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Протест
Вестникът на активния човек

Издава се с дарения Разпространява се безплатно

Тъжно, ама факт – между шопинга за
здраве и сериите на „Стъклен дом“, моло
вете някак си, без да разберем, станаха со
циален, обществен и културен център у
нас. И понеже нито културната, нито
обществената или пък социалната среда у
нас стават за нещо – моловете разбираемо
се превърнаха в магнит за чалгата, селфи

Зомбиленд II

На стр. 2 На стр. 4 На стр. 6

Изкуплението
МОЛшенк

тата, прилепналите тениски и 15санти
метровите токчета.

Моловете са идеалният пример какво
се случва, когато сблъскаш челно постко
мунистическо общество с отвързана за
падна комсуматорщина. Получава се ня
каква болна комбинация – като да прене
сеш илиенските сергии на площад

Колко важно е да бъдеш застрахованЗаконодателният процес

Пикадили. Лъскавите търговски центро
ве са странен съвременен хибрид между
някогашния селски мегдан, чаршията,
дюкянчетата, че дори и читалищата (има
книжарници по тия места – без майтап).

В моловете се случва всичко интересно,
от което се вълнува обществото. Всяко съ
битие на тяхна територия предизвиква
гръмовен отзвук по села и по седенки, по
форуми и блогове, по туитъри и фейсбу
ци. И води до скубане на коси и задълбо
чени дискусии по жизненоважни и прио
ритетни национални въпроси – като
кърменето на обществени места,
естествено.

На медийни фишеци сме се нагледали
всички – само че обикновено ги пуска ня
кой безпринципен депутат, който вади
от нафталина я забраната за тютюнопу
шене, я циганската престъпност. И
разчита, че като с магическа пръчка
обществото мигновено ще се превърне в
7милионна затъпена версия на форума
на БГ мама. И то, разбира се, не го разо
чарова никога.

Този път обаче дори нямаше нужда от
депутатска намеса. По стара традиция
скандалите на селския мегдан после
отекват една седмица в цяло село. Е – слу
чи се същото, само че в национален мащаб.
Неземно преиграване, псевдогражданска
активност и излишен шум. При това,
подхванат с радост и от всякакви видни
родни обществени борци за справедли
вост. Оказва се, че явно чрез моловете си
избиват комплексите не само средноста
тистическите провинциалисти, но и една
камара интелектуалци.

Тъжното е, че седмица порано на съ
щия тоя селски мегдан бе пребит до
смърт човек, заради грешен дрескод. И
за сравнение – отзвукът, шумът и
гражданската „активност“ в селото да
леч не бяха толкова големи. #
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Законодателен процес в
българския парламент

Събин Танев

тика на партиите и медийното регулиране от
страна на държавата ги поставят в силна зави
симост от политически и икономически про
мени,и така те започват да отразяватмнението
на политическите и икономическите си покро
вители, а не на обществото. В този пункт −
средствата за масова информация − връзката
между общество и държава е найкрехка. За
израз на обществени настроения обикновено
се представят идеологическите престрелки на
политическите фигури, които продължават
без промени и след изборниямаратон.

Разбира се, още две явления имат голяма
роля в предпарламентарната фаза на
изграждане на един закон − лобизмът и нео
корпоративизмът. Неокорпоративизмът е
специфична форма на представителство на
груповите интереси и представлява система на
съгласуване на интересите на три субекта −
държава, предприемачи и наемни работници.
Надържавата се налагат от другите участници
в преговорния процес приоритети, изведими
от общонационалните интереси. В съчетание с
лобизма, двете явления могат тотално да
размият ролите на участващите субекти.
Обикновено се съпровождат от грозни
публични скандали, превръщащи в морални
мишени както обществените групи, така и по
литиците и администрацията, които
публичното мнение е все посклонно да
възприема като вплетена от корупцията
симбиоза.

Парламентарната фаза на законодателния
процес, наричана още същинска, се състои от
два етапа − първият е упражняването на за
конодателна инициатива, а вторият е
обсъждането на законопроекта и неговото
гласуване. Законодателната инициатива е
първият етап от упражняването на законода
телната власт. Чрез нея вносителят на зако
нопроект изразява и формулира пред законо
дателния орган интересите на своите избира
тели. Законодателната инициатива, чийто
израз е законопроектът, съдържа цяла гама от
интереси, които депутатът вносител
представлява. Текстът на законопроекта има
политическо съдържание в юридическа
форма. Той е политика, която след приемане
то на закона се превръща в правна норма.
Точно това взаимодействие на политиката с
правото в обществото играе важна роля в зако
нодателната инициатива. Правото на законо
дателна инициатива се урежда от конститу
цията. Различните конституционни уредби го
предоставят на отделния депутат, партийната

В
секи средно статистически гражданин
на Република България знае, че по конс
титуция страната ни е парламентарна

република. Малцина обаче са наясно как про
тичат законодателните процеси в самото На
родно събрание. И от тук тръгват някои
неясноти и заблуди, широко разпространени
навсякъде – сред медии, сред обикновени
граждани, а може би и сред самите държавни
институции и отговорни лица. Затова в настоя
щата статия ще се опитаме да ви представим
максимално разширено пътя, който всеки
един закон изминава, преди да бъде обна
родван (или не) в „Държавен вестник“.

Какво всъщност представлява законода
телният процес? Разширеното понятие „зако
нодателен процес“ включва образуването на
законодателната власт чрез избори, формите
на работа в парламента − пътя на зако
нопроекта от внасянето му до влизането му в
сила и т. н. В широката рамка на законода
телния процес влизат множество социални и
държавни институции, които не са пряко
нормативно ангажирани в работата на парла
мента, като медиите, институцията на
общественото мнение, лобистките структури,
изпълнителната, президентската и съдебната
власт и редица посреднически звена.

Законодателният процес има найобщо три
фази: обществена, парламентарна и заклю
чителна (промулгиране1 и конституционен
контрол).

Обществената фаза на законодателния
процес включва задължителните етапи на
общия демократичен процес: изследване на
социалните основания на определена законо
дателна мярка, обществено одобрение на за

конопроекта след реализация на дискусия в
публичното пространство. Накрая след опре
деленикорекции врезултат напърватафаза се
стига до същинската фаза − парламентар
ният законодателен процес. Парламентарна
та фаза на законодателния процес включва
механиката на приемане на законопроекта,
процедурните правила на действие в законо
дателния орган, работата в парламентарните
комисии, обсъждането и гласуването на зако
нопроекта в пленарна зала на първо и второ
четене. Третата фаза − промулгирането и
конституционният контрол на закона −
обхваща ролята на президента и Конститу
ционния съд за окончателното легитимиране
на приетия нормативен текст. Високата степен
на обществена самоорганизация и наличието
на утвърдени механизми на взаимодействие с
държавата са основното съдържание на
предпарламентарнатафаза.

Предпарламентарната фаза поддържа
връзката между обществените частни и групо
ви интереси и държавните институции. Тази
връзка много често не се отчита на законода
телно равнище и така се произвеждат закони,
които голяма част от обществото не желае, а
нерядко и не може да съблюдава. Понякога
приети нормативни предписания не са
обвързани дори с конкретни институции, кои
то да осъществяват и гарантират спазването
им, нито сфинансов план.

Медиите заемат голям дял от процесите в
предпарламентарната фаза. На тях се пада за
дачата да активират и изразяват общественото
мнение, но те не винаги са в състояние да го
правят. Комерсиализираният (т. е. откровено
платен) характер на медиите, медийната поли На стр. 3
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парламентарна група или фракция, на
държавния глава или на изпълнителната
власт.

Според Конституцията на Република Бълга
рия от 1991 г. законодателна инициатива има
всеки народен представител и Министерският
сьвет. Българските депутати използват право
то си на законодателна инициатива найвече
като представители на дадена политическа
сила в парламента и като част от работата на
парламентарна група. Порядко се внасят за
конопроекти от отделен депутат. Обикновено
инициаторът на законопроекта ангажира с
него парламентарната група и партийното ръ
ководство, макар това никъде да не е регла
ментирано. Законопроектът често получава в
парламента работно име на името на вносите
ля.

На второ място в законодателната инициа
тива е Министерският съвет и той най
интензивно я упражнява. В преходния период
тази негова роля е една от найобемните му ра
боти. Вносители на законопроектите в начален
вариант обикновено са министерствата, чиито
предложения се обсъждат от Министерския
съвет. Обсъждането предвижда изслушване на
становищата на отделните министерства по
мотивите на законопроекта. В законодателна
та инициатива на правителството особена
роля играе т. нар. Законодателен съвет, или
орган с друго наименование, който се намира в
Министерството на правосъдието или в Ми
нистерския съвет. Нужно е да споменем, че
българският президент няма право на законо
дателна инициатива.

Пътят на законопроекта в Народното
събрание е фиксиран в неговия Правилник,
който има силата на закон. Всяко новоизбрано
Народно събрание гласува свой Правилник.
Правилникът на Народното събрание е най
важният след Конституцията акт, от който за
виси ефективната законодателна работа. Пъ
тят на законопроекта следва предписанията на
този правилник и обикновено пътят му е един
и същ с другите актове на парламента (реше
ния, декларации и обръщения), ако в пле
нарната зала не се реши друго.

Законопроектът се изпраща до председате
ля на Народното събрание и се регистрира не
забавно от приемащата канцелария, като вно
сителят получава уверение за часа, в който е
приет. Текстът на законопроекта задължи
телно се придружава от мотивите на вносите
ля, които по силата на Правилника на На
родното събрание съдържат очакваните
последици от неговото приемане и необходи
мите бюджетни разходи за прилагането му.
Мотивите обвързват законопроекта, от една
страна, с обществото, а от друга, с изпълни
телната власт. Председателят на Народното
събрание разпределя законопроектите между
парламентарните комисии в тридневен срок
след получаването им, или в друг срок, уреден
от Правилника на конкретното Народно
събрание. Комисиите обсъждат законопроекта
не порано от 48 часа след разпределянето му.

От стр. 2 Те са длъжни да дадат становище за зако
нопроекта не покъсноотмесец след това, ако е
внесен от Министерския съвет, и не покъсно
от три месеца, ако е внесен от депутат. Зако
нопроектите се внасят за обсъждане обикнове
но в няколко комисии, една от които е водеща,
а другите са длъжни да представят мненията
си в нея. Водещата комисия е от найблизката
професионална област на законопроекта, а
другите дават становище за неговата обвърза
ност с общата законодателна рамка или с
близка социална област. Работата на комисии
те е публична, отразява се в медиите и е отво
рена за присъствие на всеки заинтересован.

Основната работа на пленарната зала е
обсъждането и приемането на закони и други
актове на парламента, както и осъществяване
то на парламентарен контрол върху изпълни
телната власт. Това са дейностите, които депу
татите извършват съвместно. В българския
парламент закон се приема по правилник на
две четения, в различни парламентарни дни,
макар че по изключение Народното събрание
може да реши двете заседания да се проведат в
един ден. Условие за започване на първото че
тене е законопроектът да е бил раздаден на
всеки депутат поне 24 часа порано. Прочитат
се мотивите към законопроекта и становищата
на комисиите. Законопроектите по една и
съща материя се обсъждат заедно и при прие
мане на повече от един на първо четене, воде
щата комисия трябва да състави от тях един
текст. Обсъждането и гласуването на първо че
тене става едновременно върху целия текст.

Второто четене по същество е гласуване на
закона в окончателен вид. То се провежда най
много 14 дни след първото, а предложенията
от депутатите за поправки, според Правилни
ка на НС, се правят в седемдневен срок. На
второ четене законопроектът се приема текст
по текст или глава по глава. Всеки текст се смя
та за приет, ако за него са гласували повече от
половината присъстващи народни представи
тели (просто мнозинство), ако Конституцията
не предвижда друго.

Гласуването е част от работата на пленарна
та зала. Преди него по време се разполага
парламентарният дебат − основната част от
политическата работа на парламента. Парла
ментарният дебат изгражда в найголяма сте
пен политическия образ и рейтинг на парла
ментарните политически сили. Парла
ментарният дебат за втори път след първата
фаза на законодателния процес трябва да
подготви обществените условия за бъдещия
закон, да убеди обществото в ползата и перс
пективата от дадена правна норма.

Ако се обобщят нивата на участие на на
родния представител в парламентарен дебат,
той отначало се изявява като представител на
нацията, след това като законодател в държа
вата и накрая като представител на част от
групов интерес, т. е. на своя електорат.

Задължителното в парламентарната реч е
частният, в случая партийният, интерес да се
представи като общ национален интерес. В
Правилника на Народното събрание редът и

времето на изказвания са йерархизирани спо
ред големината на парламентарната група.
Предимство има групата на управляващото
мнозинство и неговите депутати, които полз
ват пропорционално наймного време и право
то да водят дебата. Процедурните правила
позволяват на всяко изказване да се правят
реплики и на репликата да се дава отговор, т.
нар. дуплика. Тяхното времетраене е от две
минути и позволява, при обмислена депу
татска реакция, да се завърже същностен спор.

Последният акт по приемането н влизането
в сила на един закон е удостоверителният
подпис на председателя на Народното събра
ние. По този начин се показва, че законът е
приет от Народното събрание, но това съвсем
не е достатъчно, за да бъде обнародван зако
нът.

Обнародването е в правомощията на прези
дента и като част от законодателството това е
политически силно правомощие на българс
кия президент. По чл. 98, гл. 4 от Конституция
та на Република България, „президентът на
републиката обнародва законите“, с други
думи законодателният процес не завършва в
парламента, а при президента. С това прези
дентската институция е част от законодателс
твото.Влизането на закона в сила става тридни
след подписването от страна на президента.
Ако той не е съгласен с целия закон или с отде
лен негов текст, има право на отлагателно вето,
след което законът се връща за обсъждане и
гласуване отново в парламента,

Обнародването или отлагателното вето
на президента се упражнява в 15дневен срок
след приемането на закона от парламента. Ако
в парламента постъпи президентски указ с мо
тиви за ново обсъждане на закона, това не
може да бъде отказано от Народното събра
ние. Председателят на парламента е длъжен
да го огласи още на първото заседание след
пристигането на президентския указ и в срок
от три дни да възложина водещата комисия да
докладва пред парламента мотивите на прези
дента. Повторно гласуване на закона се
предвижда до 15 дни след постъпването на
президентския указ в Народното събрание.
Акопарламентът не е в сесия, този срок тече от
началото на сесията. Следва обсъждане и ново
гласуване на върнатия закон. Президентското
вето се отхвърля от парламента с гласовете на
повече от половината народни представители
(абсолютномнозинство).

Задължителна част от обнародването и вли
зането в сила на даден закон е публикуването
му в Държавен вестник. То става веднага след
издаването на президентския указ. Държавен
вестник излиза два пъти в седмицата, като при
нужда се пускат и извънредни броеве. Публи
кацията в Държавен вестник фиксира начало
то на изпълнителната сила на закона. Затова
датата на съответния брой често е от опреде
лящполитически интерес. #

1 Акт на държавния глава, с който се удостоверява, че
изпратеният му от парламента закон е действително приет
от законодателния орган и се нарежда неговото
обнародване вДържавен вестник.
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Колко важно е да
бъдеш застрахован

МихаелаЛазарова

Бедствията от тази и миналата година ищетите,
които причинаха, оголиха до найпълна степен не
дъзите на болната нидържава.След като водите се
оттеглиха и ветровете укротиха, лъсна тоталната ѝ
безотговорност – като минем през лошата инф
раструктура, незаконната сеч, непочистените ко
рита, неясните стопани на язовири и стигнем до
вечната изненада на политиците от събитията,
прехвърлянето на отговорност, отказът да се
действа превантивно и неспособността да се реаги
ра адекватно. Стихиите обаче разкриха и нашите
слаби места като граждани – несериозното ни
отношение към себе си, дома и имуществото си,
които така и отказваме да застраховаме. Атова със
сигурност би променило картината в настоящия
момент.

Какво всъщност е застраховката?

Това са плащания, наречени застрахователни
премии, които физическо или юридическо
извършва към избрано застрахователно дру
жество, в размер и в срок, определени в сключен
между тях договор/полица/. В замяна съответно
то застрахователно дружество се задължава, че
при настъпване на определени рискове /наводне
ние, пожар, трудова злополука, болест,смърт,
кражба и др./ и условия ще изплати предвари
телно уговорено обезщетение.

Брой застраховани у нас

В сравнение с останалите страни от Централна
и Източна Европа /и не само/, броят на засрахо
ваните лица у нас е доста нисък. На запад застра
ховано е между 80 и 90 процента от населението. У
нас найвисок е процентът на задължителната
„Гражданска отговорност“ – около 80 процента.

Доста нисък е процентът на имуществените
застраховки – под 10 на сто. По проучване на
компанията за маркетингови изследвания ГФК от
2012 година едва 26% от хората пък имат застра
ховки „Живот“. В повечето случаи обаче те са
сключени по инициатива на банковите институ
ции при отпускането на различни видове кредити.

Защоне се застраховаме?

Причините са много. На първо място няма как
да не се посочи липсата на финансови средства –
ясно е, че при ниски доходи всеки разход, който
може да бъде спестен, отива в графата „излишни“,
особено в условията на криза. Ако за едно дома
кинство 50100 лв. на месец за застраховка не са
много, то за друго това е непосилен разход. Като
втори фактор е редно да се отбележи ниската фи
нансова култура на голяма част от хората у нас –
не всички са наясно какво всъщност е застраховка
та, колко ще ни струва, каква сума и при какви
условия получаваме обратно под формата на
обезщетение, към кого да се обърнем за съвет и ра
зяснение. За съжаление продължава да битува и
схващането, че мислейки превантивно за
последствията от неблагоприятно събитие, то така
ще го предизвикаме непременно, както и тезата
„на мен това няма как да ми се случи“. Освен това
не малка част от населението живее с убеждение
то, че държавата за всичко му е длъжна и при при
родно бедствие щетите по личното му имущество
са нейна грижа. Фактор е и тоталната липса на до
верие във всяка една институция у нас – финансо
вите също не правят изключение. На застрахова
телните дружества се гледа като на „гнили
ябълки“, които само искат да прилапат левчетата
ни и да ги откраднат. Дори сред тях да има такива,

това далеч не са всички – с няколко клика на
мишката може да се провери къде ще бъдат най
сигурно съхранявани и управлявани отделените
за застраховка пари.

Защода се застраховаме?

За да сме спокойни, казано с една дума. Няма
гаранция, че неприятните събития ще ни подми
нат, че се случват само на някакви хора там по те
левизията, не и на нас. И тук не става дума само за
вреди, причинени от природните стихии или за ка
тастрофи на пътя, но и за кражба, оставане без ра
бота, заболяване, пенсиониране и т.н. Това е пое
мане на лична отговорност и защита – не само на
себе си, но и на семейството си. Също така при
различни видове застраховки „Живот“ могат да се
ползват и данъчни облекчения.

Колкощени струва?

Застрахователните премии у нас са сравнително
ниски. Сумата, коятоще отделяте всекимесец, ако
решите да се застраховате, зависи найвече от
размера на застрахователното обезщетение, пе
риода, който сте избрали и др.Почти на всеки сайт
на застрахователно дружество е достъпен калука
латор, където да изчислите вноските си и да ги
съобразите сфинансовите ви възможности.

Инякои видове застраховки

Има различни класификации на застраховките.
Според начина на възникване те са доброволни
(живот, пенсионни, детски) и задължителни
(гражданска отговорност, трудова злополука, за
пътуващите в обществен транспорт и т.н). Според
предмета на застраховане са лични (болест, смърт,
неработоспособност) и имуществени (на жилище,
офис, магазин). Ще разгледаме някои от най
разпространените, далеч не всички, защото те
наистина самного и са индивидуални.

„Живот“ – една от найпопулярните, но не
толкова често сключвани, за съжаление. С нея
подсигурявате не само посочени от вас трети лица
в случай на смърт, но и себе си, ако претърпите
злополука, заболяване, загуба на работоспо
собност и други обстоятелства. Може да се приеме
и за „бели пари за черни дни“. Различни са риско
вете, за които да се подсигурите, а от това зависи и
премиятапополицата.Каточаст отнеянаместа се
разглеждат и детската, женитбената и пенсионна
та.

„Гражданска отговорност“ – хич няма и да се
спираме на нея, всички знаете какво представлява
– задължителна е за водачи и собственици на
МПС, цели да обезщети трети лица в случай на
възникнали имуществени и неимуществени вре

На стр. 5
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Снимка: ЛадиславЦветков

ди, причинени в резултат на управлението на
МПСто.

„Автокаско“ – след градушката в София мина
лото лято се сетихме колко важно е то. Това е
застраховката на вашето МПС и ако то е новичко,
със сигурност го имате, но ако е постаро, в повече
то случаи игнорирате каското, защото смятате, че
трошката ви не си струва инвестицията. Не е лошо
да го имате обаче. Ще бъдете обезщетени не само
при повреда в резултат на бедствие, катастрофа
или друго неприятно обстоятелство, но и при
кражба. Важно е обаче да внимавате какъв дого
вор със застрахователя сключвате, защото може
да се окаже, че дадена вреда няма да ви бъде
призната от тях.

Застрахователната премия се определя от са
мия автомобил – тип, модел, година на
производство, застрахователната му стойност
(това е оценката на пазарната стойност на МПС
то, която се изисква при покупкопродажбата му),
може да си я сметнете и вие с помощта на калкула
тор в интернет.

Застраховки на недвижимо имущество – това
може да бъде домът ви, офисът, магазин, склад,
вила, каквото се сетите. Различни са рисковете, за
които можете да застраховате имота си – пожар,
наводнение, земетресение, кражби – много вариа
ции има, оттам ще зависи и колко ще плащате.
Всяко дружество предлага много и разнообразни
пакети, така че ще можете да го съобразите с фи
нансовите си възможности. Това е една от най

несключваните застраховки у нас – помалко от
10% от домовете ни са застраховани,и топредимно
по поръчка на банките, ако имотът ни е купен с
ипотечен кредит. Иняма прогнози скоро да се уве
личи цифрата – дори бедствията от миналата и
тази година не успяха да ни стреснат.

Застраховка при пътуване в чужбина – често
сумата ѝ е символична, но в случай на нужда от
медицинска помощ може да ви спести хиляди –
знаете колко струва лечението извън България. В
случай че пътувате с туристическа агенция, със си
гурност ви се сключва застраховка, която най
често е включена в цената на почивка
та/екскурзията ви. Важно е да споменем, че се
предлагат и различни видове туритически застра
ховки и ако сте фенове на планината, хубаво е да
си сключите планинска.

Професионална застраховка – в определени
професии една грешка може да струва много – не
само реномето, но и доста пари. Лекари, счетово
дители, адвокати, нотаруси, синдици, инженери и
други обикновено плащат скъпо при евентуална
причинена вреда. За целта повечето от тях избират
да сключат този тип застраховка /при някои е и
задължителна/ и така в случай на предявени
искове, да бъдат сигурни, чеще има как да поемат
щетите. Сумата, подобно и на останалите премии,
зависи от размера на евентуалното обезщетение.

Трудова злополука – задължителна е за рабо
тодатели, чиито служители извършват дейност,
при която има риск за здравето и живота им –
например заетите в добивната и преработващата

промишленост, в строителството, транспорта и
др. Определя се в зависимост от брутното трудово
възнаграждение на работниците.

Детска и/или женитбена застраховка – тя
общо взето се води ваша, но в полза на детето ви
(ако нещо ви се случи, то да е осигурено). Също
така се ползва за акумулиране на средства, кои
то при навършване на пълнолетие или при дру
ги обстоятелства, които вие посочите, наследни
кът ви може да използва сумата – за образова
ние, сватба, дом и каквото реши, като месечната
вноска ще съобразите с възможностите си.
Добра идея е по този начин да осигурите бъде
щето му.

Пенсионна (рентна) застраховка – вместо да
се чудите кой ще ви плаща пенсии – НОИ или
Универсален пенсионен фонд, това също е ва
риант. Подобно на детската, тя също е поскоро
спестовна – внасяте в определен период избрана
сума, а после получавате средствата, натрупани
там, като в случай на смърт, те могат и да бъдат
наследени.

Този материал не цели да рекламира застра
ховките, а да обърне внимание, че те са инстру
мент, който би помогнал да се посрещнат полесно
редица неблагоприятни събития и да се заделят
„бели пари за черни дни“. За да се промени нагла
сата на обществото по отношение на застрахова
нето е необходимо не просто да се акцентира
върху данъчните облекчения, а и върху повишава
не финансовата култура на хората – чрез образо
вание, разяснителни кампании и прозрачност. #
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Средно по два законопроекта на ден
разглежда 43ото Народно събрани, сочат данни
на Българската стопанска камара (БСК) за изми
налите 83 работни дни от началото на мандата
на законотворците.

Според статистиката, от края на октомври
2014 г. до началото на март т.г. за разглеждане в
парламента са внесени общо 166 законопроекта,
като за някои закони са внасяни по няколко
проекта за промени. Само за Наказателния ко
декс, например, са внесенишест проекта.

По пет различни предложения за промени са
получени съответно за Кодекса на труда, Кодекса
за социалното осигуряване, Гражданския проце
суален кодекс и Закона за данъците върху дохо
дите на физическите лица. Текстовете на тези
нормативни актове са обект на непрестанни
ожесточени дискусии в рамките на Националния
съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) осо
бено в сезона на политическия популизъм.

Четири пъти са внасяни за разглеждане
проектопромени в Закона за горите, който ре
довно вдига кръвното на природозащитниците.
По толкова проекта са се разглеждали и за зако
ните за движението по пътищата и за развитие
на академичния състав.

Като найактивни в ролята си на зако
нотворци се изявяват народните представители

от групата на „Атака“, които са внесли 24 зако
нопроекта на вниманието на колегите си. Други 15
са внесени от Министерския съвет, с по толкова са
се разписали и БСП под мотото за този мандат –
„Лява България“, и Реформаторският блок. ГЕРБ
се нареждат едва след тях с 10 законопроекта.
Толкова са внесли иПатриотичнияфронт. АБВ не
са внасяли проекти, но са участвали като съвноси
тели по два, също както и Българският демокра
тичен център.

„Резултатът от тази парламентарна активност е
нестабилност и непредвидимост не само на поли
тическата, но и на индустриалната, а оттам – и на
социалната среда“, предупредиха от стопанската
камара във връзка с изнесените данни.

Как се коват законите?

Конституцията на Република България пове
лява, че проекти за нови закони или за наняса
нето на промени в действащи, се внасят от депу
татите в Народното събрание или от Ми
нистерския съвет.

Законопроектите вървят, подкрепени с моти
ви за приемането им, и се внасят от един или гру
па народни представители, които може да са от
различни парламентарни групи. В 3дневен срок
от постъпването на законопроекта, председате
лят на НС го разпределя на ресорните
постоянни комисии и определя коя от тях ще е
водеща в обсъждането.

Комисиите разглеждат проекта и се произна
сят по него, след което депутатите го гласуват на
две четения. Това може да се случи и в рамките
на едно и също заседание, но освен ако НС не
гласува такова провеждане, между двете гласу
вания има време, през което депутатите могат да
внасят предложения по проекта. При одобрение
от депутатите и на второ четене, законът се
изпраща на президента, който трябва да издаде
указ за обнародването му, или да наложи вето –
и да го върне за прегласуване.

Законодателният процес в НС е описан
стъпка по стъпка на сайта на парламента
(http://www.parliament.bg/bg/billbecomeact). #

По шест пъти
променяме най-важните

закони на България
МилаВасилева
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П
олитическата активност не е грях – даже
напротив. Партийната принадлежност –
също (говорили сме сиидругпът).

Партийната зомбираност обаче E грях – голям,
грозен и ръбат. Даже много поогромен, отколкото
изглежда на пръв поглед. Партийната зомбираност
е диагноза, зараза, бубонна чума. Според разни ле
генди можела да се премахва с неконвенционални
методи, като тристранна лоботомия, екзорсизъм
или дървен кол в сърцето, но поне аз си оставам
скептичен относно крайния резултат. Има само
един ефикасен метод за лечение на зомбита и
всички знаемкойе той.

Всъщност политически активни в България
почти няма. Партийни симпатизанти – също. Има
само зомбита. Цели армии от олигавени, безмо
зъчни зомбита. С цветове всякакви. Доскоро може
би изглеждаше, че са само червени и само на
преклонна възраст, но тъжната истина очевидно е
друга. Зомбиепидемията е много помащабна и е
изпозаразила огромни маси народ. И то не само
т.нар. „гангренясали“ части от обществото (разби
рай – всякаквите чалгализирани форми на живот),
но и едно чудо ужинтелигентни, способни и (все по
често) млади хора, за които се предполага, че имат
нещо различно отфрикасе в главите. Вероятно вие
самите вече сте побързали да се разграничите от
групата, за която говорим. Тя обаче май съставлява
все поголяма част от населението, затова – по
мислете си хубаво. Може би бъркате? Дали и вие не
стечаст отнея?

Обикновено винаги се слагам в кюпа, когато съм
решилдаси„храня“обществото (разбирай–пишав
1 л.мн.ч.). Този път обаче не – и без това се чувствам
все помалко част от него. Зомбясвайте си се сами,
щом сте решили. Играйте си на стражари и апаши
из социалните мрежи, яжте си мозъците, ронете
сълзи под партийните знамена, снимайте се с прези
денти и премиери, губете си времето в партизански
„дискусии“, докато браните съмнителната чест на

съмнителни политици. Тролете на воля,
просветлявайте населението, избивайте неверни
ците.Роптайтесрещувсеки,койтонесеинтересува
от вездесъщия ви план за Спасение на България™;
който има различна от вашата гениална и не
подлежаща на съмнения гледна точка; който няма
склонност да си приписва надеждите в живота на
партийни месии. Приведете му всичките си инте
лигентни и неоспорими аргументи, размахайте му
назидателно пръст, ако неще да слуша. Въздишай
те му снизходително или пък идете и напишете
обширен изобличителен материал в личния си
блог. Все пак сте единствената незаблудена едини
ца от човечеството, която знае как седят нещата –
use your power!

Ако наближава предизборна кампания – удвое
те усилията! Удвоете агресията! Наврете кучите
синове под земята! Крайно време е да извадим
България от дупката! Тия избори са последният ни
шанс заСпасение™всепак…

После по навик вероятноще отидете да поцъка
те ядно с език: „накъде, по дяволите, отива Бълга
рия?!“; да излеете някоя друга кофа смръсотия по
политиците (по правилните, разбира се – не по на
шите) или пък да теглите поредна майна на заспа
лото общество, което проспива как ограбват
собственатамудържава.

Всъщност на никого не му пука. Честно. Но по
неже си падате по соченето с пръст и обвиненията –
ето вималко.

Всъщност причината за всичките проблеми, за
които толкова се тюхкате, сте вие. Вие сте
тесногръдата сбирщина,чиитоначиннамислене и
манталитет са заседнали някъде в края на XIX в.
Вие сте онази огромна противна прослойка, която
дърпаобществотоназадповечедорииоткифлите,
чалгарите, Криско, Веселин Маринов и ТВ
„Кракра“ взети заедно. Вие сте онези духовно фа
лирали типове с ампутирано чувство за самоиро
ния, заради които България е страната на

ретроградността, на овехтялото мислене, на огра
ничените възможности. Вие сте онези универсални
всезнаещи разбирачи, които изгонихте и про
дължавате да гоните навън всяка нормална, свобо
домислеща и необлъчена форма на живот. Вие
пълните Терминал 2 с емигранти. Същите вие, кои
то после им се присмивате и сърдите, че са отишли
да мият чинии в Ню Йорк или да берат ягоди в
Глазгоу. Може би дори това е за предпочитане,
отколкото да седят с вас, а? Минавало ли ви е през
гумените глави?

Заради вас – зомбитата – моите найдобрите
приятели са се пръснали от Чикаго до Бостън. Зара
ди вас ги виждам веднъж на няколко години (ако
извадя късмет). Заради вас стоя със слушалки в
градския. Заради вас отдавна съм емигрирал
вътрешно, а рано или късно – сигурно ще го напра
вяичисто технически.

Точно заради вас Преходът ще си продължава
не 25, а още 125 години. Вие сте късопаметните
коне с капаци, които създават и легитимират
съмнителни политици. Вие сте тези, които пре
създават и възпроизвеждат наново и наново едно и
също статукво с все същата тъпа упоритост. Ваша
та тъпанарщина създаде Пеевски. Същата създаде
моделът #КОЙ. Заради вас има имедийни бухалки
– такива са вашите представи за журналистика.
Заради вашето болно и потресаващо желание да
„ви оправи“ месията Х гледаме едни и същи комп
рометирани и втръснали физиономии. Заради
двуседмичната ви памет и избирателната ви амне
зия. Заради тоталния ви отказ от мозъчна дейност.
Защото иначе сте дървени философи, но винаги
ви лъжат евтино. Защото ревете за демокрация, а
не ви се излиза от комунизма.

Заради същите вас „политика“ от много отдавна
е мръсна дума. Вие очернихте и термина „полити
чески активен“. Вие докарахте и апатията у остана
лите. Заради вас избирателната активност всекипът
чупи отрицателни рекорди. В крайна сметка – по
добре заспал и незаинтересован, отколкото фана
тизиранибезмозъчен.

Кой мислите, че докара и разделението в
обществото? Политиците ли? Не – пак вие, зомби
тата. Вие пренесохтефутболната запалянковщина
в политиката и ѝ добавихте тонове помия. Вие пре
върнахте двойния аршин в начин на мислене. Съ
щите вие, които се ужасявате от простотията на
Кирил Добрев, но защитавате тази на Борисов.
Които се хилите злорадо на карикатури на Баре
ков, но получавате кръвоизлив в носа, когато ви
дите такива на Москов. Които се присмивате на
Бузлуджа, но пълните арена „Армеец“. Които се
умилявате от джапкането на Лиляна Павлова в
локвите, виждате смисъл в световните конспира
ции на Сидеров или пък още живеете с надеждата,
че Мая Манолова е бъдещето на Кюстендил. Кои
то толкова обожавате да четете критика към
чуждите, но сте толкова докачливи за критиката
към своите. Които сте си просвоили изконното
право да лепите етикети кое и какво било добре за
България. Аз ще ви кажа тогава какво е добре –
добре ще е да изчезнете. Добре ще е за страната,
добреще е и за човечеството като цяло.

Отдавна се отказах от идеята, че някой от вас
ще се превъзпита или промени. Зомбитата явно си
остават винаги същите. А методът за лечение –
само един. #

Зомбиленд II
Христо Гатев

Източник: DANSwithme.com
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Борис Вангелов (вляво) в народна носия

У
мишлено не коментирах конкурса
за нов директор на ДАБЧ. Шефове
те на агенции се назначават винаги

директно от кабинета и този конкурс беше
единствено за шоу. Становището на коми
сията не само не се зачете, но и не беше
включено в същността си в окончателния
доклад. Единственият ефект от това
упражнение беше, че с решението си каби
нета подкопа всякакви бъдещи опити за
конкурсно начало в агенциите.

В крайна сметка постът беше даден на
човека на ВМРО Борис Вангелов. Казвам
„даден“, защото от изслушванията стана
ясно, че е един от найнеподготвените.
Може само да спекулираме дали е имало
сделка за гласове в парламента или
подкрепа в реформи. Това, което вижда
ме ясно обаче е, че ДАБЧ беше пожерт
вана в името на голямата политика. Едно
от основните причини ВМРО да подкре
пи кабинета беше именно, за да се добере
до тази позиция и не го крият от избори
те насам.

Причините са чисто финансови.
Агенцията сред основните фактори при
взимане на българско гражданство и годи
ни наред тази функция се експлоатира с
корупционни практики. С няколкото сме
ни на шефовете на агенцията последните
кабинети се опитаха да я пресекат, но до
сега това не се случи. Вместо това милиони
евро на година са се изливали в нечии каси.
През това време стотици трафиканти,
издирвани и други престъпници са стана
ли българи по паспорт. Може само да се
молим сред тях да няма такива с теро
ристични намерения.

Всичко това далеч не е тайна за ДАНС и
прокуратурата. По време на фиаското с
назначението на Ива Йорданова на поста
заместник председател, прокуратурата е
била уведомена за пореден път за наруше
нията, но изглежда до ден днешен обвине
ния не са повдигнати. Всъщност, по нео
фициална информация, именно
предшественикът ѝ Йордан Янев е постра
дал след като пакетът документи, за които
е било вече платено да минат безпре
пятствено, не са били приети в Министерс
тво на правосъдието при служебния каби
нет. Някой изглежда не е бил особено до
волен от този факт.

Именно Министерството на правосъ
дието е била всъщност голямата пробойна.
Ако ВМРО иска да си напълни изпразнени
те каси до изборите с този нов пост, трябва
да намерят начин да придвижват доку
ментите за гражданство именно през за
местниците на Христо Иванов. До тук той
показва, че няма да толерира такива неща.
От друга страна, кабинетът има остра
нужда от подкрепа в парламента. Въпро
сът навярно е кое ще надделее – принци
пите на Иванов или неприязънта на Бори
сов към нуждата от подкрепа на ДПС за
критични реформи. Политиката е нищо
повече от низ от компромиси и тепърва ще
видим кой ще е следващият.

Разбира се, може да не съм прав.
Възможно е информацията ми да е
грешна. Възможно е Борисов да е видял
нещо именно в този кандидат и агенцията
да не е разменна монета. Възможно е
Вангелов наистина да иска само да ре
формира агенцията и да помогне на

българските общества зад граница. Това
обаче не пролича от конкурса и действия
та на кабинета. Тези от нас, които са извън
кабинета, извън договорките и извън
България, трудно може да си направим
различни изводи от изброените до тук.
ДАБЧ е практически непозната за повече
то българи зад граница, а останалите знаят
или само за корупционните скандали, или
поддържат училище или културен клуб и
разчитат на малката финансова подкрепа.
Отношението на агенцията към българите
към граница може да се раздели на две ка
тегории – бивши и бъдещи. Първите не ни
интересуват, защото явно те не се интере
суват от нас. Трябва обаче да разпределим
един бюджет за организациите им колкото
да не мрънкат. Вторите са източник на
пари за едни посредници или етнически
българи от Македония или Бесарабия,
които ще приемем независимо дали дока
жат, че имат български произход.

В последните години Борисов през 6 ме
сеца излиза и казва, че ще върне българите
от чужбина. През това време доста хора,
които работеха сезонно си изтеглиха се
мействата, а потокът на студенти замина
ващи да учат в чужбина не е намалял. Има
много примери за хора, които се връщат –
някои остават, други заминават отново.
Ако някой от тях търси нещо от прави
телството, то е предвидимост, постоянство
на решенията и принципност. Нищо от
тези неща не видяхме в назначението за
единствената агенция занимаваща се с ми
лион и нещо българи зад граница. Затова
тук не говорим за компромис, а за ясен
сигнал – не сте ни важни.

Държавна
агенция за
(бивши и
бъдещи)
българи
в чужбина

БоянЮруков
Текстът е публикуван в блога на

автора – yurukov.net.
Препубликуваме с разрешение.

Снимка: Бедрос Халваджиян
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Интереснисъбитияикаузи
З

а втора поредна година се
организира базар за грамо-
фонни плочи в столицата –

мястото е магазин Vintage Stereo (бул.
Витоша 1А), датата – 5 април. За пове-
че инфо – http://goo.gl/2xdmES

З
апочва пътуващо автокино в 24
обласни града у нас през месец
април. Всеки месец на една и

съща дата ще се излъчват по 3 про-
жекции в 24-те Областни градове от
20:00ч, 21:30ч и 23:00ч. Киновечерите
ще представят различни актуални
Български, Европейски и Американс-
ки филми. Датите и градовете са:

6 април Варна
7 април Добрич

– https://event.gg/857,
8 април Силистра

– https://event.gg/865,
9 април Шумен

– https://event.gg/866,
10 април Русе

– https://event.gg/867,
11 април Търговище

– https://event.gg/947,
12 април Велико Търново

– https://event.gg/888,
13 април Габрово

– https://event.gg/891,
14 април Троян

– https://event.gg/892,

Вестник „#Протест“ се издава с доброволниятруд на екипа:

Мuла Ваcuлева
Ваcuл Дuмumpoв
Xpucmo Гаmев

Бopuл Гуpuнoв
Xpucmo Йoвев

Мuхаела Лазаpoва

Събин Танев
Елена Xамбаpджuева
Свеmocлав Xpucmoв

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, затова прочети и предай
нататък. Разпечатай и подари. Изпрати в електронен вид. Стани наш активен разпространител в твоя блок,
квартал, град и село. Очакваме новини от теб на vestnikprotest@gmail.com

15 април Ловеч
– https://event.gg/893,

16 април Плевен
– https://event.gg/894,

17 април Враца
– https://event.gg/898,

18 април Видин
– https://event.gg/899,

19 април Монтана
– https://event.gg/900,

20 април София
– https://event.gg/901,

21 април Перник
– https://event.gg/908,

22 април Кюстендил
– https://event.gg/910,

23 април Благоевград
– https://event.gg/911,

24 април Пловдив
– https://event.gg/946,

25 април Кърджали
– https://event.gg/913,

26 април Хасково
– https://event.gg/914,

27 април Стара Загора
– https://event.gg/950

27 април Казанлък
– https://event.gg/856,

28 април Сливен
– https://event.gg/915,

29 април Ямбол
– https://event.gg/916

30 април Бургас
– https://event.gg/917

Н
а 18 април, събота, в 9.30
сутринта се организира акция
под наслов „Аз ще засадя

дърво, заедно 7001“. Старите хора
казват, че всеки през живота си трябва
да посади поне едно дръвче. Ако още
не сте, землището на село Локорско ви
очаква. Повече подробности за съби-
тието – тук http://goo.gl/zXQWq0

П
ролетен панаир на занаятите

ще се проведе от 23-ти до 26-
ти април в град Пловдив, пра-

вила за участие и подробности тук
http://goo.gl/jj0g4m

Т
рета поредна година се орга-
низира инициативата „Книги за
смет“. Датите са:
25 април Пловдив
26 април София
9 май Плевен
16 май Бургас

Следете събитието тук

В
Русе се провежда Национален
Ролерфест между 26 и 27
април. Мястото е Вазата пред

Парка на младежта.

Н
а 29 април в Лясковец орга-
низират празник на балета по
случай межднародния ден на

балета.




