
пари! Ако някой се гътне през моя мандат, обе
щавам, че ще го копам лично“. Но това си беше
Батето – за него никога не можеше да си сигу
рен на колко промила е застанал пред каме
рите. Аи за умрелите – или добро, или нищо.

Когато обаче народен представител, още
повече – премиер, прави подобни втрещява
щи изцепки, вече не е забавно, а напротив –
обидно. За институцията, за колегите му, за
аудиторията.

„Как да няма работа? Примерно за овчари в
момента има. Така се търси агнешко и овчо в
цяла Европа, че просто... В зеленчу
копроизводството. Ма той нямал работа, защо
то бил IT специалист…“

Всъщност проблемът е именно в аудито
рията. Всяка публична професия и всяко
публично изказване се влияе пряко от изиск
ванията на аудиторията. При родните поли
тици това е толкова осезаемо, че чак е забавно
да се наблюдава. Миков например едва ли ще
занимава червените баби с европейски
ценности и модернизация. Не, разбира се –
ще им разтяга локуми за пенсии и социални
помощи. Радан Кънев ще е на другия полюс –
предвид предимно младите си и образовани
избиратели ще е принуден да говори разби
раемо, аргументирано и да им казва това, кое
то искат да чуят. А Радан това и прави в голя
ма степен – чете мненията и статусите им във
Facebook и след два дни излиза с подобно
официално изявление. Колегата му Москов
също се възползва от настроенията на електо
рата и от време на време надава по някой не

винен пушечен изстрел в посока ДПС, за да си
вдигне рейтинга. За „Атака“ и Патриотите е
ясно – антибългарски световни конспирации,
България на три морета и пр. Произнесени с
напевен фюрерски тон. За ДПС – безконечна
и „корпулентна“ реторика.

„Какви са тия съдии – някаква пикла ми за
вършила миналата година и вече е с имунитет“.

Докато не идва Борисов с долно
чифликчийското си наречие и не започне да
нарича избирателите си „човешки мате
риал“, „овчари“, „козари“, „тираджии“,
„ония, дето избегаха“ и пр. И найсбърканото
от всичко – въпросните избиратели не само че
нямат нищо против, но дори и одобряват по
добно поведение. Дали защото им омръзнаха
безкрайните отегчителни и неразбираеми мо
нолози на Местан, Станишев и сие; дали зара
ди осъзната или неосъзната носталгия по бай
Тошо; дали поради сбъркани фетиши за „чо
века от народа“, дали просто защото: „Вие сте
прости и аз съм прост, затова се разбираме“.

Първо – нека е ясно, че понятията „разби
раемост“ и „каруцарство“ нямат нищо общо.
Границата между тях дори не е тънка, а
огромна. Пази се от високата стена на Еле
ментарната култура и гигантската китайска
армия на Първите седем. Ако все пак единс
твената ви възможност да разберете нечия
реч е тя да звучи „по е те тоа начин“, значи
проблемът изобщо не е в политиците, а във
вашия телевизор.

„Това дамачкашЦветанов е все едно с голо дупе
таралеж да мачкаш“.

Второ – подобен полскотръмбешски ман
талитет в политиката не се (и не може да се)
толерира от никое уважаващо себе си
общество. Към него трябва да имат непоноси
мост и медиите, и гражданите, и самата поли
тическа система. Пример – френският депу
тат Филип льо Ре се разкудкудяка в пле
нарната зала, подигравайки
се на своя колежка. Резулта
тът – почти моментално
олекна с половината си
заплата. Бившият кмет на
Торонто – Роб Форд, освен
че си призна, че е пушил
крек, бе и хванат на запис да
реди звучни онтариовски
псувни по неизвестен човек.
За което моментално бе
сдъвкан на парчета и от ме
диите, и от обществото и бе
принуден да се извинява
публично. Ако си предста

вим, че някой хипотетичен западен премиер
се подиграе в национален ефир на свой поли
тически опонент, относно говорния му де
фект, то можем смело да прогнозираме, че
въпросният хипотетичен западен премиер
едва лище си довършимандата.

„Ако кмет, зам.кмет някъде надигне главица
или направи нещо, го омитам веднага, но не го
връщам в партията. Навънка и това е“.

Трето – нашенската концепция за „човек от
народа“ си остава все така безнадеждно
овехтяла и лъхаща на соц. Разбиранията за
нея не са се актуализирали в последните поне
50 години и се изчерпват с гореспоменатия
фриволен харманлийски диалект, тъпи ше
гички в стил „Таз година половин (проводник)
магистрала – догодина цяла“, рязане на ленти и
пъхане на залци от погачата в устата на девой
ки с народни носии. И в чужбина различни
политици се стремят да се покажат приобще
ни към народа, но използват доста по
простички, възпитани и ненатрапващи се ме
тоди за това – например да ходят с метро или
с колело на работа.

„Не познавам човек с прякор Стенли, а Стоян
Сарийски беше гадже на дъщеря ми. Заварих я
една вечер плачеща и го набих“.

Четвърто – да твърдим, че 40% от гласували
те на последните избори нямат нищо против
премиерът им да се държи като простак, защо
то и те самите са такива, би било прекалено
тъжна теория. Аи ако го казва някой друг, а не
той – със сигурност ще се разсърдят. Факт е
обаче, че ако те самите реагират остро на неу
местните изказвания на вожда си, вместо да се
чудят как да ги оправдават, има доста голям
шанс той да спре „да се напъва“ и да ражда по
три нови такива на седмица. Има голямшанс и
пленарната зала найнакрая да спре да прили
ча на битака вМалашевци, тъй като списъкът с
безумно политическо „плещене“ не се изчерп
ва само с Борисов. В него са „разпищоленият“
Станишев, радетелят за женски права Кирил
Добрев, „in vivo“ членовете от здравната ко
мисия, „ваканцуващият“ Хафъзов, „лумпенът“
Монов, „трикът“ – Лукарски, Маяма Нолова,
девет десети от парламентарната група на
„Атака“ и пр., и пр.

Те обаче са политици – говорят това, което
се харесва на аудиторията. Не е ли време са
мата аудитория да вдигне поне малко крите
риите?

Разпищолената
накокариженост

Христо Гатев

Източник: ППГЕРБ



ПОЛИТИКА# Протест

www.facebook.com/vestnikprotestvestnikprotest.com4

20.II .2015 г.

Източник:
ureport.bg

Цинизъм, облечен във власт
Събин Танев

Цинизмът в страната ни е стока в изо
билие. Поради широкото си
разпространение той прави впе

чатление само на единици. Всички останали
са тотално привикнали с него и вече дори не
го забелязват. Превърнал се е в норма. В на
чалото на новата 2015 година една новина се
завъртя за много кратко в медийното ни
пространство и изглежда също не направи
впечатление на никого. Новината за една
госпожа, бивш заместникминистър на пра
восъдието, която без капка свян ремонтира
ведомствено жилище с пари на всички нас –
българските данъкоплатци. Името ѝ е
Сабрие Сапунджиева, а държавата, разбира
се, е България.

Историята започва през далечната 2002
година, когато на кадъра на ДПС е отпусна
то ведомствено жилище за ползване в кв.
„Витоша“. Жилището с площ 98 кв. м. е
собственост на държавата и в частност на
Министерството на правосъдието. Още през
есента на миналата година стана ясно, че Са
пунджиева е ремонтирала служебното жи
лище с държавни пари, отклонени от фонда
за подобряване на условията в затворите.
Срещублизо 50 хилядилева са поставени 150
метра кабел, монтирани са 68 контакта,
подменени са 15 кв. м. дограма и са поставе
ни външни щори, изшкуркани и лакирани
са 66 кв. м. гардероби, поставени са 60 кв. м.
ново паркетно дюшеме (145 лева на кв. м. с
монтажа) и още три страници описание на
извършената дейност. И за капак на всичко
към онзи момент въпросната госпожа не зае
ма държавна длъжност от година и полови
на. Солидарност в найчистия ѝ вид!

Според имотната ѝ декларация до Сметна
та палата Сапунджиева и съпругът ѝ прите
жават 75 хил. евро заедно, като тя отделно
има още 49 хил. лева. Двамата притежават
две къщисдворове вЯкорудаи етажоткъща
пак там. През годините е дарила и апарта
мент на дъщеря си. След ремонта тя поисква
да купи апартамента на пазарна цена, защото
нямала свой. Ако все още не усещате абсурда
на тази история, вероятно имате роднински
връзки с въпросната госпожа.

Историята не свършва до
тук. Министерството на пра
восъдието изпраща сигнал до
главния прокурор на Бълга
рия. Гн Цацаров обаче
изобщо не е впечатлен от
явните нарушения – подаде
ният сигнал е препратен в най
ниското възможно звено на
правоохранителните институ
ции – 4то РПУ в гр. София.
Министерството сезира и
областния управител на Со
фия, който трябва да

предприеме действия по извеждането на Са
пунджиева от служебното жилище. Тук
процедурата умишлено е забавена, така че
Сабрие да може да си „намери“ нова
държавна работа.

„Намира“ я в лицето на Администра
тивния съд Софияград. Тук тя е назначена
като съдебен секретар на временен щат от
председателя на съда Радостин Радков.
Разбира се, отново в нарушение на правила
та – назначена е без нужното допитване до
ВСС. Според Радков той е бил подтикнат
преди всичко от съжаление – заради со
циалното ѝ положение и заради тежкото ѝ
здравословно състояние. И за да бъде
абсурдът пълен – Сапунджиева излиза в
болнични още в първия си работен ден.
Въпреки това е налице изпратено писмо до
Министерството на правосъдието с молба да
не бъде гонена от жилището. Аргументът –
новата ѝ държавна работа. Показателно е, че
няма случай на даден държавен апартамент
на съдебен секретар, който на всичко отгоре
работи на временен щат. Според правилата
за разпореждане с имотите на правосъдното
министерство предимство се дават на се
мейства с повече от две деца, самотни роди
тели с непълнолетни деца, семейства с две
деца, когато и двамата родители работят в
системата на МП или органите на съдебната
власт, семейства с едно дете. Разбира се, в
България правилата са създадени единстве
но за да се нарушават и нищо чудно да ста
нем свидетели на прецедент – държавното
жилище да ѝ бъде преотстъпено за повторно
ползване.

Сабрие Сапунджиева повдига няколко
важни въпроса. Първият от тях е – дали слу
чаят ѝ е единствен и уникален? Има ли дру
ги дребни тарикати, които са се наредили на
държавната хранилка и харчат държавни
средства за ремонт на жилища, които дори
не са техни? Нужно е мащабно разследване
на органите на МВР и прокуратурата за
установяване на други подобни нарушения.
Говорим си за източване на държавни
средства в немалък размер. В състояние на
задълбочаваща сефинансова криза подобни

течове на държавни пари са абсурдни.
Разбира се, тук не включваме фактора „же
лание“ за справяне с проблемите. Защото
циничната постъпка на Сапунджиева със си
гурност се е случвала с мълчаливото съгла
сие, на моменти дори и поощрение, на не
един или двама висши държавни служители
и институции. Вторият въпрос е – готова ли е
държавата да употреби същата доза соли
дарност към някой случаен и обикновен
гражданин, изпаднал в подобно състояние –
без жилище и работа и в лошо здравословно
състояние. От имотната декларация на Са
пунджиева става ясно, че тя притежава ня
колко имота, които са напълно достатъчни
за нормален живот. Историята за влошено
то ѝ здравословно състояние изглежда като
съшита с бели конци. Изобщо не са малко
случаите, в които обикновени граждани са
изхвърлени от ведомствените жилища пора
ди наглед абсурдни причини. Някои от тях
може би са изхвърлени, защото някой поли
тик е имал мераци към апетитните имоти?
Разделението между управляващи и
управници става все поабсурдно, а с него на
раства и несправедливостта и недоверието.
На всички ни е омръзнало от двойния
аршин, с който се мери, когато става въпрос
за висшите държавни служители и
нормалните граждани.

Найдобрата противопоставка на цинизма
е надеждата, колкото и изтъркано да звучи
това. Независимо от тежките удари, които
ние, нормалните граждани на България, по
насяме всеки ден, не бива да губим надежда
и търпение. Представете си една България,
която е правова държава не само по Консти
туция, но и в действителност. Престъпници
те са в затворите, държавните средства не се
източват от знайни и незнайни хайдуци, пра
восъдната система работи и е ефективна,
органите на МВР и прокуратурата вършат
съвестно работата си и съблюдават за
нормалното протичане на обществените
отношения. Достатъчно е всеки един от нас
да направи малка крачка за осъществяване
то на всички тези идеали. И така, крачка по
крачка, докато заедно извървим целия път.
Надежда има – тя е във всеки един от нас.
Просто не трябва да я оставяме да бъде зали
чена от ширещия се навсякъде цинизъм. И
въпреки всичко – Българияще пребъде!

Източник: dnevnik.bg
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НОИ vs УПФ – рунд първи
МихаелаЛазарова

Малко вероятно е да не сте чули за новостите в
пенсионната система, които разбуниха духовете в
края на миналата и началото на тази година, и
идеята на управляващите да избираме къде да оти
ва вноската ни по фонд „Допълнително задължи
телно пенсионно осигуряване“ (ДЗПО) в размер на
5% или т.нар. „втора пенсия“ – дали изцяло в На
ционалния осигурителен инстититут (НОИ), дали
в Универсален пенсионен фонд (УПФ). Промените
засягат гражданите, родени след 1959 година, и все
още са в процес на обсъждане, но някои неща вече
са в сила.

НОИ
НОИ се създава през 1995 г. със Закона за фонд

„Обществено осигуряване“ като правоприемник
на Главно управление „Социално осигуряване“.
От него получаваме пенсии (и за стаж, и инва
лидни), болнични, майчинство, обезщетения при
трудова злополука, при закриване на предприя
тието и каквито там още се сетите. Вноските, кои
то всеки месец се изчисляват от брутното ви тру
дово възнаграждение, са 16,3% за родените след
1959 г. (7,5% ви се удържат, останалите 8,8% са за
сметка на работодателя ви) и 21,3% за родените
преди 1959 г. Парите ви отиват накуп в кюпа, няма
индивидуални партиди и на практика с тях в мо
мента се плащат пенсиите на сегашните пенсио
нери. Внасяте и в замяна имате едно обещание, че
някога ще получавате доходи за старини, стига да
отговаряте на определени условия, които кой
знае какви ще са тогава, и при други обстоятелс
тва – със сигурност вноските, възрастта, стажът,
инфлацията и ситуацията в страната като цяло
ще е доста променена. Щеразчитате на активните
работещи хора тогава да пълнят НОИ, за да ви
хранят. А влошената демографска структура у
нас и буксуващата икономика не вещаят, че ще
има много такива. Не е тайна, че дефицитът в
института е огромен, а факторите за това не са
един и два.

УПФ
ДЗПО се въведе у нас на 01.01.2002 г. Пет про

цента от брутната сума на вашето възнаграждение
отива по лична, поименна партида в някои от
пенсионнитефондове в страната. От тези пет 2,8 са
за сметка на работодателя, 2,2% ви се удържат от
заплатата (ако не сте самоосигуряващо се лице или
упражнявате свободна професия). Според ста

тистиката около 60% от населението у нас внася
вноски за втора пенсия или средно 3,3 млн. души.
Пенсионнитефондове у нас са девет на брой :

Доверие, Съгласие, ДСК – Родина, Алианц
България, Ай енд Джи, ЦКБ Сила, Бъдеще,
Топлина, Пенсионноосигурителенинститут.

Витаят слухове, че на пазара от миналата година
има и четвърти играч, който чака да бъде одобрен.

Парите ви в някой от посочените УПФ се
натрупват, като колко ще получите, когато се
пенсионирате, зависи не само от това колко сте
внасяли, но и каква доходност имат те, защото
фондовете извършват капиталови операции със
сумите ви (инвестират ги и според постигнатата
доходност те растат или се топят). И освен ако не
сте корифей на финансовите операции, няма как
да предвидите какваще бъде тя и според нея – кой
фонд да изберете. Излизат сега някакви данни, че
последните години тя е отрицателна, но за мо
мента не се наемаме да ги коментираме. Отделно
е хубаво да знаете, че фондовете не обработват и
не оперират на добра воля с отчисленията ви за
пенсия, ами и начисляват такса всяка година, коя
то е в размер на 1% от всяка вноска, плюс входна
такса в размер на 5%. Така че каква втора пенсия
ще получите след 20 години примерно никой не
може да ви каже. Все още фондовете не са изпла
щали такава – предстои да видим как ще се спра
вят, тъй като до момента те просто натрупват
пари и инвестират, а нямат ангажимент за ре
довно месечно изплащане на обезщетение
(очаква се след около десет години да са налице
първите късметлии, които ще получават втора
пенсия). Средствата ви там могат да се наследяват
и в случай че нещо се случи с вас, те се изплащат
еднократно или на части на наследниците ви. При
загубена пожизнено работоспособност пък може
да ви бъдат изплатени наведнъж 50% от натрупа
ните по сметката ви суми.

Какво се променя от 01.01.2015 г.?
Лицата, родени след 1959 година, които досега се

осигуряват за втора пенсия в УПФ, могат да пода
дат заявление вноската им да отива изцяло в НОИ.
Могат да направят това по всяко едно време, като
ако искат да останат в УПФ, не е необходимо да го
уведомят, нито пък да декларират това пред НОИ.
Изборът е еднократен – можете да преместите па
рите си само веднъж. После няма връщане назад.

Лицата, които за пръв път започват да упражня
ват трудова дейност през тази година обаче, трябва
да заявят къде искат да отиват 5те им процента
вноска – дали в УПФ, дали само в НОИ. Срокът за
това е една година – ако врамките на тази година те
не посочат своя избор, парите им отиват изцяло в
НОИ. Това също е еднократна процедура.

Какво означава това? Че ако сте работодател,
трябва да попитате всеки един от служителите си е
ли решил къде ще се осигурява, ако постъпва за
пръв път на работа, да ги гоните да ви осведомят
сменилили сафонда, в който отиват удръжкитеим
с държавния, подали ли са заявления, ако са реши

ли… Все забавни дейности. Ако пък сте работник,
найвероятно трябва да проучвате в кой пенсионен
фонд са парите ви (да, повечето не знаем, факт!),
къде е подобре да бъдат, щечетете до безкрайност
коментари на знайни и незнайни експерти и фо
румци и накрая просто ще ви писне, ’щото „аз
пенсия такаилииначенямада доживея, те искат да
се пенсионирам на 100 години с 80 трудов стаж, пък
и където и да си държа парите, все ще ми ги
откраднат“, и ще ви е все тая кой акумулира
вноските ви.

Възникват обаче няколко въпроса, на които все
още няма категоричен отговор и коитоще доведат
до невероятен хаос:
• какво се случва, ако работодателят не е плащал

осигуровки на служителите си с години, а те
вземат, че прехвърлят партидите си в УПФ в
НОИ – на кого ще дължи забавените вноски –
наНОИилинаУПФ?

• какво се случва с постъпилите за първи път на
работа през последните три месеца на минала
та година? Досега ако реализиралите се за пръв
път на пазара на труда не посочеха в кой УПФ
да отиват удръжките им, след три месеца бива
ха служебно разпределени от НАП. Какво се
случва обаче вмомента – аконе посочат, вНОИ
ли отиват директно по поздразбиране, въпреки
че срокът да изберат е година според новите
промени, или са заварено положение и ще ги
преразпределят в УПФ?

• остават ли си средствата на лицата, постъпили
за първи път в осигурителната ни система по
баланса на НОИ, ако те в рамките на тази годи
на изберат, че искат да се осигуряват в УПФ?

• и всъщност има ли ясна сметка кой и колко пе
чели и кой и колко губи от промяната, предпо
лагаем брой на хора, решили да се осигуряват и
на едното, и на другото място, и цифрово изра
жение на положителните (уж) ефекти от това?

НОИилиУПФ?
Ивсе пак, кое да изберем? Никой не може да ви

даде точен съвет. Доверието в институциите,
банките и финансовите компании като цяло у нас
е на точката на замръзване. Ако поверим вноски
те си за пенсия изцяло на НОИ, те така или иначе
ще се използват за запълване на дупки. Но пък и
УПФтата у нас не са цвете за мирисане и е трудно
да преценим има ли и кои са гнилите ябълки сред
тях. Комисията за финансов надзор, която следва
да ги проверява, спи зимен сън от години и не мо
жем да разчитаме, че си върши работата и ще
предотврати евентуална криза. Така че изборът
трябва да е изцяло личен. От фонд във фонд
може да се прехвърлите веднъж годишно срещу
20 лв. А съветът, който бихме дали на този етап –
не чакайте пенсии от държавата или УПФ. У нас
има и доброволно пенсионно осигуряване, както
и други опции да спестявате пари за старини.
Няма да ви струва много.

И да завършим положително – тези спорни про
мени очевидно целят да се вземат едни пари,
възползвайки се от финансовата неграмотност на
хората, но доста от тях всъщност се заинтересоваха,
провериха в койУПФотиват парите им,може би си
поискаха и извлечения от партидите и попрочетоха
нещо. Вярвам, чеще направят разумния избор.
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Снимка: ТихомираМетодиева

Точна статистика за доброволците у нас няма –
в общественото пространство ще срещнете
различницифри–къде60 000,къде80 000.На

фонанаостаналитеевропейскиинесамостраниина
7милионното ни население цифрата е смущаващо
ниска. Добрата новина е, че след бедствията от лято
то на 2014 година интересът към доброволчеството
сякаш се повиши и все повече хора търсят каузи, в
които да се включат, влагайки найценното – своето
време.

За закон за доброволчеството у нас се говори от
поне 10 години. В предишния си мандат правителс
твотонаГЕРБскалъпинабързоедин,нотойтакаине
бе приет. Сега отново го извадиха от скрина, поизту
паха го от прахта и го поставиха на масата/сиреч,
сайта на Министерството на младежта и
спорта/.Организират се и редица кръгли маси и се
очакват още предложения и коментари, преди да го
вкарат впленарна зала.

Подобен нормативен акт е повече от необходими
даже доста закъснял. Малко са страните, които не са
регламентирали полагането на безвъзмезден труд в
полза на обществото. С него следва да бъдат разпи
сани ясно правата и задълженията на доброволците
не само от гледна точка те самите да бъдат предпазе
ниот злоупотреби,нои всички останалипо трасето –
фондациите и останалите НПОта, читалища,
общини, държава и други организации, които рабо
тят с тях,инайвече – хората, вчиятополза сеполага
трудът. Голяма част от тях са деца и възрастни в не
равностойно положение и е абсолютно задълително
дабъдеосигуренаитяхната защита.

Новият стар проектозакон на ГЕРБ обаче е далеч
оттова.Важноедасеотбележи,четойсеотнасясамо
за формалното, организирано доброволчество, не и
за спонтанното такова, плод на неформална група.
Положителното е, че се дават определения на
термини като “доброволчество”, “доброволец”,
“краткосрочно и дългосрочно доброволчество”,

“корпоративно доброволчество”, посочени са су
бектите, които организират полагането на този тип
труд, въвежда се и изискването за сключване на до
говор, когато той се упражнява повече от тридесет
дни. Дефиницията на понятията обаче звучи като
преписана от Уикипедия – с по едно изречение, ни
каква конкретика, общо, нахвърляно сякаш да се
отбие номера. Не че съм фен на сложните обясне
ния от по един параграф, които в повечето случаи
не казват нищо, а и никой не ги разбира, но повърх
ностното очертаване на рамката със сигурност
позволява всеки да я тълкува, както си реши. Въ
веждат сеирегистърнадоброволците,апожелание
и доброволческа книжка и идентификационна
карта на доброволеца. Регистърътще се води от су
бекта, който организира желаещите да осъществя
ват добровелен труд е е добра стъпка. Какво обаче
представлява идентификационната карта и защо
ниенужнаикнижкачак,не става особеноясно –да,
определени са реквизитите, да, може би не е лоша
идея да се идентифицираме с карги, но не виждам
закаквощенислужисаматакнижка.

Дотук с положителното. Това, което за съжале
ние липсва в проектозакона, е повече яснота какще
сепредпазватидоброволци,ихора,вчиятоползасе
работи безвъзмездно /когато говорим за физи
чески лица/, от злоупотреби. Не са редки случаите,
прикоиторазличнифондацииидругинестопански
субекти печелят проекти за хиляди левове, за
изпълнението сина тезипроекти ангажиратизцяло
доброволци и на практика ги реализират на техен
гръб, а парите просто потъват някъде. Внастоящия
си вид този нормативен акт не регламентира пре
венцията на подобни случаи и последващата отго
ворност – пред кого ще отговаря организацията в
случай на злоупотреба, койще извършва проверки
при такива ситуации и какви ще са наказанията.
Посоченият универсален термин “трети лица” на
вежда на мисълта, че за пореден път отговорността
е колективна и в повечето случаи ще доведе до бе
зотговорност.Щосеотнасядозащитатанайвечена
потребителите на доброволния труд, когато такива
са възрастни хора, деца, бежанци, роми или други
социални групи, то едно свидетелство за съдимост,
документ за медицински преглед и автобиография
не означават, че желаещият да помага няма да
злоупотреби с тях – под злоупотреби разбирайте от
партийна агитация до различни форми на манипу
лация, недобросъвестните практики не е като да не
се срещат същотолковачесто.

Отговорност запричиненивреди
Чл. 13. (1) Доброволецът отговаря пред лицата,

организиращи доброволческа дейност за виновно
причинените реални вреди, при или по повод
извършванетонадоброволческатадейност,пореда
на гражданското законодателство.

(2) Лицата организиращи доброволческа дей
ност отговарят пред третите лица до размера на

реално причинените виновно от доброволеца вреди,
приилипоповодизвършванетонадоброволческите
дейности,поредана гражданското законодателство.

Толкова са успели авторите да сглобят за отго
ворността, да не говорим, че тези две изречения се
отнасятпредимно заимуществена такава.

Друг съществен пропуск е стимулирането на
доброволчеството – споменах вече цифрата на ре
гистрираните доброволци, дори и да включим нере
гистрираните, тя едва ли ще мине 100 000. Според
проведенопрез 2011 година вЕвропейския съюз те са
над 100 милиона и формират 3% от БВП/Брутен
вътрешенпродукт/.Основният стимул е ясен – това
е моралното удовлетворение, възможността да пра
виш нещо, което искаш и харесваш, благодарността
и признанието, които получаваш. Това обаче не е
достатъчно, като не е достатъчно и правото на
доброволеца на възстановяване на част от разходи
те/за път, храна, облекло дори, когато се налага/,на
застраховка ина някаква си карта, в която да пише в
каква кауза е участвал. В доста страни по света този
вид дейности се стимулират и чрез данъчни
облекчения, признаване на част от положения труд
за осигурителен или трудов стаж, често добро
волците биват освободени от заплащането на опре
делени такси, получават здравна или друг тип
застраховка, възможности за преквалификации,
обучения иразвитие – не само личностно, но и в про
фесионалната сфера.Авторитенародниянибъдещ
законобаче са се ограничилисамодо:

Чл. 4. (1) Държавата подпомага и насърчава
доброволческите дейности чрез данъчни, финансо
ви, икономически и други облекчения и стимули,
определенив съответните специални закони.

(2) Държавата и общините насърчават организи
раната доброволческа дейност, чрез включването й
в национални и общински програми и проекти, в
рамкитенабюджетитена съответнитеинституции

Как, какво,щоище се случили въобще –не става
ясно. Държавата не успява да финансира качестве
но дори доброволните формирования към самата
нея или общините, камолида насърчава останалите.
Липсва и повече конкретика как ще се засили парт
ньорството между нея и тях, което сякаш на този
етаплипсва.

Доброволчеството до голяма степен характери
зира гражданите и гражданското общество на една
страна,а оттам и самата нея. То възпитава, развива,
активизира и има благоприятни ефекти не само
върху дадена кауза или общност, но и върху иконо
мическата, социалната,културната и почти всяка
друга сфера в държавата.Необходима е цялостна
стратегия за развитието и стимулирането му и тя не
се пише за ден и за два, това е ясно. Но този проекто
законне едобраоснова заизготвянетойиепоскоро
пожелателен. Аако е вярно, че е писан и с участието
на представители на неправителствения сектор, то
товане говориособенодобреи занего.

Законът за доброволчеството
повече реферат, по-малко закон
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Защо така с лошо, гнЯнев?
Не ви разбрах?
След новото ви назначение внезапно

решихте да ограничите публичните си
изяви. И сега вместо да си говорим на
живо, се налага да ви правим въображае
ми интервюта.

Е, хайде сега...
Защо се скрихте така? Обикновено не си

затваряте устата?
Никога не съм се крил. Просто съм изцяло

погълнат от новата си длъжност. Нямам вре
ме за медии.

Вие? Последния път, когато заемахте по
добен пост, слаломирахте между
сутрешните блокове като ТедЛигети?

Всички правим глупости като млади. Но
ето – помъдрях с възрастта. Вече давам само
въображаеми интервюта. Всъщност май
трябва да ги огранича и тях...

Докато сме на тема журналисти – от го
дини сипете почти ежечасно всякакви
сигнали за корупция и злоупотреби по
различни партии, а така и не сте обелил
дума за Бареков например.

На умряло куче нож вади ли се? Бареков
си има достатъчно проблеми в момента. За
какво съмму и аз?

Дали няма връзка с това, че едно време
май живеехте в студиото му? Дори Бойко
Борисов не гостуваше толкова често.

Бяха тежки времена за мен. Запорирани
имоти, лихви по кредити, взривове пред
офиса... Опонентите се опитваха да ме
смачкат. Все някъде трябваше да се спи, нали
така? Да не очаквате да стоя бездомен?

И понеже го споменахме – нещо за пре
миера?

Коя премиера?
Онази, коятощяхте да уволнявате.
Подхвърлил съм нещо си преди години и

вие сега ще ми го натяквате вечно. Журна
листи...

Беше повече от подхвърляне – цялата
ви предизборна кампания премина под

мотото „Ще уволня Борисов“. Какво се
промени?

Ами нали за да промениш врага си, трябва
да го опознаеш отблизо? Или както стана мо
дерно да се казва напоследък – „да реформи
раш системата отвътре“.

Т.е. ГЕРБ вече не е „найкорумпираната
партия на прехода“?

Не, разбира се. Нали при предишния им
мандат сам си направих и оглавих Комисия
против корупцията по високите етажи. След
мандата ми корупция в ГЕРБ вече няма.
Изкорених я. Питайте тъщата на Цветанов
дали сешегувам.

Как вървят делата за клевета? Водите ли
си официална статистика?

Ох, там е сложно.Дакажем, че това е нещо
като игра, с която депутатите се развличаме.
Единият нарочно обижда другия и
впоследствие го осъждат с 20 000 лв. за клеве
та. На следващия месец победителят е длъ
жен да върне обидата, съответно и парите
обратно. Играта продължава докато еди
ният от двамата не умре и другият не забога
тее с 20 000 лв. Нямате си идея какъв купон
пада. А и адвокатите ни и без това скучаят
открай време.

Последно обаче осъдихте Сидеров за
цели 50 000 лв., задето ви нарече „презерва
тив на Бойко“...

Ами инфлация! Не може да караме вечно
с тарифите от 90те. Виждате ли докъде ни
докара Преходът? Нищо, не го мислете Во
лен. Нямате си идея как мисля да го нарека
идниямесец.

Като стана въпрос за Сидеров – спом
няте ли си, че го издигнахте за кмет пре
ди години?

Е, казах ви вече – всеки е правил простотии
на младини. А и по това време Сиси Боата ко
леше и бесеше в БЗНС. Не гледайте мен.

ЗаАнастасияМозер ли говорим?
За кого друг? Щях отдавна да съм пре

върнал Земеделците в първа политическа
сила, ако не беше тя.

А после отидохте в ОДС. Откъдето ви
изгониха за купуване на гласове.

Поредни грозни клевети. Търсеха си повод
да се отърват от мен. Станах неудобен – бях
на път да разкрия всичките им партийни да
лавери и да ги вкарам в затвора. Познавате
ме – мислите ли, че не ми стискаше да го
направя?

А сега сте в РЗС. Това не е ли класически
пример за партийно хамелеонство?

Дума да не става. Аз съм пример за после
дователност и принципност. Не можете да
отречете, че говоря едни и същи глупости

навсякъде, където отида.
Както и да е – от години размятате

различни сигнали за корупция из публи
чното пространство. Откъде тая инфор
мация?

Казвал съм го неведнъж – сигнали от
гражданите. Пощенската ми кутия прелива
от сигнали от гражданите. Сигнали, сигнали,
сигнали. Ходя по улицата и получавам сигна
ли. Спя и получавам сигнали. Гледам звездите
и получавам сигнали. От години не съм ходил
наресторантиликино –немеоставят намира
от сигнали. Превърнал съм се в самоходната
съвест нанацията,каквода се прави...

Хм, а откъде обикновен гражданин
може да има информация за имотните де
кларации на Цветанов или пък за коруп
ционните схеминаМургина?

Ха! Не знаете какви неща можеха да се на
мерят в sofianci.com едно време.Жалко,че го
закриха. Не беше случайно.

Оставаха подозрения, че сигналите ви са
тенденциозни и са средство за разчистване
на политически сметки?

Инсинуации. Яне Янев не е маша за всяка
ръка. Запомнете това.

Но прави впечатление подозрителният
ви синхрон с ДАНС – размахвате по телеви
зията някоя папка и час покъсно спецс
лужбите започват проверки.

Ами взел съм им страха. Знаят, че ако не
действат, утре може да погна и тях. Не се е
родил човекът и не е създадена агенцията, за
която да не съм способен да изфабрикувам
флашка с компромати. Знаете го.

Прави впечатление и друго – че 99% от
сигналите ви се оказват обикновена пу
шилка имедийнифишеци.

Неме карайте да завеждам дело за клевета
и срещу вас. Това, че съдебната ни система е
некадърна и не може да осъди престъпници
те, които ѝ поднасям на тепсия, не е моя вина.

На финала сме. Отдъхнете си. Какви са
бъдещите ви творчески планове?

На прага съм да разкрия чудовищна ко
рупционна схема в с. Бракьовци, но не мога
да ви издам нищо повече засега. Но ще ви
кажа, че скандалът, ще предизвика сеиз
мични последици из цялата родна полити
ческа общественост. Ще хвърчат депу
татски глави, ще се раздават доживотни
присъди, ще се строят допълнителни
затвори. Ще бъде въздадена повсеместна
справедливост. Мутрите ще бъдат заличе
ни, олигарсите – разорени, задкулисните
играчи – извадени на светло. Преходът е
към края си. Доверете ми се. Да съм ви лъ
гал досега?

Въображаемо интервю – Яне Янев:
„Съдебната система не може да осъди

престъпниците, които ѝ поднасям на тепсия.“
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Поредната реформа на българския
книжовен езикще влезе в сила от 15
септември, съобщиха от Института

на БАН за борба с дребните правописни
грешки. След като дългогодишният метод
за обясняване на свръхтрудното правило за
пълния определителен член се оказа мо
рално и феодално остарял, учените решиха
да вземат кардиналнимерки.

След протести обаче от страна на членове
на Асоциацията на четиримата грамотни
българи, БАН се отказа от решението си да
премахне изцяло пълния член. Те възнаме
ряват да изпълнят намеренията си подели
катно, за да са доволни всички страни. Така
се стигна до решението да се премахнат
всички думи от българския език, които спа
дат към мъжки род. Така на практика пълен
член ще си има, но никой няма да го използ

Вестник „#Протест“ се издава с доброволния труд на екипа:
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Събин Танев
Елена Xамбаpджuева
Свеmocлав Xpucmoв
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от доброволни дарения. Искаме вестникът да достигне до възможно повече хора, затова прочети и предай
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квартал, град и село. Очакваме новини от теб на vestnikprotest@gmail.com

ва, което на практика винаги е било така, ко
ментира ръководителят на института доц.
КристофърДанофф.

Думи като „магазин” и „обект”, напри
мер, които често създават главоболия на
милиони търговци, изготвящи табелите си
за видеонаблюдение и работно време, ще
бъдат преобразувани в женски род. Т.е.
„обект“ става „обектА“, „магазин“ – „ма
газинА“ и т.н. Самото членуване на новите
думи ще се осъществява също по стан
дарта за женски род – „магазинАТА“,
„обектАТА“.

От Института за борба с дребните право
писни грешки предупреждават, че в следва
щите дни се очакват демонстрационни
акции от страна на фанатици от Асоциа

реално причинените виновно от доброволеца вреди,
приилипоповодизвършванетонадоброволческите
дейности,поредана гражданското законодателство.

Толкова са успели авторите да сглобят за отго
ворността, да не говорим, че тези две изречения се
отнасятпредимно заимуществена такава.

Друг съществен пропуск е стимулирането на
доброволчеството – споменах вече цифрата на ре
гистрираните доброволци, дори и да включим нере
гистрираните, тя едва ли ще мине 100 000. Според
проведенопрез 2011 година вЕвропейския съюз те са
над 100 милиона и формират 3% от БВП/Брутен
вътрешенпродукт/.Основният стимул е ясен – това
е моралното удовлетворение, възможността да пра
виш нещо, което искаш и харесваш, благодарността
и признанието, които получаваш. Това обаче не е
достатъчно, като не е достатъчно и правото на
доброволеца на възстановяване на част от разходи
те/за път, храна, облекло дори, когато се налага/,на
застраховка ина някаква си карта, в която да пише в
каква кауза е участвал. В доста страни по света този
вид дейности се стимулират и чрез данъчни
облекчения, признаване на част от положения труд
за осигурителен или трудов стаж, често добро
волците биват освободени от заплащането на опре
делени такси, получават здравна или друг тип
застраховка, възможности за преквалификации,
обучения иразвитие – не само личностно, но и в про
фесионалната сфера.Авторитенародниянибъдещ
законобаче са се ограничилисамодо:

Чл. 4. (1) Държавата подпомага и насърчава
доброволческите дейности чрез данъчни, финансо
ви, икономически и други облекчения и стимули,
определенив съответните специални закони.

(2) Държавата и общините насърчават организи
раната доброволческа дейност, чрез включването й
в национални и общински програми и проекти, в
рамкитенабюджетитена съответнитеинституции

Как, какво,щоище се случили въобще –не става
ясно. Държавата не успява да финансира качестве
но дори доброволните формирования към самата
нея или общините, камолида насърчава останалите.
Липсва и повече конкретика как ще се засили парт
ньорството между нея и тях, което сякаш на този
етаплипсва.

Доброволчеството до голяма степен характери
зира гражданите и гражданското общество на една
страна,а оттам и самата нея. То възпитава, развива,
активизира и има благоприятни ефекти не само
върху дадена кауза или общност, но и върху иконо
мическата, социалната,културната и почти всяка
друга сфера в държавата.Необходима е цялостна
стратегия за развитието и стимулирането му и тя не
се пише за ден и за два, това е ясно. Но този проекто
законне едобраоснова заизготвянетойиепоскоро
пожелателен. Аако е вярно, че е писан и с участието
на представители на неправителствения сектор, то
товане говориособенодобреи занего.

цията на четиримата грамотни българи.
Гражданите се призовават да държат
личните си документи на сигурно място, за
щото активистите на АЧГБ са въоръжени с
перманентни маркери, а според найновата
наредба на МВР документи с поправени
правописни грешки се смятат за невалидни.
Въпреки напрежението обаче учените от
БАН са подготвени за справяне с евен
туални ексцесии – щели да заплашат бун
товниците с увеличаване на часовете по
български език в средните училища, от кое
то делът на грамотното население щял да
скочи до 98 на сто и АЧБГ вече нямало да
бъдат толкова специални.

(Уважаемият читател, надяваме се, има
чувство за хумор и разбира, че това е в рамките
нашегата)

ЕЗИКОВИ РЕФОРМИ
МилаВасилева




