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Колкото по-малко се съмняваме, 

толкова по-силни смe
Истината за настроенията

в страната
Времето е в нас

и ние сме във времето

Съдебната система на една държава е крайни-
ят и най-висш гарант за нейната демократичност. 
В съдебната система се оглежда цялото управле-
ние и се показва какво е – чисто и смислено или 
недостойно и ненужно. Работещият съд може да 
гарантира свободите на личността, да я защити 
от произвол на монополи, работодатели, недо-
брожелатели… и на самата изпълнителна власт. 
Когато някой от органите на Темида дори за миг 
престане да функционира, организмът на страна-
та започва да загнива в собствената си киселина.

На 8 октомври 2013 г. Конституционният съд 
на Република България нанесе тежък удар върху 
едва проходилото наше общество, като практи-
чески окончателно престана да изпълнява ро-
лята си на противоотрова. Лицата на снимката 
възстановиха Делян Пеевски в длъжността му 
депутат в 42-то Народно събрание, като със свое-
то Решение № 7 погазиха закона, собствените си 
правила и Конституцията на Републиката. Реше-
нието е взето с 6 гласа „за“, 5 „против“ и 1 глас „с 
особено мнение“, според което просто... няма 
такъв ка зус. А чл. 15 на Закона за КС казва, че 
решенията трябва да бъдат взети „с мнозинство 
повече от половината от всички съдии“...

През 2011 г. сп. „Тайм“ обяви за личност на го-
дината Протестиращия човек. Още в онези дни 

Премиер в сладко-кисел сос
обществото у нас започна да усеща насладата на 
свободата и да осъзнава цената за спечелване 
на своето бъдеще. И постепенно да разбира, че 
единият човек е малък, но самият Човек е го-
лям. Всички ние заедно можем повече. Защото 
демокрацията означава, че властта принадле-
жи на народа. На теб и на мен.

През 2013 г. вече над четири месеца ние сме 
на улицата. За да извоюваме своята свобода. И 
да знаем, че тя е сладка победа. Защото между 
времето, когато Народното събрание гласува 
безочливо Пеевски за шеф на ДАНС и Консти-
туционният съд го върна неправомерно в Пар-
ламента, Протестиращият човек ясно и недву-
смислено заяви, че не желае това управление. 
Казва му го в лицето. Използва всяка възмож-
ност. Защото честта е сладка, а достойнството 
е заразително. А нашият премиер, който не по-
знава тези качества, страхливо се измъква през 
изходи за боклуци и през задни дворове, отказ-
ва посещения на театър, подсмихва се нервно, 
намигва неадекватно и не знае на кой свят се 
намира. И в същия ден, когато съдът достигна 
своите невиждани дъна на срам и позор, Оре-
шарски отново се къпеше в народната любов и 
в собствената си пот, докато колата му измине 
няколкото десетки метра между гражданската 

обсада и „свободата“. А тя се оказа нов лаби-
ринт в сградата на Министерски съвет и в него 
трябваше отново трескаво да търси поредния 
заден изход, който вече да не е заварден отвън. 
Намери такъв два дни по-късно при изхода до 
тоалетните на Шератон, както и на следващия 
ден в задръстеното и мрачно подземие на НДК.

Тази негова свобода обаче е подменен за-
твор. Не само затвор на лъскавата му лимузина, 
а затворът на собствениците му и затворът на 
соб ствената му съвет. Министър – председа-
телят на България е най-несвободният човек в 
страната. А ние се връщаме отново на площада, 
защото искаме да заявим, че като свободни 
хора няма да търпим подменените стойности 
на октопода. И колкото повече расте нашето 
нетърпение и недоволство, толкова по-сладка 
и красива става свободата ни. Ние вече знаем 
и няма да забравим, че наследниците на прес-
тъпния комунистически режим обърнаха наши-
те стойности и нищо от това, което ни предос-
тавят, не е такова, каквото изглежда. Нищо от 
това, което ни говорят, не е такова, каквото зву-
чи. Нищо от това, което ни обещават, няма да се 
случи. Защото те са зависими. Защото чрез тях 
ние ставаме зависими. Защото парламентът ни 
е прогнил от зависимост и се разкапва. Защото 
съдът ни е зависим и взема послушни решения. 
Питате от кого ли?

Още ли се чудите защо въпросът „Кой?“ оста-
ва най-важният в момента?

Оставка#

Разпространява се безплатно

Кой върна Пеевски в парламента

проф. Димитър Токушев доц. Пламен Киров доц. Красен Стойчев проф. Цанка Цанкова проф. Борис Велчев Гроздан Илиев Стефка Стоева
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#: Какво е за теб протестът?
T: Отговорно поведение. Смятам, че когато хората са 
недоволни от управляващите ги, отговорният начин 
да го покажат е този, а не да цъкат с език пред телеви-
зора. Приела съм като личен дълг да бъда на площа-
да. Защото умората не е причина да се предавам. За-
щото ако аз се предам, детето ми ще бъде свидетел на 
победата на пошлостта над свободната воля. Защото 
само чрез личен пример можем да възпитаме децата 
си да бъдат граждани и да бъдат непримирими към 
посредствеността.

#: Какво се промени в България от 14 юни до сега?
T: Хората си повярваха. Но не бих казала, че неща-
та започнаха на 14-ти юни. Това беше дълъг път, 
който хората извървяха заедно. Вече две години го 
вървим, дори повече. Пътят премина през зимните 
протести за Витоша, малобройни, но упорити, през 
шистовия газ, през АКТА, през юнските протести от 
2012-та срещу поправката „Цеко Минев“, когато за 
първи път толкова хора излязоха на 13-ти юни 2012 
г. на Орлов мост... Гражданското общество най-ясно 
се демонстрира на 2-ри юли и 3-ти юли 2012 г., когато 
масово се впусна да гаси планината си. Това беше мо-
ментът, когато хората повярваха, че са по-силни от 
всичко останало, по-силни от която и да е стихия. 14-
ти юни 2013 г. е просто продължението. 14-ти юни 
2013 г. само показа, че огънят на гражданското съз-
нание не е загаснал. Сега всеки един от нас е станал 
още по-силен и уверен в себе си. Знаем, че можем да 
разчитаме един на друг. Познаваме възможностите 
си. Станахме още повече. Ние сме стихията, която не 
може да бъде укротена.

#: Как ще продължи протестът нататък?
T: Колкото по-малко се съмняваме, толкова по-сил-
ни сме. Въпроси с такъв характер издават несигур-
ност. Не бива да се поддаваме на външни атаки и 
на вътрешни съмнения. Важното е да сме уверени в 
правото си да опазим родината си от мафията. Ва-
жното е да проявим родолюбие.

#: Протестна мрежа е само на два месеца – как виж-
даш развитието й?
T: Не приемам Протестна мрежа като пеленаче на два 
месеца. Виждам я като стихия. Като пролетните води 
в реките, бързи, всепоглъщащи и даващи живот. Ук-
ротява ги само достигането до целта, морската шир. 
Но не умират там. Утихват за миг. Но винаги са гото-

Тихомира Методиева:

Колкото по-малко се съмняваме, 
толкова по-силни сме

Снимка: Евгени Димитров

ви да бъдат и летни гръмотевични бури, и есенни по-
рои, и зимни лавини. Повярвайте, ние сме стихията!

#: Какво казваш на хората, които не идват на пло-
щада, но подкрепят протеста?
T: Знам, че вярват в мен. Знам, че вярват, че ще бъда 
на площада и вместо тях. Знам, че ще дойдат отново. 
Не вярвам. Вярата е за несигурните. Не се съмнявам. 
Съмненията са за плахите. Аз знам. Това знание ми 
дава увереност.
Пожеланието ти за всички, които са още на площада?
Ще си послужа с чужди думи – на Роджър Уотърс от 
песента „Хей, ти!“ от албума „Стената“ на Pink Floyd: 
„Hey you, don’t tell me there’s no hope at all! Together 
we stand, divided we fall.“ (Хей, ти, не ми казвай, че 
няма никаква надежда! Заедно успяваме, разделени 
падаме.)#
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Френският седмичник „Нувел 
Обсерватьор“ пише в обширна 
статия за България, че предсе-
дателят на Българската социа-
листическа партия (председател 
също и на Партията на европей-
ските социалисти), се е съюзил с 
фашистка формация.

Ето пълния текст на публика-
цията, преведена от „Биволъ“ и 
илюстрирана със снимка на при-
върженик на БСП, манифести-
ращ в София през август 2013 г. с 
портрет на Сталин.

Европейските социалисти и в 
частност френските са озадачени. 
Български граждански организа-
ции изискват в отворено писмо – 
копие от което получи и „Нувел 
Обсерватьор“ – отстраняването 
на Сергей Станишев, президент 
на ПЕС, и дори неговото изключ-
ване от тази формация, която 
обединява социалдемократите в 
Европейския съюз. Жан-Крис-
тоф Камбаделис, вицепрезидент 
на ПЕС, който е получил писмо-
то, е останал объркан.

Каква е причината за това ис-
кане? Не само че българската 
социалистическа партия (бивша 

Френските социалисти
разкриват истината за БСП
БСП не се е отрекла от тоталитаризма и дори се 
позовава на сталинисткото наследство.
В допълнение, в името на властта, партията се съюзи 
с фашистката „Атака“

комунистическа), също предсе-
дателствана от Станишев, нико-
га не е отрекла тоталитаризма и 
дори се позовава на сталинското 
наследство, но днес тя се е съ-
юзила, за да запази властта, с фа-
шистката партия „Атака“, която 
е открито расистка и антисемит-
ска. Този съюз провокира вълни 
от протести на възмущение, кои-
то разтърсват страната повече от 
100 дни.

Организацията, предприела 
инициативата за писмото, се на-
рича „Гражданска инициатива 
„Кръстьо Пастухов“, на името на 
социалдемократическия лидер, 
убит в затвора през 1949 г. от ко-
мунистите, предшественици на 
българските „социалисти“.

На много места в Източна Ев-
ропа комунистическите партии 
станаха „социалистически“ за 
сметка на истинските социал-
демократи, понякога оцелели от 
репресиите. Наистина, Социа-
листическият интернационал се 
колеба да приеме в редовете си 
тези мутанти. Страховете се ока-
заха оправдани. „Социалисти-
ческите“ предводители от Изток 
не само флиртуват с ултранацио-
налистите и крайната десница, 
но и станаха олигарси, които не 
отстъпват пред нищо (корупция, 
убийства и т. н.), за да се обога-
тят. Спазвайки „социалистиче-
ския морал“, разбира се.#

Снимка: Тихомира Методиева

Гаф на седмицата

1. Уволненият зам.-министър на МВР 
гласувал като депутат
Уволненият от премиера заради минало в 
СИК зам.-вътрешен министър Иван Иванов е 
гласувал в парламента, въпреки че Консти-
туционният съд все още не се е произнесъл 
дали той може да се върне като депутат. На 
пресконференция бившата председателка на 
Народно събрание заяви:
„В усилията си да осигурят работещ парла-
мент, от мнозинството прибягват до услугите 
на лица, които се пробваха да влязат в из-
пълнителната власт, след броени часове бяха 
освободени от поста и сега управляващите се 
опитват да осигуряват кворума“.
Тя припомни, че в Конституционния съд има 
дело за обявяване на несъвместимост с ка-
чеството на депутат на Иван Иванов от БСП, 
след като бе назначен за зам.-вътрешен ми-
нистър и само след часове бе освободен зара-
ди информация, че преди години е работил за 
групировката СИК.

2. Лидерът на „Атака“ Волен Сидеров 
беше избран за председател на деле-
гацията на Народното събрание в Ин-
терпарламентарната асамблея по пра-
вославие
След като предизвика огромно напрежение в 
началото на протестите с доведените си пла-
тени хора, ходи на работа с пистолет и палка, 
заплашва мирно протестиращите граждани 
с граждански арести, позволява безнаказано 
представители на партията му да вилнеят из 
ресторант в Брюксел, а на депутата Чуколов 
– да показва среден пръст на страховита 
групичка от неколцина протестиращи, той 
бе посочен от Парламента – тотално ком-
прометиращ управлението заради коалици-
ята си с крайна националистическа партия 
– за най-достоен сред управляващите на този 
висш форум на християните по света... самият 
Волен Сидеров.

3. Парламентът не функционира в чети-
ри от шест поредни дни на парламентар-
ни сесии
Поради отсъствие на депутати, отказ на други 
да се регистрират и разглеждане на делото на 
трети в Конституционния съд, Народното съ-
брание не функционира при липса на кворум 
в четири от шест поредни опита за заседание. 
Дори не повдигаме темата, че тези не!засе-
дания костват на данъкоплатеца поне 600 
хиляди лева, по най-скромни сметки. Волен 
Сидеров се самообяви за цвете в саксия и не-
двусмислено заяви на всички, че от него зави-
си дали и колко това управление ще бъде на 
власт. Лидерът на БСП Сергей Станишев лично 
обеща в национален ефир преди два месеца, 
че ако Парламентът не може да функциони-
ра, ще се саморазпусне и държавата ще бъде 
принудена да отиде да предсрочни избори. 
Ако не смятате да въвеждате диктатура, очак-
ваме единствено датата на изборите, г-н Ста-
нишев. #
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Всички питат Кой предложи Пеевски за шеф на ДАНС. Не е важно това 
толкова много. Истинският въпрос е: КОЙ предложи през 2001 г. студен-
та 2 курс Пеевски за Председател на УС на Пристанище Варна, а майка 
му Ирена Кръстева за шеф на Държавния спортен тотализатор?!

Ей това е кариера по комунистически – без никакъв опит, образо-
вателен ценз, или предишна квалификация в ръководството на тези 
стратегически държавни институции! Това е всъщност НАЧАЛОТО на 
явлението ПЕЕВСКИ, а оглавяването на ДАНС е само един от последни-
те етапи. Тогава още трябваше да се изреве на умряло, че абсолютно 
некомпетентни и случайни мутро-марионетки от улицата се поставят в 
най-високите нива на управлението на държавата.

Буда  – Главен секретар на МВР, недоучилото студентче Делян Пеев-
ски – парламентарен секретар на Министеството на транспорта и съоб-
щенията и Председател на УС на Пристанище Варна, Ирена Кръстева – 
шеф на Държавен спортен тотализатор (т. е. държавния хазарт, където 
се източват под законна фасада милиарди.)

Ако проследим назначенията – излиза лицето на ген. Бригадир Ас-
парухов, който призна публично, че лично е препоръчал Борисов за 
най-висшия държавен пост.

Излиза Васил Иванов – Лучано, който без висше образование беше 
сложен от Симеон Сакскобурготски за Министър на спорта, та трябваше 
после да променят закона специално заради него (т. нар. поправка Лу-

КОЙ!?

Защо въпросът е важен
чано, която дава възможност на лица без образование да стават мини-
стри и да управляват държавата). Лучано пък назначи Кръстева.

Пеевски бе поставен от Министър Пламен Петров – оня от общата 
яхтена снимка в Монако с министри и мафиоти „тъгедър“. Юпито Петров 
на свой ред бе спуснат с парашут в Правителството на България без един 
ден трудов стаж в страната, също както и колегите си Милен Велчев и 
Николай Василев – архитекти и извършители на последващия погром 
и тотално разграбване.

Зад всички тези герои стои чучелото Симеончо, който сам по себе си 
е бил контролиран от комунистическата ДС през целия си емигрантски 
живот още от невръстно дете. И беше докаран през 2001 г. от бившите 
ченгета – генерали и полковници от ДС, за да проведе политиката на 
голямата трансформация на националния ресурс в собственост на нео-
комунистическите олигарси и техните подставени лица.

Изчезването на т. нар. „Досие Румянцев“ е заличаване на следите, 
които разкриват всъщност КОЙ стои зад целия този зловещ проект! 
Е, сега става ли по-ясен и отговорът КОЙ предложи Пеевски за шеф на 
ДАНС? КОЙ всъщност е превърнал милата ни единствена родина Бъл-
гария, барабар с всички нас в своя лична собственост. КОЙ разграби 
земята, раздаде на обръчи от фирми икономиката, приватизира бан-
ките и ограби спестяванията на народа? КОЙ монополизира медиите, 
информационната среда, КОЙ съсипа културата, унищожи армията, ко-
румпира съдебната система и МВР? КОЙ окупира българската политика 
и не допуска в нея никой, който не е част и протеже на групировките на 
мафиотското статукво? КОЙ манипулира тотално общественото мнение 
и издава присъди срещу всеки неудобен и свободен глас? КОЙ изсича 
българските гори и ги превръща в печалби за милиарди, изнасяйки 
безценното ни природно богатство в Турция и Гърция? КОЙ окепазява 
непоправимо националните ни паркове, потъпквайки безцеремонно 
закони и правила, за да си развива картелния бизнес? КОЙ буквално 
осра българското Черноморие и го трансформира в едно гнусно бетонно 
гето, в което идват само отрепките на Европа да се въргалят в мерзост? 
КОЙ тотално неглижира българите в диаспора, съзнателно циганизира 
и обезлюдява цели региони на страната? КОЙ създава непоносима и 
безнадеждна среда за младите българи в собствената им Родина и ги 
поставя пред единствения изход – Терминал 2? КОЙ намали население-
то ни с 2 млн. за 20 г. поставяйки ни пред перспективата да бъдем съ-
временици на изчезването на българската нация?

И т. н. т. н. А всички тези въпроси са свързани също с въпросите 
КОЙ направи агент САВА (Доган) крупен стратегически политик и уп-
равляващ? КОЙ например превърна крупието Данчо Ментата (Йордан 
Цонев) в управляващ политически гаулайтер и шеф на бюджетната 
комисия? Ами хамелиона Христо Бисеров? КОЙ постави руския пода-
ник Дмитриевич Станишев за лидер на БСП (БКП), а впоследствие за 
Министър-председател на България без никакъв трудов стаж, опит и 
компетенции да оглавява държавата? КОЙ избута шута Волен Сидеров в 
ролята на автентичен български националист и патриот, за да подмени 
идеята за истинските национални идеали и приоритети? КОЙ подмени 
оригиналната дясна идея с политически клиентилизъм и колаборацио-
низъм с болшевишката мафия?

Та – КОЙ, КОЙ, КОЙ, КОЙ.... КОЙ, КОЙ..... КОЙ? Ами НИЕ, НИЕ ги създава-
ме, овластяваме и легитимираме всички тия уроди. НИЕ даваме силата 
и властта всъщност на това многоглаво чудовище, което неотменно и 
последователно десетилетия убива нацията ни, държавата ни, съдбите 
ни и всеки един от нас поотделно! Ще се примирим ли? Или вече е къс-
но? За мен лично пътят е един единствен.

Асен Йорданов, 05.10.2013 г.
(Статията се препубликува от Биволъ)

Снимка: Юлиян Собаджиев 



vestnikprotest@gmail.com  www.protestnamreja.bg 5

14 – 20.Х. 2013 г. АКТУАЛНО # Протест

В оценката си за първите 100 дни правителството на Орешарски си припи-
са заслугата, че е поставено началото на общественото обсъждане на проект 
за Национална стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия 
за периода 2014 – 2020 г., съгласно стратегията на ЕС в същата област. Пра-
вителството заяви своята отговорност за незабавното прилагане на мерки за 
подобряване на икономическите условия, а в същото време в индикативно-
то разпределение на средствата от еврофондовете предвижда едва 10,82% в 
тази насока, като в същото перо влиза и насърчаване на селското стопанство 
и на сектора на рибарството и аквакултурите! Вместо да се заделят почти 
5% в неясни мерки за насърчаване на заетостта (практиката от изтеклия 
програмен период по Оперативна програма (ОП) „Развитие на човешките 
ресурси“ показа, че тя се използва най-вече за неефективни проекти, които 
дават възможност за лоши практики за източване на средства, чрез предос-
тавяне на услуги с трудна измеримост на резултата от страна на свързани 
изпълнители), много по-прагматично би било тези средства да се насочат 
към стимулиране на конкурентоспособността на малките и средни предпри-
ятия, което би довело до реален икономически растеж, а не до изкуствена 
временна заетост, която е по-скоро инструмент за политическо влияние на 
кметове върху местното безработно население.

За втори път най-вероятно ще бъдат загубени пари по програма „Рибар-
ство и аквакултури“. Тя бе една от първите, по които България не успя да 
усвои средства още при предишния програмен период. Главна причина бяха 
административните пречки. Към момента няма представен план за усвоя-
ване на средства за периода след 2014 година и това я забавя още повече, 
което отново я превръща в най-изоставащата програма.

За ОП „Добро управление“, която от тази година е обединена с програ-
мите Оперативна програма „Административен капацитет“ и „Техническа по-
мощ“, са заложени около 356 млн. евро. Като основен приоритет са посочени 
модернизирането и повишаването на ефективността на администрацията. В 
предишния период общо по трите програми средствата бяха около 200 млн. 
евро. Тоест – парите за администрацията нарастват двойно, въпреки че тя 
далеч не е най-проблемният и нуждаещ се от финансиране сектор на фона 
на останалите.

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен рас-
теж“ е най-новата програма. До момента средствата за образование и наука 

Европейските пари – имаме ли 
план и чии интереси обслужва той
Михаела Лазарова, Мария Щурова, Юлиана Атанасова

(продължение от бр. 10)

бяха част от програмата „Развитие на човешките ресурси“. Предвидените 
средства по нея са 508,04 млн. лв. Според Националната програма за раз-
витие „България 2020“ една от главните и приоритетни цели е повишаване 
на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение. В 
тази връзка е добре да се знае, че ЕС изисква приоритет във финансирането 
на наука и образование и че правителството на Пламен Орешарски заявява 
само 1% от финансирането на България от Европейския съюз за наука и 2% 
за образование. Дали тези средства са достатъчни, за да имаме качествени 
образование и наука – преценете сами. Нищожните средства за тези сфери 
изкараха учените на протест на 26 септември под надслова „Еврофондове за 
знание – ДА, за кражби – НЕ“.

ОП „Регионално развитие“ по план е с бюджет 1,17 млрд. лв. – с 200 
млн. по-малко от периода 2007 – 2013 г. Няколко месеца се обсъждаха 
какви да бъдат приоритетите й и се представяха различни варианти, 
всички претендиращи, че отварят врати на частния бизнес и най-вече на 
малките фирми, които обикновено не успяват да участват в обществените 
поръчки. Само че според представители на бизнеса влошената икономи-
ческа обстановка в страната, както и твърде тромавите процедури и адми-
нистрация възпрепятстват всяка възможност за растеж. Министър Драго-
мир Стойнев заяви, че тази програма не е писана от правителството, а от 
бизнеса и за него. Един от главните приоритети в ОП „Регионално разви-
тие” е устойчивото и интегрирано градско развитие – енергийна ефектив-
ност и инфраструктура. Друг приоритет е финансирането на земеделските 
производители и увеличаване на средствата по мярка 112. Финансовият 
ресурс за наддоговаряне, определен за мярката, е в размер на 49 млн. 
лв. или 25 млн. евро, които са 19% от договорената финансова помощ по 
мярката (като 4,8 млн евро от тях ще бъдат дадени за наказателни глоби 
поради забавяне от страна на администрацията на предходното правител-
ство). В момента те очакват да бъде пусната заповедта за стартиране на 
мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от Министерство-
то на земеделието и храните и респективно Държавен фонд „Земеделие“. 
Подготовката за пускането на самата мярка започна още на 06.03.2013 г. 
с решение на Министерски съвет и оттогава на два пъти беше променян 
индикативният график за отваряне на приема, като втория път приемът 
беше определен за 02.09.2013 г. Това обаче не се случи и към днешна дата 
приемът е отложен за неопределено време, което е и причината ферме-
рите да протестират в последните седмици. Вестник „Протест“ и интернет 
страницата на Протестна мрежа излязоха с репортаж по темата в брой 9.

По ОП „Иновации и конкурентоспособност“ заложените средства са 
1,037 млрд. лв., с около 50 млн. повече от миналия период, като приори-
тетни са зелената икономика и развитието на предприемачеството. В сек-
тора обаче има сериозни опасения, че непосилните икономически условия, 
затрудненията при кредитирането и административната тежест могат да се 
окажат сериозна спънка пред инициативността. Дали ще се смекчи бюро-
крацията, за да бъде тя наистина достъпна за бизнеса, предстои да видим.

Цялостната насока на управление на оперативните програми по европей-
ските фондове показва тежка управленска немощ. В началото на протестите 
един от основните аргументи това правителство да остане на власт бе точ-
но договарянето на фондовете за новия програмен период и стабилността, 
която то може да предложи. Пред финала на този процес в държавата цари 
единствено хаос, неуредица и липса на всякакви идеи за качествено раз-
витие и промяна. Бъдещето на страната ни в периода до 2020 г. зависи от 
критичните седмици, пред които сме изправени. Искаме ли да ги оставим в 
ръцете на марионетки и неспособни кукли?#

Снимка: Юлиян Собаджиев 
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Решенията на управляващите не са непременно 
недалновидни и необосновани. Но когато става 
въпрос за промени в държавни дружества, плани-
рани и реализирани по непрозрачен начин, те със 
сигурност предизвикват съмнение за намерения, 
продиктувани не от обществен, а от частен или 
партиен интерес. Такъв е случаят с участието на пе-
чатницата на БНБ в смесено дружество с френска 
компания – един от най-големите производители 
на банкноти в света. Да припомним фактите. На 19 
юни 2013 г. с прессъобщение БНБ обяви постигна-
та договореност с „Франсоа Шарл Обертюр Груп С. 
А.“ за създаване на смесено дружество, от което 
печатницата да придобие 30%, чрез непарична 
вноска в капитала под формата на съществуващо 
старо оборудване за производство на банкноти, а 
френската компания, чрез дъщерното си друже-
ство „Франсоа-Шарл Обертюр Интернасионал“ С. 
А., Белгия, да инвестира парична вноска над 22 
милиона евро за обезпечаване на бъдещата дей-
ност и разрастване срещу 70% дял от капитала. 

Истината за настроенията
в страната

Социологическо проучване на „Алфа 
рисърч“, проведено през втората поло-
вина на м. септември, показва някои 
ясно изразени тенденции и настроения 
сред населението на страната по от-
ношение на управлението на страната 
и очакваните нови избори.

Израз на кризата на доверие в инсти-
туциите е застопоряването им на дъ-
ното на общественото одобрение. Това 
задълбочава текущите политически и 
икономически проблеми, както и обща-
та нестабилност на управлението. Само 
една пета от гражданите оценяват по-
ложително развитието на страната след 
изборите през май, за 41% няма ясна 

Печатницата на БНБ –
тема с продължение
Мария Щурова

Новината остана незабелязана до м. август, когато 
след предизвикан от бивш депутат на БСП медиен 
шум относно намерения за скрита приватиза-
ция, прокуратурата възложи на ДАНС да провери 
сделката. В свое интервю за Нова телевизия на 
22 август 2013 г. вицепремиерът по икономиче-
ското развитие Даниела Бобева отрече подобни 
намерения и декларира, че на първото заседание 
на Комисията по бюджет и финанси след лятната 
ваканция управителят на БНБ Иван Искров ще 
даде повече информация и обосновка по темата. 
Първото заседание на комисията бе проведено на 
19.09.2013 г., но изслушване на г-н Искров нямаше. 
Следващо заседание бе насрочено за 10.10.2013 г. 
(преди приключване на настоящия брой), но те-
мата отново не намери място в обявения предва-
рително дневен ред. Очевидно е, че към момента 
обещанието за повече информация не е изпълне-
но, а според наш източник в печатницата вече се 
извършва подбор на служители за бъдещото дру-
жество, въпреки течащата прокурорска проверка. 

Все още няма отговор на възникващите въпроси 
за разделението на дейностите, производствата и 
активите, за бъдещите обществени поръчки, как-
то тези на БНБ, така и тези на други участници на 
международния пазар. Крещящо противоречиви 
са две изказвания на Даниела Бобева, направени 
в рамките на гореспоменатото интервю. От една 
страна нейният коментар за Закона за управление 
на държавните предприятия гласи: „Има различни 
модели на управление на държавното участие. 
Има обществено съгласие, че държавните пред-
приятия не се управляват добре. В момента има 
224 дружества с държавно участие над 50%. Из-
вършва се ревизия на дружествата с миноритарно 
участие. Проблемът е, че не е ясна стратегията за 
развитието им. Целта на закона е да се избегне по-
литическата намеса. Важно е да има прозрачност, 
както в публичните дружества“. И от друга страна 
е следното нейно изказване по повод на казуса 
с печатницата на БНБ: „Да успокоим гражданите 
и политиците – няма драма, няма трагедия. БНБ 
знае какво върши. С политиката си в кризата цен-
тралната банка доказа способностите си да решава 
важните въпроси. През септември управителят на 
БНБ Иван Искров ще обясни цялата ситуация. Все 
пак обаче става въпрос за секретни неща, затова не 
очаквайте голяма публичност по въпроса“.

Вече настъпи октомври, подробности продъл-
жават да липсват и все още не е ясно кое налага 
въпросната секретност относно бъдещето на едно 
държавно предприятие. Ще продължаваме да 
питаме.#

Снимка: Тихомира Методиева 

посока, а други 38% са категорични, че 
е отрицателна. За мнозинството от бъл-
гарите изходът от нестабилността е в 
нови, по-скорошни (37%) или проведе-
ни заедно с европейските (39%) избори. 
Само 23% – колкото са и привържени-
ците на правителството – смятат, че то 
трябва да изкара пълния си мандат.

Пълзяща делегитимация на институ-
циите – едва 23% се доверяват на пра-
вителството. Рейтингът на Народното 
събрание спада до критичните 11%. За 
последните пет парламента няма друг 
случай на толкова нисък начален старт 
и толкова слабо сцепление между поли-
тически елит и граждани.

Слаба подкрепа за основните полити-
ки на правителството. Дори относител-
но най-одобряваната – социалната, се 
посреща с 30% одобрение и 48% неодо-
брение. Оценките за кадровата полити-
ка, борбата с корупцията и монополите 
са в рамките на критичните 12% под-
крепа, здравеопазването и еврофондо-
вете – 15%. Липсата на обществено до-
верие прави много трудни действията 
на правителството, тъй като поставя 
под въпрос водените политики, дори и 
в тях да има разумни стъпки.

В условията на криза на институции-

те и политиките преобладаващата част 
от гражданите живеят с усещането не 
за стабилизация, а за неизбежни пред-
срочни избори. 76% от хората смятат, 
че е нужен предсрочен вот.

Сближаване на електоралните по-
зиции на БСП и ГЕРБ (17,9% за БСП и 
17,1% за ГЕРБ). Тримесечните усилия 
на БСП да съхрани правителството в 
условията на непрекъснати протести 
изглежда водят до изчерпване на мо-
билизационния й потенциал и тя вече 
е достигнала своя таван. ДПС (6,1%) и 
Реформаторският блок (7%) са другите 
две сигурни парламентарни партии, ако 
изборите бяха днес.

Три месеца след излъчването на пра-
вителството мнозинството от члено-
вете на кабинета са неразпознаваеми 
за хората, а тези, които са способни да 
дадат мнение, ги оценяват критично. 
Всеки втори жител на страната не е в 
състояние да посочи нито едно име на 
министър, който се справя успешно 
с работата си. В дъното на таблицата 
са министърът на инвестиционното 
проектиране Иван Данов (отрицате-
лен индекс от минус 3,9), финансовият 
Петър Чобанов (-4,4) и здравният Таня 
Андреева (-7,2).#
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„Ако е за Българско, то времето е в нас, а ние сме във 
времето; то нас обръща и ние него обръщаме“.

Това Левски пише на Панайот Хитов в писмо от 10 май 
1871 г. Така той отговаря на предупрежденията на воево-
дата, че ще направят някоя грешка, „защото времената ни 
носят сега погрешки“.

Минаха 140 години от смъртта на Апостола. Но думите 
му, казани толкова отдавна, още отекват, още носят сми-
съл, неговият завет е универсален.

Затова нека днес да поговорим за времето. Историче-
ското такова. Как то ни обръща и как ние него обръщаме. 
Къде е заветът на Левски и къде сме ние в него. Страхува 
ли ни „погрешката“ или се уповаваме на времето.

Сега живеем в информационна епоха в глобален план. 
В свят на достъпно знание. Всичко това – благодарение на 
най-гениалните открития на 20 век – компютъра и интер-
нет. Световната мрежа се разви до такава степен в послед-
ните години, че сега за 2-3 минути можеш да стигнеш до 
почти всяка информация, която те интересува. Започна-
ха да излизат мръсните тайни на властта. Довчерашното 
апокрифно знание стана обществено достояние благодаре-
ние на революцията в интернет, която „ни обърна“ и съ-
буди.

Така е и у нас в национален мащаб. Социалните мрежи, 
по-специално фейсбук, станаха страшно популярни напо-
следък. Възможността свободно да се обменя информация 
формира независим дневен ред, който разби монопола на 
традиционните медии. По този начин се срина действаща-
та система за управление и подчинение. Тя работеше чрез 
пускане на контролирана информация, т. е. медийна мани-
пулация, като фокусът на обществото се държеше върху 
една измислена фасада от несъществени събития, докато 
важните неща се случваха и договаряха задкулисно.

Едновременно с това България стана член на ЕС. Малка 
част от ценностите на Европа си ги имаше вече по нашите 
земи, друга привнесохме автоматично с европейското пра-
во и институции, но по-голямата и съществена част я нау-
чихме чрез пътуване из Стария континент и близки срещи 
с нормалните държави там. Българинът опозна света и по-
нечи да промени България. Зажадняхме за цивилизация, 
социална и правова държава, прозрачност, справедливост, 
законност и прочее ценности, които при сравнителен про-
чит не откриваме реализирани у нас. Припознахме Европа 
и я пожелахме. Тя „ни обърна“...

И решихме да обърнем времето.
От началото на прехода в България се зароди, посте-

пенно се разви и в един „прекрасен момент“ намери своя 
разцвет олигархичният модел на управление по съветски 
пост-тоталитарен образец. Това е, когато малък кръг лица 
и фирми, приближени до властта, се сложат на входа и из-
хода на държавните финанси и собственост, за да забогатя-
ват за сметка на данъкоплатците. После тази икономическа 
власт се трансформира в политическа – чрез спонсориране 
на партии и медии, с което се възпроизвежда моделът.

Настоящото правителство назначи олигархът Делян 
Пеевски за шеф на ДАНС – най-мощната мегаструктура 

Времето е в нас
и ние сме във времето
Димо Господинов

за сигурност в страната. Паралелно с това тихомълком 
смени националния курс от евроинтеграция към анти-ев-
ропейско поведение – влезе в конфликт с ЕС и неговите 
ценности, за да се прегърне с Русия. Избра задкулисие, 
непрозрачност, корупция, тоталитаризъм, демагогия и ма-
нипулации, вместо демократичност, откритост, почтеност, 
свобода, принципност. И всичко това – въпреки волята на 
българите.

И точно там им беше грешката. Не можаха да усетят духа 
на времето и му се противопоставиха. Те все още живеят 
в миналото и мислят, че това, което е било нормално то-
гава, е допустимо и днес. Че търпението на безобразията 
им през последните 25 години е основание за мълчание 
сега. Че назначаването на СИК-аджията вчера оправдава 
ВИС-аджията утре. Искам да подчертая, че не само упра-
вляващите живеят през 90-те. Комунизмът и СССР не са 
актуални, разберете го!

Та това е смисълът на настоящия протест. Той НЕ е на 
ситите срещу гладните, на богатите срещу бедните, на кра-
сивите срещу грозните, на интелигентните срещу глупави-
те, на София срещу останалата част от страната, на десните 
срещу левите и прочее анахронични етикети, обслужващи 
едни или други интереси.

Това е протестът на информираните срещу... фактите, 
които узнаха. Движението на европейците срещу ориен-
талците във властта.

Нашето поведение на площада доказва нашите ценнос-
ти, ние даваме пример за цивилизованост, солидарност и 
толерантност. Извод за характера на протестите можем да 
си направим и по профила на противниците на протеста – 
те или са жертва на дезинформация, или просто не смятат 
за необходимо страната ни да стане европейска. Те или не 
са обърнати от времето или не искат да го обърнат...

„Затова ни и думат хората отвън, че не сме били достойни 
още за такава свобода. Тая тяхна голяма дума за нас [нека] 
ни е урок, че трябва по-напред да си наредим работите от-
вътре, че после да им се молим за по-голямото. И така е“.

Снимка:
Юлиян Собаджиев 
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ЛИЦАТА В ПАРЛАМЕНТА

В рубриката „Лицата в Парламента“ 
показваме физиономиите на нашите 
„представители“. Често при излизане 
от сесия или комисии ние не знаем дали 
пред нас е депутат или обикновен чи-
новник или експерт. Нека всеки един да 
познава „избраниците“ ни и при среща 
с тях да им каже лично какво мисли за 
управлението на страната и какви идеи 
има за бъдещето на България. Нека тези 
хора най-после излязат от анонимност 
и да запомнят своите отговорности на 
депутати 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.)

АХМЕД АХМЕДОВ БАШЕВ

Дата на раждане: 22.01.1964 г.
с. Рибново, България
Професия: преподавател, юрист
Избран с политическа сила:
ПП ДПС, 11,31%;
Изборен район: 1-БЛАГОЕВГРАД
е-mail: a.bashev@parliament.bg

БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ

Дата на раждане: 25.11.1973, София
Професия: преподавател
Езици: английски, руски
Избран с политическа сила:
КП „Коалиция за България“, 26,61%
Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
е-mail: boris.tsvetkov@parliament.bg

В статията „Условни плевели“ в брой 9 неправилно е отбелязан като автор на 
графиката Николай Антов.

В писмото на Иван Димитров в брой 10 се казва, че журналистът Атанас Чо-
банов е бил заплашван от ТИМ. Той самият не е бил заплашван, но колегата 
му Спас Спасов от Дневник е получил книга с намек-заплаха. Редакцията се 
извинява за грешките. #

За вестника! 

Приятели, този вестник съществува, за да може необходимостта от промяна 
да се усети от максимално много хора и всички заедно да кажем „Стига!“. Вест-
никът се списва с доброволния труд на голям екип, който всекидневно дава 
голяма част от времето си за това. Печатното издание се финансира 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 да бъдем коректни и отго-
ворни пред вас във всяко отношение, като даваме отчет на всички средства, 
събрани в кутията за дарения на площада.

Събрани за седмицата към момента: 215,30 лв.#

Приказка за въртележката
Георги Илиев

Имало едно време една въртележка. 
Тя била гордостта на най-прекрасния 
град на света. Била стара почти кол-
кото виенското колело, в което се пре-
връщала понякога, за да издигне во-
зещите се високо над останалите, но 
била добре поддържана, защото всич-
ки в града давали мило и драго за нея.

В началото дълго време била едноц-
ветна, но с напредване на технологи-
ите и увеличаване на възможностите 
хората в града решили да я пребоя-
дисват поне веднъж на четири години, 
а го правили понякога и по-често...

И докато я пребоядисвали и й се 
любували, им направило впечат-
ление, че на въртележката се возят 
само децата на точно определени 
хора. Това ядосвало гражданите и те 
на няколко пъти се разбунтували, но 
бунтовете отминавали и уж се качва-
ли „деца от народа“, а все се оказва-
ли деца на децата, които са се возили 
преди...

Приказката още се пише...
Ние я пишем...
А въртележката се върти...

ВЪПРОСИ

Неудобната истина

По улиците на София изникват все повече въпроси. От седмица насам надписи с неудобни въпроси не 
спират да се появяват в центъра на града. Въпросите „Кой предложи Пеевски?“, „Кой е Цветан Васи-
лев?“, „Коя е Ирена Кръстева?“, „Кои са ТИМ?“ и много други могат да бъдат видени на тротоари, улици 
и боклукчийски кофи.
Направена е и фейсбук страница „Кой?“ с призив: „Нека обсипем България с неудобни въпроси“, от-
където всеки може да си изтегли надписите и да си направи собствен шаблон. От страницата ано-
нимните „художници“ призовават да не се рисува по стени, а предимно по кофи за боклук, ел. табла, 
тротоари, шосета. Те призовават гражданите да не спират да задават неудобни въпроси, отговорите 
на които неминуемо „водят до КУКЛОВОДИТЕ – т. нар. мафия и олигархия, от която всички искаме да 
се отървем!“
Очевидно гражданите не се предават лесно и държат да получат отговори на въпросите, които пред-
извикаха множество обществени дебати за медийната и политическа независимост. По този начин, 
както и чрез много други алтернативни акции, ежедневните протести на граждани срещу мафията 
не само че не стихват, но и преминават в нов етап до получаване на конкретни отговори и адекватни 
действия от страна на отговорните институции.

Фейсбук страница „Кой“:
https://www.facebook.com/vaprosat


