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Стоте успеха
на протеста

Гафовете
на седмицата Автобус „България“

Този протест е много пове-
че от вик за оставка.

Този протест е много пове-
че от абревиатури и имена.

Този протест е много повече 
от действие против мафията.

Този протест е вдигната 
глава, воля за добро, желание 

ПРОТЕСТЪТ – много повече
от вик за оставка

за свобода, жажда за морал, 
търсене на красивото, нами-
ране на общото, установяване 
на граници, сваляне на стени, 
разкъсване на с десетилетия 
споявани вериги, разбиване 
на митове, колективна ман-
тра, биенето на празнична 

камбана, подадена ръка, за-
едност, приятелство, себераз-
криване, съмишленичество, 
енергия, поток, разбуждане, 
изцеляване, сбъдване, тупте-
не, живот.

Той е много повече от три 
минути по телевизията, ня-
колко нови думи в речника, 
хаштагове, много групи из 
социалните мрежи, стоти-
ци вече интервюта, статии и 
анализи.

Той е удивителната след въ-
просителната след многото-
чието.

Той е най-голямото нещо, 
случило се тук на всички нас.

Този протест е чудо, цяло 
чудо, чудо, което продължа-
ва вече повече от 100 дни.

Чудото сме ние.
И силата е с нас.
#ОСТАВКА!
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Îáùíîñò
  Протестът продължава 100 дни на решителност, търпение и воля да по-
бедим мафията.

  Постигна се нова форма на обществена договореност.
  Хората се събудиха, усетиха, че са част от нещо голямо, и разбраха, че не 
са сами.

  Мнозина вече осъзнават, че управлението на държавата принадлежи на 
тях (чл. 1 от Конституцията).

  Аполитични хора започнаха да се интересуват от обществените проблеми 
и да се информират какво се случва в парламента.

  Знамена висят от балконите в знак на подкрепа на протеста.
  Организираха се обществени дебати, например „Защо протестираме?“ в 
Червената къща.

  Създават се нови и се преоткриват стари приятелства.
  Създадоха се групи на протеста, в които хората се насърчават взаимно, 
споделят успехите си и планират акции.

  Напълно непознати се срещат на площада и общуват без прегради. Инди-
видуализмът на българите отстъпва.

  Протестът няма лидери, всеки има право на мнение и инициатива.
  Мирният характер на протеста се запази.
  Организира се висящо сутрешно кафе край парламента за протестиращи-
те като проява на солидарност.

  Само от доброволно внесените пари за кафето се направиха дарения за 
над 3 хиляди лева за нуждаещи се, раздадени чрез православния храм 
„Св. Георги“ в София.

  Събираме средства за лечението на тежко болни участници в протеста.
  След трагедията в рудник „Ораново“ се събраха 1100 лв. за пострадалите и 
семействата на загиналите миньори.

  Събраха се пари за откраднатото колело на Мария, която изрисува Мадар-
ския конник на Орлов мост.

  Събраха се средства за възстановяването на магазинчето на Теди, която 
продаваше с отстъпка на всички протестиращи, разрушено от взрива в 
китайския ресторант.

  Намери се откраднатото в деня на Голямото посрещане колело на Тереза.
  По предложение на протестиращи Българският патриарх Неофит благо-
слови отслужването на литургия в храм-паметника „Св. Ал. Невски“.

  България се извини на Чехия за 1968 г. не чрез правителството, а чрез 
народа.

  Протестиращите си почистват след всяка акция.
  Протестиращи предлагат бутилки вода на полицаите в най-големите жеги.
  Като изява на сплотеност и чувство за общност участници в протеста из-
писват на Орлов мост имената на своите градове. Подобен символ е нари-
суваният Мадарски конник.

  С идеята да се преброим на бул. „Цариградско шосе“ доказахме, че сме в 
пъти повече от 3000 души, както сочеха официалните данни.

  Пред парламента бе поставен бял роял с надпис „Отсвирваме ви“, на който 
всяка вечер свирят различни хора.

  По време на шествията в жегите по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ човек 
от високите етажи разхлаждаше хората, пръскайки ги с вода.

  Танцът на чадърите, който се роди в един от дъждовните дни на протеста.
  Деца минаха зад загражденията около парламента като символ на свобо-
дата и надеждата.
София диша в продължение на 100 дни.

Àêöèè
  Акцията пред НДК при посещението на ПЕС – 22 юни.

  Акцията „Мръсните гащи на политиците“ – протестиращи опънаха прос-
тор с изцапано бельо и имена на политици под него – 26 юни.

  С жива верига бе блокиран кортежът на Пламен Орешарски в Бояна – 
1 юли.

  Освиркването на церемонията „Банка на годината“ – група демонстранти 
посрещаше банкерите, като им хвърляше стотинки – 2 юли.

  Найо Тицин мина загражденията с маска на Волен Сидеров – 4 юли.
  Протестиращите в София подкрепиха протестите в Турция, представяйки 
снимки от пл. „Таксим“ пред сградата на парламента – 7 юли.

  При първия опит за обиколка около парламента имаше блокада на целия 
център, на следващата вечер тя падна – 9 юли.

  Палатковият лагер – създаде се на 10 юли и съществува и до днес.
  Акция „240 фенера“, които излетяха над Борисовата градина – 11 юли.
  Прожектирането на надписите ОСТАВКА и МАФИЯ на сградата на парла-
мента – 12 юли.

  Акция „Свободата води народа“ – театрално пресъздаване на картината 
на Дьолакроа по време на шествието – 13 юли.

  Акция „14 юли“ – посещение при посланика на Франция, който на следва-
щата вечер излезе сред протестиращите на Орлов мост.

  Акция „Падане на Берлинската стена“ пред немското посолство. Протести-
ращите построиха Стената от кашони, след което символично я разрушиха 
– 16 юли.

  Минута мълчание по случай 176 години от рождението на Васил Левски 
– 18 юли.

  Прескачането на загражденията пред парламента от няколко поети с въз-
гласи „Грабвайте телата“ – 19 юли.

  Акция „Хороокупация“ – пред парламента се изви хоро под надслов „Да 
затегнем примката около Народното събрание“ – 19 юли.

  Акция „Бягаме „за“ не „от“ България“ – крос около парламента с над 150 
участници – 20 юли.

  Акция „Бял автобус“, 40-та нощ – депутатите бяха блокирани часове наред 
в парламента – 23 юли.

  Същата нощ протестиращите даваха веригите на колелата си, за да се вър-
жат огражденията.

  Протестиращите пееха националния химн, докато полицаите ги биеха и 
изтласкваха в опита си да изкарат автобуса.

  Направи се пункт за зареждане на телефони и лаптопи.
  Построиха се барикади, които се изграждаха няколко пъти.
  В палатковия лагер се направи превързочен център.
  Акцията „Цвете за полицайките“ – 24 юли.
  Акцията „Целуни полицай – усмихни го“ – 25 юли.
  В опит да избяга от протестиращите, Мая Манолова опита да се качи в так-
си, но бе изгонена от шофьора – 25 юли.

  Появи се надпис ОСТАВКА и по новите участъци на магистралата – 26 юли.
  Плажна революция през парламента – протестиращите си организираха 
плаж пред парламента, тъй като „Гражданският дълг ни кара да стоим 
още в София“ – 30 юли.

  Акцията „Овация турс“, пародия на операцията „Бял автобус“ от нощта на 
40-тата нощ от протестите – 2 август.

  Двама водолази изплуваха пред Евксиноград с надпис „Оставка“ – 
5 август.

  Протестиращи с тениски, образуващи думата „ОСТАВКА“, застанаха пред 
Министерски съвет по време на срещата на Орешарски с „представители 
на протестиращите“ – Петното и компания – 9 август.

  Асемблеята „Орлов мост“ – реален опит за хоризонтална демокрация.
  Плакатът с текст от химна върху паметника на Цар Освободител срещу 
парламента  – 10 август.

ПРОТЕСТЪТ НАВЪРШИ 100 ДНИ. Властта мълчи оглушително. Ние обаче се 
обърнахме назад и си припомнихме всичко хубаво, което преживяхме заедно през 
тези месеци. Защото вярваме, че след тези 100 дни България е по-добро място за 
живеене. А ние ще бъдем една идея по-малко непознати.

Стоте успеха на протеста
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  „Орешарски марш“ – поход в подкрепа на искането на за оставка, който 
тръгна от София и след 16 дни стигна до Варна и Евксиноград.

  Гостуването на протеста от София на Благоевград – 11 август.
  Акцията „Розов танк“ – с него протестиращите отидоха до сградата на 
Чешкото посолство и с минута мълчание почетоха годишнината от поту-
шаването на протестите в Прага – 23 август.

  Паметникът на съветската армия бе боядисан в розово и с надпис „Бълга-
рия се извинява“ на български и чешки език – 23 август .

  Акциите „Странджа не е манджа“ в Царево по повод назначението на Пет-
ко Арнаудов за шеф на Горското стопанство – 23 август.

  На концертите на Рамщайн и други гостуващи групи се чуваха скандира-
ния „ОСТАВКА“ – 27 юли.

  Срязването на лентичките, с които бе оградено Народното събрание по 
време на ваканцията на депутатите, за да се обиколи сградата от протес-
тиращите.

  Акцията „Голямото посрещане“ с червен килим, по който да мине Орешар-
ски, за да си подаде оставката – 4 септември.

  Блокирането на комисиите, заседаващи в Министерски съвет същия ден, 
и минаването на депутатите на метри от протестиращите, които ги освирк-
ваха.

  Паметниците в Габрово осъмнаха с призив ОСТАВКА – 4 септември.
  Пред Народното събрание се организират различни изложби с една тема: 
ОСТАВКА.

  Акцията в Пловдив по случай Деня на Съединението – премиерът бе по-
срещнат с викове ОСТАВКА – 6 септември.

  Акцията „Посрещане на девети септември“ – в пародиен стил протестира-
щите осмяха фалша и лицемерието на кухото преклонение пред властта 
– 9 септември.

  Акцията по посрещането и изпращането на премиера в БНТ. На излизане 
Пламен Орешарски се измъкна през изхода за изхвърляне на боклуци – 
14 септември.

  Акцията „Посрещане в УНСС“. Премиерът отново се измъкна през задния 
вход – 16 септември .

  София осъмна със стикери с надпис „Кой предложи Пеевски“ – 16 септем-
ври.

  Акцията на ученици от НПМГ „Идеи за България“ – 17 септември.

Ïîäêðåïà
  Подкрепата на президента.
  Кметът на София – Йорданка Фандъкова, отказа да забрани или ограничи 
протестите.

  Подкрепата от посланиците на Германия, Франция, Белгия, Холандия и 
САЩ.

  Британският посланик попита кой и защо предложи Делян Пеевски.
  Посещението на еврокомисаря Вивиан Рединг и връчената петиция.
  Видеорепортажът на Economist за протестите.
  Международното отразяване на протеста (десетки материали в чуждите 
медии).

  Подкрепата от протестиращите в Истанбул.
  Роджър Уотърс изписа ОСТАВКА на Стената по време на шоуто си в София 
на 30 август.

  Вокалистът на Iron Maiden Брус Дикинсън развя българското знаме на 
концерт в Румъния.

  Вокалистът на Mass Hysteria извика „ОСТАВКА“ на български на концерт в 
Швейцария и добави: „Поздрав за българския народ“.

  Шефът на Бърза помощ защити протестиращите по обвиненията за заба-
вянето на линейки по време на шествията.

  Българи по целия свят се събират на протест, за да изразят съпричастност. 
Над 35 града досега са организирали масови протести за оставка.

  Стадионите в Палермо и Айндховен кънтяха с викове ОСТАВКА пред очите 
на целия свят.

Ïðîòåñòíà ìðåæà
  #ДАНСwithme групата събра над 80 000 души за по-малко от 24 часа 
(14–15 юни 2013 г.)

  За първи път в света се използва хаштаг (#) за популяризирането на поли-
тически протести. Появи се версия, че новата услуга е пусната специално 
за събитията в България.

  Създаването на Протестна мрежа – сред най-успешните в страната хори-
зонтални структури с ясна цел и визия за борбата на гражданите с мафи-

ята – незабавна оставка на правителството, избори до края на годината и 
граждански контрол над всяко следващо управление.

  Създаде се вестник „Протест“, издаван с доброволния труд и даренията на 
протестиращи и подкрепящи протестите и с мисията да уличава поквара-
та и зависимостта на управлението, като дава нов тласък на протестите.

  Създаде се сайт www.protestnamreja.bg, който също с доброволен специа-
лизиран труд информира за случващото се и дава стимул за нови дейст-
вия на протеста.

  Създаде се Антиправителствена информационна агенция „Норешарски“ 
като доброволна инициатива на протестиращите срещу правителството 
на Пламен Орешарски, със задачата да публикува точна и обективна ин-
формация за протестите срещу правителството.

Íàçíà÷åíèÿ è êàäðè
  Делян Пеевски се оттегли като председател на ДАНС след 72 часа на поста.
  Иван Иванов бе оттеглен като заместник-министър на МВР след четири 
часа на поста.

  Калин Тихолов бе сменен като министър на инвестиционното проекти-
ране.

Ñïðàâÿíå ñ ïðîâîêàöèè
  Протестиращите прогонваха екипи на ТВ7 и цялата медийна империя на 
Делян Пеевски.

  Кампанията „Игнорирай Волен“ (#ignorevolen) като израз на отношение 
към неприемливото му за народен представител поведение.

  По време на шествията внедрените провокатори бяха посочвани на поли-
цаите, за да бъдат изведени.

  Спряха скандиранията „Турци сте“.
  Липсата на конфронтация с контрапротеста – помагаха им да си намерят 
групата при организираното им стоварване с автобуси зад загражденията.

  Изобличаването на Петното и хората му.
  Пресичането на всеки опит да се яхне протестът от политическите партии.

100 дни не спираме, няма да спрем и още 100 пъти по 100 дни, ако се нало-
жи. Нека знаят всички, които ще управляват България занапред.

Ïðîòåñòúò ñè òè!
ÎÑÒÀÂÊÀ!

Снимка: Тихомира Методиева
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Сякаш всичко е ясно и само трябва да го напиша, но не 
ми е лесно. По-лесно ми е да го изговоря и да събудя дис-
кусия, защото в дискусията се пораждат въпроси и човек 
се сеща за повече неща, отколкото когато само пише. Но 
ще пиша.

Стремежът на хората винаги е бил да бъдат третирани 
с уважение. Да получат справедливост. Страната им, па-
рите им да бъдат управлявани честно и компетентно. И 
това, сигурен съм, е стремежът и на тези, дето ходят на 
контрапротеста, и на тези, дето ходят на Бузлуджа. Съ-
щата сила изкара българите на многохилядните митинги 
в началото на деветдесетте години, изведе ги през 1997-а 
година и ги държи месеци пред парламента и днес.

Винаги, във всеки един момент, желанието на обикно-
вените българи, които с ръцете си създават брутния въ-
трешен продукт на нашата държава, е било едно – влас-
тимащите, които управляват и разпределят общите пари, 
да го правят „от тяхно име“.

Дали това се случва през последните 24 години? Дали 
създалата се политическа класа подчинява действията 
си на тази идея? Това ли е основната ценност на българ-
ските политици? Задайте си този въпрос и намерете своя 
отговор.

През годините в страната се създаде една политиче-
ска каста, която си присвои правото да управлява целия 
ресурс на България в свой интерес. Тази каста подмени 
декларираните демократични ценности с негласни, но 
споделяни от всички нейни членове ценности и те могат 
лесно да бъдат разпознати. Най-висшата от тях е да из-
ползват властта за лично облагодетелстване. Това са хо-
рата, които стоят зад всички скандални решения и сдел-
ки, защото нищо наистина голямо в страната не може да 
се случи без тяхната благословия. Спирам с тях дотук.

Светът вече е различен. И средата, в която полити-
ческите елити и гражданите си партнират, е различна. 

Не ми е лесно
Юлиана Атанасова

Вижте Уикилийкс, вижте Асанж, вижте Сноудън, вижте 
протеста в България.

Сега обикновените граждани имат сила и инструмен-
ти, каквито никога не са имали. И те трябва да се въз-
ползват от това, за да променят статуквото и да направят 
нещата по-добри.

По-важното е не Орешарски да си подаде оставката и 
този парламент да си отиде. Това е само първата стъп-
ка. Истински важното е да се промени статуквото. Само 
така мафията и олигархията ще се отдалечат от властта. 
Тук трябва да съсредоточим усилията си.

Навярно всичко това доведе хората пред парламента 
този юни. Както и надеждата, че има справедливост и 
логика и политиците ще ги чуят и ще ги разберат. Роман-
тично, но за съжаление безкрайно далеч от ценностите 
на властимащите през последния четвърт век. Те със си-
гурност разполагат с много повече материален, медиен, 
времеви ресурс и с много повече лостове за действие от 
нас. Тогава какво? Да спрем дотук? Да приемем, че ста-
туквото е по-силно от нас? Да ги оставим да излязат от 
тази битка по-силни, по-уверени и по-мотивирани да 
продължават да управляват по същия начин? Това би 
било поражение, би означавало, че сме се предали. Но и 
не можем да продължим по същия начин, защото те вече 
са подготвени, те вече са по-внимателни. Както видяхме 
и на 16-ти август, и на 4-ти септември, те са нагли, без-
церемонни и не биха се спрели пред нищо, за да запазят 
властта си. Колкото повече време минава след гафовете 
на управляващите, толкова повече отшумяват те, а по-
литиците стават все по-внимателни в това как правят 
нещата и отделят много време и енергия за да „замажат“ 
вече направеното. Щабовете им работят усилено и ус-
пешно за придаване на легитимност на управлението им.

Разполагаме с доста ограничени средства да променим 
създалото се положение. Пътят ще е дълъг. Оставката на 
това правителство няма да реши основния ни проблем, 
но ще е първата стъпка в правилната посока. През по-
следните две десетилетия умишлено се нанесоха толкова 
много вреди на обществото, че ще ни трябват години, за 
да ги поправим. На протестите аз видях много интели-
гентни и усмихнати хора, видях много находчиви и до-
стойни хора, видях хора, изпълнени с решителност за 
промяна. Това ми вдъхна надежда, че не всичко е загу-
бено и че в България все още живеят личности. Нека да 
ги подкрепим и да не спираме да протестираме, защото 
на карта е заложено бъдещето на децата ни. Нека да на-
правим така, че след години децата и внуците ни да не 
повтарят отново изречението: „България има два изхода 
от кризата – Терминал 1 и Терминал 2“. Както е казал ве-
ликият Махатма Ганди: „Бъди промяната, която искаш да 
видиш в света“.#

Снимка: Владимир Калудиев
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ПОРЕДНИЯТ „ЕКСПЕРТ“ В ПРАВИТЕЛСТВОТО
Джейхан Ибрямов е назначен за заместник-министър на 

Министерството на инвестиционното проектиране, което 
е с все още неясни функции и не работи. Той е съпруг на 
личната асистентка на Ахмед Доган и е с дълъг стаж в ре-
диците на ДПС, като е бил председател на младежката ор-
ганизация в партията. Лютви Местан призна, че Ибрямов 
е политическо назначение, макар и в кабинет, проклами-
ран като „експертен“.

ИЗХОДЪТ ЗА БОКЛУЦИ НА БНТ
На 13 септември 2013 г. министър-председателят на Ре-

публика България беше принуден да използва изхода за 
боклуци на БНТ, за да може да се прибере у дома след гос-
туване на „Панорама“. Няма нормална държава, в която 
премиерът да излиза на улицата с над сто души охрана и 
да се унижава да използва страничните изходи на сгради, 
за да може да си тръгне, тъй като няма лице да се покаже 
пред хората. Няколко дни по-късно в последния момент 
отказа традиционно участие на концерт в Деня на София, 
уплашен отново от реалностите за позорно бягство.

ПРЕСТЪПНО БЕЗДЕЙСТВИЕ по делото 
„България срещу Атомстройекспорт“ за АЕЦ „Белене“
От Народното събрание е подадена информация, че 

България е предупредена три пъти от адвокатската кан-
тора по делото „Уайт енд Кейс“ за спешна необходимост 
от изготвяне и подаване на няколко критични документа. 
До този момент нищо не е направено. Официалната пози-
ция на „Уайт енд Кейс“ е, че това увеличава неимоверно 

ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА

НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
............................

Чл. 105. (1) Разискванията по 
проекта за решение за гласуване на 
вот на недоверие започват не по-ра-
но от 3 дни и не по-късно от 7 дни 
от постъпването на предложението.

(2) По време на разискванията не 
могат да бъдат правени промени и 
допълнения в текста на проекта за 
решение.

(3) Гласуването на проекта за ре-
шение се провежда не по-рано от 24 
часа след приключване на разисква-
нията.

(4) Проектът за решение се смята 
за приет, когато за него са гласува-
ли повече от половината от всички 
народни представители.

Чл. 106. При отхвърляне на пред-
ложение за недоверие на Минис-
терския съвет ново предложение за 
недоверие на същото основание не 
може да бъде направено в следва-
щите 6 месеца.

ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЧНИК
В четвъртък депутатите от ГЕРБ внесоха в деловодството на парламен-

та вот на недоверие срещу кабинета „Орешарски“ за провала на политиката 
му в областта на инвестиционното проектиране. Според опозицията упра-
вляващите не спазват поетите обещания във всички сфери, които ще бъдат 
атакувани една по една. Те заявиха, че не са наивници и не смятат, че вотът 
ще успее, тъй като очакват Атака да застане зад кабинета. Според тях оба-
че чрез вота тезите на опозицията ще се чуят от обществото.

ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ
Вот на недоверие е парламентарна процеду-

ра, при която парламентарната опозиция поста-
вя на гласуване предложение за отстраняване 
на правителството. Гласува се от парламента по 
предложение на народните представители. Те 
могат да поискат да се гласува „вот на недове-
рие“ за цялостна политика на правителството 
или по конкретен повод. Вотът на недоверие 
се иска от опозицията с цел да бъде бламирано 
правителството. За да се осигури обаче стабил-
ност на правителството и да не е застрашено съ-
ществуването му от случайно създали се обстоя-
телства в парламента, Конституцията не допуска 
инцидентен блам. Ако възникне ситуация, при 
която Министерският съвет не получи подкрепа-
та на свое предложение или законопроект, това 
не е равнозначно на инцидентен вот на недове-
рие и не следва прекратяване на пълномощията 
на правителството. Изисква се предложението 
за гласуване на недоверие да е направено от 
1/5 от народните представители, което е гаран-
ция срещу злоупотребата от страна на незначи-
телни групи депутати; необходимо е абсолютно 

мнозинство от гласовете. Ако предложението се 
отхвърли, през следващите 6 месеца не се до-
пуска отново искане за гласуване на недоверие 
на същото основание. Смяна на правителството 
тогава е възможна само при оставка на каби-
нета или невъзможност за работа на Народното 
събрание.

Частичният вот на недоверие се отнася към 
конкретна политика на правителството и дава 
възможност при евентуалното му отхвърляне 
такъв отново да бъде искан по всяко време и по 
различни теми.

ВОТ НА ДОВЕРИЕ
Иска се от Министерския съвет за цялостната 

политика на правителството, по неговата про-
грама или по конкретен повод. При негативен 
резултат министър-председателят е длъжен 
да подаде оставката на правителството и да се 
прекратят пълномощията му. Искането на вот на 
доверие е действие, чрез което правителството 
се стреми да затвърди разколебаното доверие 
на Народното събрание и да въздейства за спло-
тяване на мнозинството, което го подкрепя.

Гафовете на седмицата
шансовете България да загуби делото с иск за 1 милиард 
долара, което ще означава практически фалит на НЕК и 
натиск от страна на Русия за изграждане на централата.

Една елементарна резолюция от страна на министъра на 
енергетиката Драгомир Стойнев е забавена девет дни. На 
среща на 9-и август от кантората са поискали документи, 
след това на 27-и август е получено писмо, с което искането 
е повторено с ясен сигнал, че от бързината зависи целият 
изход. Последното предупредително писмо е от 3-ти сеп-
тември. Резолюцията на министъра е от 11-и септември.

Безпрецедентен случай, в който защитникът натиска 
страна по дело за доказателства и я държи отговорна за 
бездействие.#

Снимка: Юлиян Собаджиев
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Елиза е 28-годишна, живее във Франция. Разбира всичко и може 
да говори на български, но малко неуверено и забавено. Почти всяка 
ваканция тя идва тук, за да се вижда със своите български роднини 
и приятели. Тя е очарователна, с изострено чувство за социална спра-
ведливост, както всички французи, с духовен размах и кураж. И това 
лято попада в следната ситуация тук, в България.

Заедно със своя приятел Ману се качват на рейса от Бургас за Со-
фия. Купуват си билети от кондукторката в самия автобус. Тя взима 
парите им и им посочва местата, на които да седнат. Не получават 
книжни билети, нито касова бележка, но не повдигат въпрос за това.

На следващата спирка се качва един българин, който живее в 
Америка. Той също си купува билет от кондукторката, тя по същия 
начин му посочва мястото, не му дава нито билет, нито касова бе-
лежка. Той обаче започва да настоява за билет или касова бележка. 
Тя отказва да му даде. Намесва се шофьорът на страната на кондук-
торката. Мъжът е упорит и не се предава. Настоява на своето закон-
но право. В автобуса става скандал. Елиза и Ману също се намесват 
веднага, разбира се, на страната на мъжа, който отстоява правата си. 
В крайна сметка справедливостта възтържествува, мъжът получава 
касов бон и хартиен билет и сяда на мястото си. Автобусът потегля 
за София.

След около час се отбива от магистралата по един пуст междуселски 
път и спира. Шофьорът отваря вратите, вътре се качват двама едри, 
яки мъже с къси вратове, ниски чела и черни очила. Отиват до мъжа 
от Америка, подхващат го от двете страни и без обяснения го свалят 
от рейса. Това се разиграва за секунди. Елиза и Ману скачат и също 
слизат, застават до мъжа. Никой друг от препълнения с летовници 
автобус не слиза при тях. Елиза и Ману започват да говорят високо на 
френски, да звънят по телефона в полицията, инсценират, че звънят в 
посолството, защото са наясно, че ако оставят мъжа сам с тези биячи, 
сам сред полето на пустия път, с него е свършено. Най-малкото ще 
бъде зверски пребит.

В крайна сметка шофьорът, кондукторката и биячите се изплашват, 
отстъпват, качват тримата пътници и продължават до София. Там 
вече ги чака полиция и се взимат всички показания.

Автобус „България“
Теодора Димова
(Текстът е публикуван за първи път в „Култура онлайн“  и е предоставен с любезното съдействие на автора)

Тази история ме порази с факта, че е умален модел на света, който 
обитаваме тук, в България. Порази ме, че никой от пътниците бъл-
гари не е слязъл, за да защити човека, който отстоява правата си. 
Порази ме, защото един човек е можел да бъде пребит до смърт 
пред погледите на отпочиналите, получили морски загар летовници, 
хора солидни, с образование, с положение. Но без позиция, без съп-
ричастност.

Не зная дали са наказани шофьорът, кондукторката, фирмата. Мога 
само да предполагам, че не са. Вероятно са се отървали с някакъв 
подкуп и всичко е потулено. Все едно че нищо не се е случило. И авто-
бусът продължава да превозва пътници по същия начин – вземат им 
парите, без да им дават билет. Протестиращи сигурно няма.

Затова този автобус, този шофьор и тази кондукторка продължават 
да ограбват пътниците и държавата.

В същото време в София вече сто дни протестите не спират. При-
зовават ни да постъпим като кротките, безмълвни, безучастни и 
бездушни пътници в автобуса. Да не надигаме глава, да си мълчим. 
Защото правителството мисли за нас.

Тази история в автобуса ни показва, че протестът е по-добър, по-по-
лезен, по-градивен, по-човечен от мълчанието и от кротуването.

Десетилетия репресивните органи всяваха страх, задържаха, за-
тваряха, пребиваха и убиваха всеки, който надигнеше глава. Така 
се създаде общество на страха, на страхливите, на нерешителните, 
на пасивните верноподаници.За гражданско общество засега само 
говорим.

Гражданското общество се изгражда от активни личности. Пасив-
ните, които приемат всичко, което не ги засяга лично, са антиподът 
на гражданско общество. Но това, което днес не ги засяга лично, утре 
неизбежно ще ги засегне. Хората, които посрещат с възторг подхвър-
лените им от правителството пет процента или пет лева, са същите 
пътници от този автобус.

Този автобус е катастрофирал. Външно той е цял, катастрофата е въ-
тре. Ако се блъсне в друг, другите няма да им се притекат на помощ. 
Минаващите коли няма да откарат пострадалите пътници, за да не 
изцапат седалките на колите си с кръвта им. И кръвта им ще изтича 
на платното, в канавката.

Автобусът на България е в катастрофално състояние. Няма писъци, 
но има по-лошо – тишина, мълчание и бездушие. Бездуховност.

Затова протестите в столицата са толкова шумни. Защото пътници-
те са заспали дълбок сън. Трудно могат да се събудят дори от оглу-
шителните вувузели. Но ако не се събудят, катастрофата е неизбежна.

С шофьора и кондукторката не може и не трябва да се преговаря. 
Те са престъпници, които трябва да си понесат отговорността според 
изконните закони на човещината. Но никой престъпник не се предава 
доброволно на съда, докато не бъде принуден.

Това е смисълът на нашите протести. Затова не трябва да се умо-
ряваме, да се отчайваме, да униваме, да губим кураж и надежда, 
да заспиваме. Трябва да събудим спящите пътници в злощастния 
автобус.

Иначе ще бъдем пребити от мутрите или от олигарсите, което е 
едно и също. И никой няма да ни подаде ръка за помощ.#

Снимка: Mirogled.com
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#: Какво е за теб лично протестът?
Т: Оптимистично: Уникален шанс да докажем, че полити-
ците зависят от гражданите. Шанс да накараме самозаб-
равилите се да се съобразяват с хората и да не защитават 
нечии интереси, а народните.
Песимистично: Загубена кауза, но въпрос на чест. Демо-
кратично избран Конституционен съд обяви изборите за 
законни, законно избран парламент избра правителство, 
което от своя страна е законно и не може да бъде свалено, 
докато има парламентарна подкрепа. Да сме мислили как 
сме гласували или защо не сме гласували.

#: Какво трябва да се случи според теб, за да получим 
исканата вече над три месеца оставка?
Т: Оптимистично: Да обявим гражданско неподчинение 
час по-скоро.
Песимистично: Да дойдат момчетата от зимните протести 
и да започнат да бият.

Тодор Мусев: За протеста –
оптимистично-песимистично
Тодор е в първите редици на протеста от ден едно. Умерен реалист, той споделя с 
нас вижданията си за протеста и оставката.

Как реагираш на обвиненията, че тази или онази пар-
тия са „яхнали“ протеста или са се опитали да го напра-
вят?
Т: Оптимистично: Това ми прилича на страха на социали-
стите, че някой ще ги експлоатира. Пълна глупост.
Песимистично: Хайде да не сме ние умниците, които ще 
измислят революционна система за управление с граж-
дански съвети и т.н. Нищо няма да направим, докато ня-
кой не поведе протеста и не сме единни. На площада сме 
граждани, на изборите – всеки да гласува както си иска.

#: Какво казваш на хората, които не излизат на площа-
да?
Т: Оптимистично: Казвам едно – партиите не са добри или 
лоши, хората в тях им придават лице. Не можем да очаква-
ме нормални политици, без да участваме активно в поли-
тическия живот на страната.
Песимистично: В последно време не говоря по темата, ста-
вам много рязък и краен, тая огорчението в себе си.

#: Лумпени ли сме? Обижда ли те това название, или те 
ласкае?
Т: Оптимистично: По-добре лумпен на Монов, отколкото 
възпитан с историите за Павлик Морозов.
Песимистично: Сътрудник на ДС не може да ме обиди.

#: Оптимист ли си за бъдещето на България?
Т: Оптимистично: Ако свалим това правителство – да. 
Ако сега успеем, ще можем да контролираме всяко друго и 
никой вече няма да си позволява да повтори безумията на 
кабинета „Орешарски“.
Песимистично: Ако не свалим това правителство, губим 
всичко. Завинаги. Понеже никога повече подобни хора и 
с подобни искания и ценности няма да излязат да протес-
тират. Ще победят посредствеността, нереализираните, 
неуките... което изцяло урежда БСП/ДПС.

Снимка:
Васил Гарнизов

ДПС не заслужава българските турци
Миряна Захариева

Лятото е 2011-о. С бъдещия ми съпруг изби-
раме Родопите за летен отдих и никак не съжа-
ляваме. Популярните курорти не представляват 
интерес за нас. Един ден решаваме да обядваме 
в близкото родопско село. Не пиша името му, би 
могло да бъде всяко село в България със смесе-
но население.

Преди да седнем да хапнем, тръгваме да се 
разходим из улиците и да усетим духа на място-
то. А той никак не се спотайва – незабавно ни се 
яви. Тръгваме от центъра, от сградата на кмет-
ството. Изкачваме стръмна уличка. От самото й 
начало се вижда, че е задънена, но това не ни 
отказва. Още по средата сме възнаградени за 
любопитството. Задминаваме баба с шалвари и 

забрадка, която бавничко върви нагоре с малка 
кофичка в ръка. На свой ред тя забързва крачка, 
за да ни настигне, и плахо ни закача в гръб: „Ех, 
млади хора са дошли на село…“. Спираме да 
поговорим. Жената поднася кофичката си към 
нас. Малини! Свежи, току-що набрани. „Откъде 
сте бе, деца?“, „Какво ви води насам?“, са бър-
зите първи въпроси. Без да губи време, след 
като получава отговорите, бърза да си каже 
каквото има: „Ей, деца, не ги слушайте ония в 
парламента. Те само лъжат. И нас тука идват да 
ни лъжат…“.

Ние с Иво по онова време хич не се интересу-
ваме от политика. Млади, влюбени, за друго си 
мислим. Гледаме въпросително, но със слаб ин-

терес – май само от уважение. Бабата продъл-
жава: „Доган само ни използва, за да си трупа 
богатство на фирмите. И вас, и нас използва и ни 
настройва едни срещу други. А ние тука добре 
си живеем, в мир, българи и турци. Не се делим. 
Добри съседи сме си. Вие, младите, трябва да 
знаете това и да не позволявате да ни делят. Ние 
на село нищо не можем да направим. Хайде, със 
здраве“. И си замина.

Тогава думите й останаха неразбрани и ги от-
минах. Днес прокънтяват в главата ми и придо-
биват смисъл.

Това е. Друго няма.
ДПС не е на българските турци, не ги заслу-

жава.#
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Идеи за България
Ученически проект

За вестника! 
Приятели,
този вестник съществува, за да може Протестът и назрялата необходимост от 
промяна да достигнат до максимално много хора и всички заедно да кажем 
„Стига!“. Вестникът се списва с доброволния труд на доста хора, които всеки-
дневно дават голяма част от времето си за това. Печатното издание се финан-
сира от вашите дарения и затова искаме тук да благодарим на всеки, който е 
отделил по-малко или повече пари за това. Непрестанно казваме, че сумата 
не е важна, важно е усещането за съпричастност и за случване на една нова и 
различна България. Ще продължим да разчитаме на вашата помощ и от този 
брой започваме да даваме отчет на всичко, събрано в кутията за дарения на 
площада.

Общо събрана сума до днес: 296,70 лв.
Налични: 156,70 лв.

Равносметката за дейността на кабинета 
след първите 100 дни от управлението му е, 
меко казано, неудовлетворителна със скан-
далните назначения и безумните и услуж-
ливи законопроекти. Затова се надяваме, че 
ако правителството няма чувство за отговор-
ност, срам и честност, то поне ще даде шанс 
на полезните за България идеи. Затова об-
мисляме като част от Протестна мрежа да се 
състави комисия, обработваща идеи, които 
идват от народа, в законопроекти. За целта 
трябва първоначално да създадем места, 
където да се събират идеите – подобно на 
урни, в които всички граждани ще могат да 
пускат кратко представените си идеи (също-

В бр. 7 са допуснати 2 технически грешки, за които редакцията поднася своите извинения.

– Автор на снимката към уводната статия е Фани Михайлова.

– Името на автора на снимката към статия „ЧЕРЕН ПЕТЪК пред боклукчийския изход“ е Тихомира 

Методиева.

ЛИЦАТА НА ВЛАСТТА

Скъпи читатели,
След като се вслушахме във Вашите 

мнения, решихме да създадем рубрика-
та „Лицата на властта“, в която да 
покажем лицата на нашите „предста-
вители“. Често при излизане от сесия 
или комисии ние не знаем дали пред нас 
е депутат или обикновен чиновник или 
експерт. Нека всеки един да познава 
„избраниците“ ни и при среща с тях да 
им каже лично какво мисли за управле-
нието на страната и какви идеи има за 
бъдещето на България. Нека тези хора 
най-после излязат от анонимност и да 
запомнят своите отговорности на де-
путати в българско Народно събрание. 
Нека помнят, че с голямата власт идва 
и голямата отговорност и отчетност 
пред истинския суверен на властта в 
България – народа!

(Снимките са взети от сайта на На-
родното събрание.)

АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ МЕТОДИЕВ

Дата на раждане : 28.11.1958 , България
Избран с политическа сила: ПП „ДПС“, 11.31%
Изборен район: 26 – СОФИЯ ОБЛАСТ

АЛЕКСИ ВАСИЛЕВ АЛЕКСИЕВ

Дата на раждане : 19.09.1954, Варна
Професия: инженер
Езици: английски, руски
Избран с политическа сила: „Коалиция за 
България“, 26.61%;
Изборен район: 3, ВАРНА;

то може да се осъществи и чрез интернет 
система, която предстои да бъде създадена). 
Следващият етап от процеса е тези идеи да 
бъдат огледани от комисия, която да отсее 
наистина постижимите от останалите (за-
щото на всички е ясно, че идеи като „720 
лева минимална заплата” са непостижими 
в момента). Последният етап от процеса ще 
е обработването на подбраните идеи в зако-
нопроекти от съставено от експерти (иконо-
мисти, юристи) звено. За реализирането на 
всичко това силно се надяваме да ни помог-
нат групи от експерти (не като тези на каби-
нета), които, както и десетки хиляди други, 
вече много дни полагат усилия да сложат 
край на гафовете на правителството с викове 
„оставка“.

Нека да покажем на правителството, което 
казва, че протестиращите нямат идеи и само 
викат „оставка“ (което всички знаем, че е 
лъжа), че в България има истински експерти 
и много хора с идеи, които са готови да отде-
лят време и да положат усилия за бъдещето 
на родината си.

Васил Василев, Марин Шаламанов
ученици в НПМГ, София

Снимка:
Георги Димитров


