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Протест
Вестникът на активния човек

Издава се с дарения Разпространява се безплатно

Д
ържавата, в която министър на културата
е човек без елементарна култура на общу
ване.

Държавата, в която министърпредседателят
използваречник,присъщнадървар.

Държавата, в която министър на икономиката
обяснява на световноизвестен професор по при
ложна иконимика и баща на Валутния борд, че
твърдениятаму за ситуациятаунас саневерни.

Държавата, в която здравен министър се гри
жи повече а рейтинга си, отколкото за здравео
пазването.

Държавата, в която начело наМинистерство на
вътрешнитеработи застава социолог.

Държавата, в която реформаториреформират
троловеидронове.

Държавата, в която едно извинение във
фейсбук е абсолютно достатъчно на избиратели
те, за дапростятнаизбраниците си грешките.

Държавата, в която гнилите ябълки на съдебна
та система са се заелидаяпроменят.

Държавата, в която след клип от музикална
вечеринка на скандален банкер и шеф на уж
контролиращ го орган последствия, оставки и
въпроси няма.

Държавата на тефтерите с имена и записи, кои
то си остават във Фейсбук и медийното пространс

Doping time

На стр. 3 На стр. 4 На стр. 5

Държавата на оксимороните

тво,нонеивпрокуратурата.
Държавата, в която участници в източването на

четвъртата по големина банка са част от комисия
поразследванетона случая.

Държавата, в която управляващи и опозиция
играят в единотбор.

Държавата, в която критикуващите системата
успяватда сенамърдат внеяи замлъкват.

Държавата, в която собственик на водещ
футболен отбор и председател на найголямата
организация на работодателите нарича журна
лист “олигофрен”иникой от гилдията не реагира.

Държавата, в която журналисти в национално
то радио получават в отговор на протеста си “По
добре с малка заплата в голямо радио, отколкото
без заплатанаборсата”.

Държавата, в която журналистиката работи в
услугана силнитенаденя.

Държавата, в която найгрешните първи
хвърляткамъка.

Държавата, в която историята е въпрос на
гледна точкаиличнотълкуване.

Държавата, в която в Античен театър се про
веждачалгаконцерт.

Държавата, в която отговорността е ко
лективна, а безотговорността повсеместна.

Държавата, в която пешеходната пътека е най

Парламентарните избори във UK

рисковучастъкв градската среда.
Държавата, в която на човек се пада по уни

верситет.
Държавата, в която на човек се пада по хотел в

морскитекурорти.
Държавата, в която общите блага са в ръцете на

частномутренскиинтереси.
Държавата, в която младо момче успя да пре

дизвикаопашкипредкнижарниците, а беоплюто.
Държавата, вкоятоначинът,покойтоизглежда

човек,можедадоведедо смърттамувМОЛ.
Държавата, в която допингът е национален

спорт.
Държавата, в която интеграция е пожелание и

дума в отчетите на организации, усвоилинемалко
пари, за дая случат.

Държавата, в която езикът на омразата не се на
казва, аполучава аплодисменти.

Държавата, в която се мери кой е попонай
влиятелен в една виртуалнареалност.

Държавата, в която протестите се случват зара
ди самотопротестиране.

Държавата, в която откриването на метро и ма
гистрала е съизмеримо с откриването на лек за
СПИН.

Държавата, в която риалити форматите имат
повече зрители на вечер от театралите в страната
за година.

Държавата, вкоято „Тукне еинформация“.
Държавата, в която се работи на принципа „За

тияпари, толкова“.
Държавата, в която всеки закон може да бъде

оборен със силенадвокат.
Държавата, в която неплащането на данъци е

повод за гордост.
Държавата, в която всеки, който спазва прави

лата, е будала.
Държавата, в която всички разбират от всичко,

ноникойне се занимава с това,откоеторазбира.
Държаватанаоксимороните.

Дръжте фашиста!



www.facebook.com/vestnikprotestvestnikprotest.com2

# Протест 18.V.2015 г.АКТУАЛНО

Македонци,
сърби и албанци
срещу Груевски

МилаВасилева

Путинофили VS.
Пелменофоби

МилаВасилева

Планетата ни е обречена, казвам ви.
И няма да е астероид. На „Кока Кола“

никак няма да им хареса да загубят ми
лиарди приход от продажби и затова вече
са инвестирали в космически робот. СЕО
то може да го задейства с проста комбина
ция от 3 клавиша на мобилния си теле
фон, така че ще оправи нещата в случай
на астероид.

Ама ние и така сме си загубени. Не
разбирам много от физика, но половин
геоиден кардиоид трудно оцелява в косми
ческата джунгла… Защополовинли?

Защото ако се съди по българското ме
дийно пространство последните дни, на
света има точно два типа хора – русофили
и русофоби. И нито едните не могат да по
насят другите – до степен, че ако про
дължава така, ще трябва да си делим земя
та.Итовадорине е смешно,нали знаете?

В събота беше девети май за лето по
редно от 1945 година насам и ние пак не
разбрахме какво празнуваме. Едните
пускат сълзичка и ти казват, че си предател
ифашист... „Ей, Мила, какво стана с теб, ти
обичашерускиянародикултура?“.

Какво да направим, хора, да се убием ли
– тези, които обичаме пелмени, но мразим
войната?

Путинофоби сме, разберете накрая.
Антиимпериалисти сме даже, мене ако
питате.

Иначе, вярно, има пелменофоби – и те
нададоха глас през уикенда. Руснаците та
кива, руснаците онакива... Направо да взе
мете да ходите при онези под ПСА? Поне
же сте същите.

Да мразят цели народи едновременно
могат самопсихопатите.

И още нещо, другари, дето се имате ру
софили. Докато си пеете „Комбат“ на
„Любэ“, слушате ли до края? „Огонь огонь
огонь и я“. Тук и на руски, и на български
злокобната игра на думи личи – за огъня и
за лирическия аз говорим, а се чува (да се
неначудиш?): „Агония“.

Агония е войната, която ви се струва
толкова героичнаи свещенапонякога.

В агония угасваш, сам потушил пламъка
наняколкочуждиживота.

Агония е да гледаш как невинни умират
в борбата си за право на права, докато по
високите етажи приятно усмихнати хора в
костюми се съвещават ли, съвещават под
надслов „Санкции замир“.

9 май е Ден на победата на мира, защото
войната е агония, а не игра с пластмасови
войничета.

Време е да порастваме вече като чове
чество.ХХвекнанищолиненинаучи??? #

М
акедония. Около 2000 протестира
щи излязоха пред правителствена
та сграда в Скопие във вторник, за

да поискат оставката на министърпредседа
теля си, предаде „Ройтерс“.

Консерваторът Никола Груевски, който
вече девет години държи властта в за
падната ни съседка, се забърка в поредния
си конфликт с лидера на социалдемокра
тите Зоран Заев.

През последните месеци Заев публикува
записи, на които, според него, се чуват гласо
вете на Груевски и други висши държавни
ци, докато обсъждат задкулисни партийни
назначения, неправомерен избор на съдии и
подправяне на избори.

Груевски отрича обвиненията и обяви, че
записите са работа на чуждишпиони.

Гражданското недоволство обаче се
отприщи с пълна сила във вторник, когато
Заев обнародва поредната серия записи,

този път уличаващи Груевски и вътрешния
му министър в опит да прикрият информа
цията около смъртта на 22годишен мъж,
пребит до смърт от полицай по време на
празненство след изборите през 2011.

ВМРОДПМНЕ отрече обвиненията сре
щу Груевски и вътрешния му министър
Гордана Янкулоска и на свой ред обвини
Заев, че експлоатира за лични политически
цели трагичната смърт намладежа.

Протестиращите – етнически маке
донци, сърби и албанци, се събраха до пра
вителствената сграда броени часове след
пресконференцията на Заев.

По данни на македонското вътрешно ми
нистерство, наймалко десет полицаи са
били ранени по време на двучасовия про
тест. Според протестиращите, пострадалите
сред тях са приблизително също толкова.

Очаква се шествията да продължат и през
следващите дни. #
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ТЕМА НА БРОЯ

Източник: thepienews.com

С
лед парламентарните избори от
7 май политическата карта във
Великобритания е променена.

Неочаквано, Консервативната партия
на настоящия премиер Дейвид Каме
рън нанесе съкрушителна и драма
тична победа над Лейбъристката
партия. Консерваторите печелят 331 де
путатски места в долната камара на
Британския парламент, докато техният
основен съперник лейбъристите – едва
232. Това е полошо представяне за Лей
бъристката партия дори и от парла
ментарните избори през 2010 година,
когато партията спечели 258 места в
парламента. Огромните загуби на гла
сове в Шотландия до голяма степен
омаловажават умерените увеличения в
Лондон и останалата част от Кралство
то. Либералдемократите, които бяха
важен партньор в коалицията, управля
ваща страната в предходните 5 години,
също претърпяват сериозни загуби
спрямо изборите от 2010 година – при 57
депутатски места тогава, британският
избирател им отреди едва 8 сега. Голе
мият победител от тези избори обаче е
Шотландската национална партия, коя
то печели 56 от 59 възможни депутатски
места в Шотландия. Доста голям ръст
на спечелени депутатски места – на
изборите през 2010 година те печелят
едва 6. Британската Партия на незави
симостта на Нийджъл Фараж печели
само 1 депутатско място, независимо от
сравнително силното си представяне –
12.6 процента. Въпреки че лидерът на
партията Фараж обяви изборите за про
вал, като дори подаде оставка часове
след обявяването на резултатите,
партията му всъщност може да бъде до
волна – на практика бележи найголям
ръст на гласоподаватели спрямо 2010
година, когато печели едва 3 на сто.

Какво можем да очакваме сега?
Преди всичко, промените във Вели
кобритания изглеждат неизбежни. От
една страна заради засиленото при
съствие на шотландските националисти
в парламента, от друга зарадифакта, че
Дейвид Камерън ще управлява Обеди
неното кралство отново.

Независимо че референдумът за не
зависимост в Шотландия завърши с
провал на стремящите се към отделяне

от Обединеното кралство, очевидно е,
че шотландските националисти опреде
лено печелят симпатиите на гласопода
вателите. В чисто краткосрочен план
това означава, че партията ще има
възможността да определя бъдещата
политика на Великобритания с 56те си
депутатски места. В дългосрочен план
обаче е повече от ясно, че въпросът за
независимост рано или късно ще бъде
възкресен, особено ако партията спече
ли изборите за Шотландски парламент
през 2016 година. Това от своя страна би
изправило страната пред огромно пре
дизвикателство и поредното разделе
ние в обществото й. Вникакъв случай не
е сигурно, че страната ще бъде в се
гашните си граници на следващите пла
нирани парламентарни изброри през
2020 година.

Вторият мандат на Дейвид Камерън
като премиер ще бъде с особена
важност не само за Великобритания, но
и за целия ЕС. Още по време на първия
си мандат като премиер Камерън се „за
канваше“ на Европейската общност, че
ще бъде инициатор на референдум за
оставане или напускане на ЕС от страна
на Обединеното кралство. Цялостта на
Европа е реално застрашена в момент, в
който тя има все позасилваща се нужда
от нея. Но независимо дали този рефе
рендумще се проведе изобщо, достъпът
до Великобритания почти със си
гурност ще се промени за имигрантите.
Промяната в социалната система на

страната изглежда неизбежна. Въпреки
че първоначално идеята е на партията
на Фараж, точковата система за преся
ване на имигрантите не изглежда като
далечна реалност, а поскоро като абсо
лютно наложителна реформа.

Въпреки че съставянето на прави
телство ще бъде много полесно,
отколкото се предполагаше в предвари
телните прогнози, това далеч не означа
ва, че управлението на Обединеното
кралство ще бъде също толкова лесно.
Мнозинство на Консервативната
партия е изключително нестабилно и
във всеки един момент може да бъде за
губено. Опозиционните партии ще
използват всяка удобна възможност да
нанасят щети на правителството. Няма
да е излишно да бъдат проведени разго
вори между Дейвид Камерън и лидери
те на останалите парламентарно
представени партии за евентуално коа
лиционно партньорство, което би спа
сило мандата на правителството. Освен
това вътрешнопартийните боричкания
също могат да изиграят лоша шега на
британския министърпредседател,
както се случи на няколко пъти по вре
ме на първия му кабинет. Въпреки че
Консерваторите празнуват победата си
днес, перспективата за неприятности
пред тях е, меко казано, зловеща. Дали
сме свидетели на временен обрат в бри
танската политика или Обединеното
кралство навлиза в нова ера в своето
развитие?

Парламентарните избори
във Великобритания

Събин Танев
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О
т началото на конфликта в Украйна до
сега руската пропаганда достига нови и
нови върхове на абсурдност и лицемерие,

като надминава дори съветската. Една от главните
постановки е фашизмът, който руската страна с
цената на милиони войнишки животи била побе
дила, като елегантно се пропускат жертвите, даде
ни и от другите страни на Антихитлеристката коа
лиция, както и от различните движения по света.
От другата страна на медала се твърди, че в Киев
правителството е фашистко („фашистката
хунта“) и че САЩ и ЕС фактически водят фа
шистка политика в XXI век.

Преди няколко дни руското външно ми
нистерство излезе с доклад, според който унас има
много неонацистки организации и прояви. Това е
вярно, но нека разгледаме подробно проблема, за
да видим как крадецът вика: „Дръжте крадеца!“

В доклада е посочено, че организации като
ВМРО,БНСи „ВойнинаТангра“откритопоказват
фашистките си пристрастия, споменава се и Лу
ковмарш. Редно е да попитаме защо в този доклад
липсва името на партия „Атака“, която в
последното

десетилетие се превърна в символ на възражда
нето на политическото представителство на фа
шистките настроения у нас.

В книгите си „Бумерангът на злото“ и „Властта
на мамона“ Волен Сидеров застава открито на
антисемитски позиции, като обвинява евреите за
всичко лошо, което се е случило в последните 2000
години в света. Освен това в първата книга той по
казва завидно количество омраза към Социа
листическата революция в Русия през 1917 г.

(за която според него също са виновни евреите)
и СССР и се опитва да оправдае Хитлер, като дори
отрича съществуването на газовите камери.

Безспорен факт е, че голяма част от симпати
зантите и членовете на „Атака“ също са нацисти,
така че ако някоя организация, предвидмащабите
на действие и значимостта ѝ, може да се счита за
фашистка, то това найнапред е партията на Во
лен Сидеров. Друг е въпросът, че от началото на
кризата в Украйна, Сидеров от призиви „против
циганската престъпност“ премина в режим да
призовава за „толерантност“.

Въпросът, който задодохме, е риторичен, защо
то и децата вече научиха, че “Атака” е българско
то представителство на Кремъл у нас и каквото и
да направят т.нар. „националисти“, те няма да бъ
дат критикувани от руска страна, дори напротив –
по повод вдигнатия шум ще получат допълни
телно рубли като благодарност.

Това е първата страна на лицемерието на Русия.
Нека видим втората. След като Русия обвинява
България, че не прави нищо за прекратяване на
фашистки настроения контингент, можем да
обърнем внимание как Кремъл действа по този
въпрос.Повреме на конфликта в Грузия през 2006
г. Москва започна да преследва всички грузинци
само защото са такива. А през 2007 г. властта изра
ботва първия си расистки закон – от пазарите на
федерацията да бъдат изгонени „инородците“.
Пропагандата тогава втълпява на обществото
(което впрочем подкрепя този закон), че „ино
родците“, особено тези от Кавказ, са престъпници
по подразбиране, като освен това заемат работни
те места на руснаците.

Не без значение е една друга вълна на внуша
ване на расизъм от страна на Путин – по време
на първия му мандат той използваше античе
ченските настроения в обществото в своя изго
да, като за всякакви престъпления, включи
телно терористични действия, обвиняваше че
ченците, като за някои атентати различни
анализатори подозират ръката на ФСБ
(наследницата на КГБ). Всичко това отново беше
подкрепено с кампания по насаждане на омраза
къмчеченците.

Не бива да забравяме и младежкото движение
„Наши“, което е лично покровителствано от Вла
димирПутин. От създаването му Западът направи
аналогия с „Hitlerjugend“ ("Хитлерова младеж"),
като нарече “Наши“ „Putinjugend“. В тази органи
зация много от членовете са именно расистки
настроени типове, които нерядко бият чужденци
по улиците. Излиза, че човекът, който говори про
тив расизма и фашизма, лично покровителства
фашистки организации и спомага за приемането

на дискриминационни закони.
Отбелязахме, че в доклада се осъжда провежда

нето на Луковмарш. Ето какво е написано по по
вод провежданетому през 2015 г.:

„Няколко часа преди началото на Луковмарш
неговите опоненти проведоха собствена демонс
трация, на която присъстваха десетки хора.

Те държаха плакати с надписи „Не на Лу
ковмарш“. Скандираха „фашизмът не е мнение, а
престъпление“ и „фашисти, нацисти и неона
цисти са подставени в ръцете на популисти“.“

При отбелязването на факта, че все пак имаше
и противници на този парад, Кремъл елегантно
изпуска въпроса какви бяха противниците. А те са
същите тези хора, които протестираха срещу ка
бинета „Орешарски“, обслужващ руските власти
и олигарси. Разликата в случая е, че за Москва и
представителите им в българските власти те първо
бяха „соросоиди“, а когато станаха удобни – стана
ха опоненти нафашистките изяви. Скоро може да
станат и „борци срещуфашизма“.

Пропагандата на днешна Русия е прекалено
прозрачна. Тя дори да действа на руска терито
рия, няма как да даде значителни резултати на За
пад, защото там има свободни медии и хората мо
гат да разберат и другите гледни точки, което
означава да бъдат истински информирани. А след
като са информирани, единственото, което остава
да правят като отклик на пропагандата, е да се
усмихнат пренебрежително. Защото дрънкането
на оръжия на Червения площади и говорейки за
заплаха отфашизъм в XXI век от страна на Запада,
е жалко и несериозно. Интересен остава въпросът
– след като Западът е Адът, а Русия е Раят, защо
никой не емигрира в Русия, а на Запад?

Фашистътвика:
„Дръжтефашиста!“

ВасилДимитров
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за гнева му найчесто е основният организатор на
Тура – АнриДегранж, който умишлено поддържа
условия за състезаване, близки до садизма.
Дегранж е бивш колоездач и изповядва съмни
телната концепция за максимално изчистен спорт
без каквато и да било външна намеса.
Перфектният Тур в неговите очи се състои само от
колелото, състезателя и пътя. Нищо друго. „Стра
данието е найдобрият начин да калиш волята си“,
казваДегранж.

А страдание има в изобилие  състезателният
правилник силно се доближава до този в Тулонс
ката каторга. Състезателите нямат право на каква
то и да било помощ, поправят си сами колелата,
пътищата са разбити, велосипедите са с дървено
окачване. Да завършиш етапа без повреда си било
равносилно на миничудо. Състезателите нямат
резервно колело, нямат резервни гуми, ограниче
ния имат даже с облеклото и количеството вода.
Тази месомелачка продължава над 3000 км  през
равнини, планини, дъжд, жега и двуцифрени
температурни разлики. Като през цялото време
въртиш педалите с максималната скорост, на коя
то си способен.

При подобни кошмарни условия чантите на
братя Пелисие не са изненада. Концепцията за
„изчистен спорт“ на Дегранж явно няма нищо
против торбите с химия. А за тях се е знаело от
всички – в правилника на Тура от 30те години
дори се напомня услужливо на състезателите, че
„лекарствата не се предоставят от организатори
те“. Предстоят десетилетия на черна хроника,
преди допингът изобщо да бъде признат за
проблем.

А Турът всъщност е нещо като мрачното ево
люционно дърво на забранените вещества. На
страниците му може да проследите как умират и
се раждат нови течения сред допинга. За да навле
зе масово даден медикамент в световния спорт,
почти сигурно вече е изпробван по колоездачните
трасета на Франция, а всяко издание на Тура
отдавна се е превърнало в безкрайно надлъгване
между антидопингови власти и спортисти. Колко
то и да нараства списъкът със забранени вещества,
състезателите винаги са откривали и винаги ще
откриват нови и нови начини за злоупотреба.
Елитният спорт открай време хищно е вперил
поглед в научните лаборатории и дебне да улови
всяко ново научно откритие, от което може да
извлече полза. Кратък пример  преди няколко го
дини молекулярният физиолог Лий Суийни
създаде т.нар. „Швайценегерови мишки“. Чрез
иновативна генна терапия Суийни и екипът му
успяха да повишат мускулната маса на експери
менталните гризачи с до 27%. Предполагаше се, че
са направили пробив в борбата с мускулната атро
фия. Кой им позвънява първи? Футболен треньор

от колежа вПенсилвания,който учтиво гимолида
допингират целия му отбор. Суийни, разбира се,
отказва категорично, без да знае, че въпросният
треньор е само първият от списъка. В следващите
месеци телефонът на Суийни прегрява. „Не знам
откъде и как бяха чули за работата ни, но всички
искаха да станат лабораторнимишки“.

В ранните години на Тура (1903), разбира се, до
пингът е доста попримитивен. Правилото е: взима
се всичко, което работи като обезболяващо или би
намалило смазващата умора, т.е. – от коняк до
нитроглицерин. Преобладават стимулантите – ве
щества, които действат на централната нервна
система, стимулират физическата и умствената
дейност, намаляват чувството на умора. Често
срещанметод е състезателите да връзват напоена с
етер кърпичка под брадичката си – вонята е
убийствена, но изпаренията намаляват болката в
краката им.

Потрасето в тези временацариумерена анархия
– състезателите се отбиват побаровеикръчми, за да
търсят алкохол; скатават по някойдруг километър
с влакове, коли и пр. Допингът варира от предимно
безобиден (алкохолни напитки) до потенциално са
моубийство (стрихнин). Стрихнинът е алкалоид с
дотолкова токсично действие, че леталната доза за
човек е 2 мг/кг. Днес се ползва като отрова за
мишки и пестицид. В зората на Тур дьо Франс го
ползват за стимулант. В минимални дози стрихни
нът прави нервните клетки свръхчувствителни и ги
кара да реагират и при наймалкия дразнител.
Ефектът върху състезателите е, че започват да
изпитват неистово желание да се движат. Ползват
го особено в крайните етапи от надпреварата, като
средство за „презареждане“. Един от документира
ните случаи на употреба на стрихнин е на марато
неца Томас Хикс на Олимпиадата през 1904 г. В те
чение на надпреварата Хикс получава от треньора
си две дози стрихнин плюс голямо количество
бренди. Дяволският коктейл от отрова и алкохол
помага на Хикс да спечели, но след финала той е
буквално полужив. Успява да вземе златния си ме
дал едва няколко дни покъсно, след което спира с
атлетиката.

I. КАТОРГАТА

„Идея си нямаш какво представлява Тур дьо Франс.
Разпятие. Даже полошо – пътят до Голгота има 14
спирки. Нашите са 15. Страдаме от старта до фина
ла. Искаш да знаеш как издържаме? Ето…“ – Анри
ядосано започва да си рови в раницата, да вади
шишенца и да ги строява на масата. „Това е кокаин –
за очите ни, хлороформ – за венците, конски мехлем,
за да пазим топлината в коленете си. А хапчетата?
Искаш ли да видиш и малко хапчета?“ – Анри вади
три кутии от чантата. „Истината…  добавя брат
муФрансоа  …е, че се разхождаме върху динамит“.

В Шербург, Франция, сме – през 1924 г. В Café de
la Gare седят братята колоездачи Анри и Франсоа
Пелисие. Срещу тях се поклаща на стола небе
зизвестният Албер Лондр – кореспондент на
вестник Le Petit Parisien. Анри Пелисие, който тога
ва е действащ шампион, преди часове за пореден
път се е изпокарал с организаторите на Тура. По
стара традиция – отново е заплашен с дисквали
фикация. Време е за вендета.

„Не си ни виждал в банята след финал. Направо да
си купиш билет за шоуто. Влизаме оплескани с кал,
излизаме бели като чаршафи, изцедени от диария,
припадаме насред водата. Нощем в стаите не можем
да заспим – треперим итанцуваме като обезумели“.

Зловещите истории се редят една след друга, а
Албер Лондр и Le Petit Parisien удрят джакпота. Ти
ражът на следващия брой чупи рекордите, главно
заради материала „Каторжниците на пътя“, кой
то цитираме. Истината е, че след време Франсоа
признава: „Лондр беше известен репортер, обаче си
нямаше и понятие от колоездене. Малко го поизмай
тапихме с кокаина и хапчетата ни.“ Историите на
братята очедивно са поукрасени – донякъде за да
пуснат по пързалката Лондр, донякъде за да
очернят организаторите. Подозрението, че състе
зателите май са превърнали фармацевтиката в
хоби, обаче остава.

Самият Анри Пелисие е нещо като мустаката
френска версия на Вили Вуцов. Да му се затвори
устата било трудно, а да мине Тур без скандал
между него и организаторите – странно. Причина

Doping time
част 1

Христо Гатев
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„LO6O MIE“ –товаепървотонещо,коетомиидвана
ум, когато прочета как някой тъгува по тоталитарната
„Народна“ РБ. Ще направя скромен и далеч не
изчерпателенразборнанещата,покоитомилеятмного
хора, от споминалата сеНРБ.Очевидномного от тях не
помнятилиси спомнят самополовинчато.

Ще карам по поредния списък с причини, който
ми попадна. С други думи „защо не искам да се
върне НРБ“:

Образование
Българското образование било абсолютно

безплатно,достъпноикачествено.Факт!
Както е факт, че ако партийният предсетател е ре

шил, че баща ти е буржоа, ще видишуниверситет през
крив макарон. За качеството няма да споря, качеството
се развали, след като учителите спряха да биятшамари
в час, да наказват цял час прав с вдигнати ръце, с лице
към стената или на колене върху царевични зърна.
Както ефакт, че трябваше да учиш историята на БКП
наизуст. Както е факт, че трябваше да маршируваш
усмихнат под радиоактивния дъжд от Чернобил и да
славиш партията майка. Както е факт, че целият уче
бенматериал, който се изучаваше, бешепреминал през
партийнатапризма.

Клетва

Насветазаменеима
двенайскъпиимена 
моятастраналюбима
исъветскатастрана.

Култура
Ималоестрада,кино, театър.Факт!
Както е факт, че ако нямаше НРБ, пак щяхме да

имаме естрада, кино и театри. Както е факт, че със си
гурност киното, естрадата и театритещяха да са много
поразвити сега, ако НРБ не беше цензурирала всичко.
Както е факт, че слушането на западна музика е било
престъпление.Кактоефакт,чевкнижарницитеимаше
самоопределеникниги,коитопартията еразрешилада
се отпечатат, но дори за тях ти трябваха връзки в кни
жарницата.

Медицина
Медицината в НРБ била безплатна и качествена.

Факт!
Както е факт, че за всичко безплатно плащаме в мо

мента, както е факт, че и нашите деца ще трябва да
изплащат, вземаните заеми, за да може да има много

безплатни неща, по онова време. Както е факт, че след
отварянето на границите голяма част от хората
предпочетоха да напуснат този „Земен рай“, докторите
имедсестритенеправятизключение.

Жилища
Строяли се жилищни блокове, всеки можел да си ги

позволи.Факт!
Както е факт, че национализираха къщи. Както е

факт, че отчуждаваха триетажни къщи с декар двор
срещу три двустайни панелки, без право на обжалване.
Както ефакт, че на партийните ръководители им се по
лагаха безплатно от тези жилища. Както е факт, че
обикновените работници трябваше да чакат по 1520
години, за да се доредят до възможността да закупят та
кова жилище. Както е факт, че ти трябваше софийско
жителство, за да можешда се преместиш вСофия, а то
не седавашетокутака.

Безработицата
Нямалобезработица.Факт!
Както е факт, че всички бездарни, некадърни и

мързеливи хора бяха на държавна издръжка, но се во
деха на работа. Както ефакт поговорката: „Аз ги лъжа,
чеимработя, темелъжат,чемиплащат“.Кактоефакт,
чевсичкикрадяха, защотобилодържавно.

Равенството
Имало „върхушка“ и „пролетариат“, но разликата

не била голяма. На никой нищо не му липсвало. Факт?
Амадругпът!

Равенство, но някои бяха поравни от други. Тук те
мата е толкова обширна, че ще ми се изхаби клавиату
рата, затова самоняколкоелементарнипримера:

– глобяват семейство за дърво, защото било опасно и
трябвало да се отсече, пък те не го отсичали. Не го отси
чалиобаче,понеже е в съседниядвор, а в съседниядвор
живее майката на партиен секретар. Е, нея няма как да
я глобят.

– пристигат в ресторант партиец с цяла компания
приятели,пият и ядат, стават и си тръгват без да платят
–навърхушкатаимепозволено.

Имало от всичко, да, ама в кореком, където ти
трябват долари, а пролетариатът долари няма. За про
летариата няма банани, портокали, няма и „Кока
кола“, за сметка на това има марули обилно поляти с
дъжд от Чернобил, докато дори чиниите на върхушка
та са семиелисизследванаводаотводониски.

Армията
Билаогромна,аказарматавъзпитавала.Факт!
Както ефакт,че армията е била ненужно голямаи е

струвала доста пари – пари, които и до ден днешен
изплащаме. Както са факт издевателствата и гаврите в
казармата.Кактоефакт,чеказарматавъзпитавашекак
да се скатаеш, което е от голяма полза впоследствие, ко
гато започнешработа.

Увереноствутрешнияден
Всички били спокойни, че нямало да ги уволнят, да

повишатценитеит.н…Факт!
Както е факт, че вече обясних, за безработицата по

онова време. Както ефакт, че цените са стояли на едно
равнище, благодарение на тези същите заеми, които
изплащамедоденднешен.

Общественотовъзпитание

У децата се възпитавало уважение към по
възрастните.Факт!

Както е факт, че никой не ви е забранил да про
дължавате да възпитавате децата си по този начин.
Както е факт, че това няма нищо общо с НРБ, а със са
митевас.

Дружбатамеждународите
Всички били другари или братски народи. Факт? Да,

амане!
Другоефакт!Под„всички“ серазбирашеотМосква

до Източен Берлин. Източен, братски Берлин, който
беше достъпен за малцина. Друг факт – на запад от
ИзточенБерлинбяхаврагове.Някоивсе ощегииматза
врагове, главно тези, които тъгуват по НРБ. Е, има и та
кива, които живеят в прогнилия еврогейски запад и
искат да се върне НРБ. Същата НРБ, от която нямаше
дамогатдаизлязат,идаискат.

Стокитевмагазините
Вярно било, че нямало избор и имало само 23 вида

салам,нобиликачествени.Факт!
Както е факт, че сега има много повече от 23 вида

качествени салами. Както ефакт, че сега може да си за
купиш без връзки всичко от пиле мляко. Както е факт,
че сега, ако искаш да си купиш кола, няма нужда да ча
каш 10 години,да тидойдеред, за да платиш 80 заплати
заМосквич.Закнигите вечеказах.

Сигурност
Нямало престъпност по време на НРБ, а всички

престъпници били хващани веднага и получавали
справедливаприсъда.Факт!

Както е факт, че хора са лежали в трудови лагери,
защото са казали виц за партията или нейния вожд.
Както са факт хилядите избити без съд и присъда, от
ОФ иДС (Отечественияфронт и Държавна сигурност 
бел. #П). Както е факт, че ако си бил внук на партиен
член и изнасилишмомиче, няма да има последствия за
теб. Както е факт, че не са липсвали банкови обири.
Както е факт, че няма данни каква всъщност е била
престъпността по онова време, защото партията е
криела нивото на престъпност и не знаем реалните
данни. Ето един пример: шестима убити и 10 ранени в
Студентски граднавръхКоледа.

Промишленост
Промишлеността била развита и стари предприя

тиябилинационализирани.Фактиощекак!
Както е факт, че поголямата част от промишле

ността е работела на загуба. Както е факт, че все още
имаме такива държавни предприятия, които са не
рентабилни и се издържат от дръжавата. Както е
факт, че собствениците на национализираните
предприятия са били ограбени благодарение на НРБ,
а някои от тях убити.

Напълно съм наясно, че тези, на коитоНРБ им липс
ва, няма как да прочетат този текст. Също съмнапълно
наясно, че и да го прочетат, мнението им няма да се
промени. Защо го написах ли? Иаз не знам. Знам обаче
със сигурност, че ако милеещите за НРБ продължават
да се увеличават, за мен място в РБ няма. 'Щото тука е
така и малкото, които искат светло бъдеще, биват про
гонени от многото, на които някой друг им е виновен и
продължаватдамилеятпо„светлото“минало.
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Реформипо етрополски

Е
трополе  община в Софийска област с на
селение около 13 000 души. Вече втори
мандат кмет е инж. Богомил Георгиев –

необвързан партийно, макар да сешушука, че се
ползва със симпатиите на ГЕРБ. В общинския съ
вет доминират именно представителите на ГЕРБ
с 9места, следваниотБСПс 6иМестнакоалиция
„Алтернатива за Етрополе“ с 2. Годишният бю
джет на Етрополе е между 9 и 10 млн лева. С бю
джет от 9,8 млн. лв за 2015 година, общината е
между първенците по усвояване на еврофондо
ве.

Целта на тази статистика не е да се направи
реклама на населеното място. Със сигурност и
там има гнили сделки, съмнителни поръчки и
назначения, и всевъзможни други местни
проблеми, но сега няма да говорим за това. По
водът да се занимаваме с тази община са нейните
политики в областта на образованието, интегра
цията на хората в неравностойно положение и
демографската криза, от които е добре да по
черпят пример за практиката си не само местна
та администрация в други райони, но и цент
ралната власт.

От 2011 година насам детските градини и
яслата на територията на Етрополе са напълно
безплатни. За всички. Издръжката се поема
изцяло от общинския бюджет. Малчуганите
освен това се радват на нови и модернизирани
сгради, за което са инвестирани около 200 000 лв.,
като през 2015 година също се предвиждат теку
щиремонти.Безплатни са иучебните помагалаи
пособия, които се използват в рамките на
учебния и възпитателен процес. По този начин
всяко едно дете може да посещава учебно
възпитателно заведение. Мярката е не просто
жест на подкрепа към семействата в затруднено
финансово положение, но тя осигурява на
всички деца равен достъп до образование, здра
веопазване и интеграция в обществото, незави
симо от социалния статус на родителите им. По
наблюдения на местната власт, отчита се, че в
резултат от тази уредба, до момента се е увели
чил броят на хлапетата в тези педагогически
институции, включително и на тези от ромски
произход, като посочват, че истинските ефекти
ще бъдат видими в дългосрочен план – повиша
ване стандарта на живот и образованието на жи
телите ѝ. А за да има кой да посещава детските
градини, в Етрополе са се заели и да стимулират
раждаемостта. За всяко първо дете майките и
татковците получават еднократна помощ в
размер на 300 лв, за второ  400 лв, за трето тя е
вече 500 лв. Освен това детските и млечни кухни
също са напълно безплатни.

Че интеграция и ликвидиране на социалното
изключване не са просто останали на хартия
думи от нечия програма, доказват двата центъ
ра, предлагащи социална помощ и услуги в ра

йона – „Център за рехабилитация и социална
интеграция на деца с увреждания“ и „Център за
обществена подкрепа“ /ЦОП/. В първия
център към момента има 37 деца. Работата с тях
цели не само подобрение във физическото им
развитие, но има и психологическа цел – с оглед
включването на младежите в обществения жи
вот. Ролята на ЦОП е оказването на грижа и съ
действие на децата в риск и техните семейства 
предотвратяване на изоставянето и настанява
нето им в специализирани институции, интегра
ция на деца от институции, консултиране и
подкрепа и др. Идвете институции предлагат на
посещаващите ги деца множество разнообразни
образователни, спортни и културни занимания.
Не са забравени и найвъзрастните  живущите в
селата на региона пенсионери и инвалиди полз
ват безплатни карти за транспорт, а на терито
рията на Етрополе отделно има и Дом за
възрастни хора. Продължава да функционира и
„Обществена трапезария“, която дава безплатен
топъл обяд на 91 човека всеки работен ден. И
макар че често биват обвинявани в популизъм,
от общината рядко пропускат да раздадат ко
ледни и великденски добавки не само на старите
хора, но и на семействата с малки деца до 2 го
дишна възраст и такива с увреждания.

Подкрепата към младите хора в общината не
спира до тук. Тя се изразява в множество дей
ности, свързани с култура, изкуство, образова
ние, доброволчество и кариерно развитие. Изця
ло с усилията на деца и младежи, и с подкрепата
на кметската управа, всяко лято се организира
безплатен „Младежки фестивал – Етрополе“,
чиито многобройни спортни и музикални ме
роприятия продължават няколко дни. Фестива
лът е резултат от пет годишното сътрудни
чество между кметството и местната младежка
инициативна група „МОГА“. Етрополци се

Има лижелание  начинще се намери
МихаелаЛазарова

проявиха и като сериозно ангажирана в добро
волчески инициативи общност, и го доказаха със
своя Общински план за младежта тази година –
планирани са множество обучения, разясни
телни кампании и инициативи, в които да бъдат
децата да бъдат привлечени и изградени като
пълноценни и активни граждани. Сериозно
ангажирани са обществените институции и с ра
зясняването на малчуганите на техните права и
задължения като част от обществото, като за
целта се организират разнообразни дискусии,
състезания, курсове и други подобни мероприя
тия за гражданско образование на подраства
щите. За стимулирането на малчуганите, отли
чили се в спортни надпревари и конкурси в дру
ги области, е учреден фонд „Даровити деца“ в
размер на 15 000 лв., целящ поощряването на
тяхното участие, както и „Награден фонд“ от 2
000 лв. за осигуряване на награди при провежда
нето на състезания на територията на общината.

Пътят, който община Етрополе сама си на
черта и неотклонно следва от няколко години,
показва едно – че проблемът не е в недостига
на средства, а в приоритетите, които се поста
вят и за които се изразходват наличните ре
сурси; че сътрудничеството между граждани
и власт може да донесе много ползи и за двете
страни. За цялостната си социална и образо
вателна политика общината получи през 2013
година наградата „Златна ябълка“ на „Нацио
нална мрежа за децата“. Съвсем заслужено
признание за една от малкото общини у нас,
работещи с визия за следващите пет десетиле
тия, а не следващия петгодишен мандат, и
която е разбрала, че инвестициите в образова
ние, доброволчество и социално включване
носят найголемите резултати и работят и в
нейна полза. Дано скоро и други общини
последват примера ѝ.
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Интереснисъбитияикаузи

В ече тече хартиен артфест София –
ще продължи до 6 юни и ще
предложи много интересни съби

тия и програми, за повече информация по
сетете сайта на организаторите –
http://goo.gl/haLZ5L

О
ще на 7ми май се сложи началото
на „ВарнаФотоФест“, като тойще
продължи до 25ти юли. Той дава

възможност на всеки от нас да се докосне до
магията на фотографията и найдобрите й
постижения по света и у нас. Програмата е

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

Райна Александрова
Мuла Ваcuлева
Ваcuл Дuмumpoв

Xpucmo Гаmев
Бopuл Гуpuнoв
Xpucmo Йoвев

Мuхаела Лазаpoва
Светозар Петров

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

толкова богата, че цял брой няма да ни
стигне да изброим изложбите. Убедете се
сами – http://goo.gl/zh3uah

Е
дно партньорство ражда красива
кауза – народните танци и фести
валът „Семе българско“ си подават

ръка и се срещат в Севлиево, за да окажат
подкрепа тази година на двойките с
репродуктивни проблеми.Датите са 23ти
и 24ти май, мястото – парк „Казармите“ в
Севлиево.

В периода 2124 май пред Паметни
ка на Съветската армия в София
за пети път ще може да станете

част от „Зелени дни“ – фестивал за здра
вословно хранене, спорт, опазване на при
родата и въобще всичко, което ви хрумне,
когато чуете „еко“, „зелено“, „природа“.
Програмата може да намерите тук –
http://goo.gl/poRxwo

З
а трета година у нас се организира
свободна книжарница – целта на
събитието е абсолютно

безвъзмездно споделяне и размяна на
книги. В София мястото е Езерото с ли
лиите, датата – 24 май, а за повече
информация и за останалите градове
погледнете в самото събитие във Фейсбук
– https://goo.gl/JQM5Ib

О ще малко за книгите – в периода
1924 май в Националния дворец
на културата ще се проведе тра

диционният „Пролетен панаир на книга
та“. Входът е свободен.

П
ак НДК ще споменем – по случай
40тата годишнина от приемане
то на Конвенцията на ЮНЕСКО

за световното културно и природно
наследство в зала 3.3 може да посетите
изложбата „Културното наследство на
България – минало, настояще, бъдеще“.

В
подкрепа на бедстващите в Непал
след опустошителното земетресе
ние на 25 април „Банскофилмфест“

стартира от 25 май благотворителни про
жекции с цел набиране на средства,които
да стигнат до тях. Филмите, които ще се
представят, са свързани с историята, култу
рата, бита и природата на Непал, датите и
местата и другите инициативи може да на
мерите тук http://banskofilmfest.com/




