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Левски по Киевски

Опит за отвличане на една държава
и раздвижването на съсловията
Окървавяването на Киев е факт.

Измисленият свят, в който живее руският
президент Путин и който налага насила на
своята и на съседни държави, влезе в допир
с реалността. Превземането на Лвовския ар
сенал е факт. Завземането от опозицията
на местни и национални административни
сгради в Лвов, Ивано-Франковск, Тернопол и
Луцк също е факт. Отказът на беркутците от
Ивано-Франковск да се бият с протестиращи
те е факт. Факт е, че това се случва в западни
те територии на Украйна, откъснати преди 60
години от Полша и традиционно европейски
ориентирани. Факт е подписаното на 21 фев
руари споразумение между украинския пре
зидент Виктор Янукович и представители на
опозицията, което предвижда предсрочни
избори, коалиционно правителство и про
мени в Конституцията. Факт е, че Янукович
изчезна и е в неизвестност и че граждани иг

раят голф в президентското имение. Пре
зидентът Путин има достатъчно факти за
няколко президентски мандата и останалата
част от живота му ще е всичко друго, но не и
скучна. След дългоочаквания обрат, страната
поема „курс към нормалност“, макар че ако
попитате чехите, те ще ви кажат, че когато
застрашат националните ценности на стра
ната ти, „нормалност“ и „мълчание“ стават
най-ужасните думи в езика. Тепърва ще ста
ва ясно що е нормалност и има ли почва тя
в една президентска република с избягал пре
зидент. Украйна поднася изненада всеки ден и
изненадите й всъщност са предвидими. Дали
нейният цивилизационен избор е финализи
ран ще стане ясно с времето. За момента е си
гурно, че опитът цяла държава да бъде отвле
чена посред бял ден пропадна категорично.
(Продължава на стр. 4)

Снимка: Олег-Сандро Панфилов

► На стр. 3
Пеевски си отива, да живее Пеевски
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Брой 7 (28), година II

Пловдивски
куршум
Пловдивските протести определе
но не бяха мирни и затова са в откро
вен контраст с активизиралото се през
миналия юни протестно движение.
За разлика от антиправителствените
протести насилието бе търсен акцент
в пловдивските размирици, провоки
ран от самите агитки. Нито нападе
нието над религиозен храм може да
бъде цивилизован израз на позиция,
ни
то уличните изстъпления могат
да реализират трайна и стойностна
протестна платформа. Никой не спо
ри, че привържениците на футболни
те клубове имат право на мнение, но
би било добре да измислят начин на
изразяването му, съобразен с века, в
който живеем.
(На стр. 5)

„Моята Будка“
Установяването на монопол в про
дажбата и дистрибуцията на печат
ни издания, тютюневи и захарни из
делия, дребни пакетирани стоки и
алкохол сериозно застраши обектите
на малкия и среден бизнес в България.
Неформална група инициира проекта
„Моята будка“ с цел насърчаване и
подкрепа на малкия и среден бизнес
в страната. Гражданската инициатива
има за цел да подкрепи всички тър
говци и собственици на малки обекти
за продажба на изброените артикули.
Групата е организатор на множество
акции и инициативи на територия
та на София, като освен с директна
комуникация със собствениците на
обектите, системно сондира нагласи
те на редовните им клиенти.
(На стр. 6)

► На с тр. 5
Време за референдуми
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АКТУАЛНО

Обзор на седмицата
Мартин Райчинов

Насилие. Кръв. И човек посяга на човек. Това
е горчилката, която остави в нас изминалата сед
мица.
В Киев, Украйна, за две нощи загинаха се
демдесет и пет души. Няма никакво значение от
коя страна на барикадата са те. Хора бяха хвърле
ни срещу други хора. Президентът Янукович
обвини опозиционните сили и протестиращите
граждани за радикализацията, както и САЩ, че
финансира революцията. И пропусна да види гре
дата в собственото си око. Блокадата на столица
та и изсипването на хиляди полицейски и военни
сили, които да стрелят на месо, защото „единс
твеният изход е да бъде опразнен Майданът“,
показват, че за реактивните сили целта винаги ще
оправдава средствата. Ако ще и това да включва
човешки животи. Божии творения, за чийто живот
никой няма право да решава. 18-ти февруари ще
остане един от най-черните дни в постсъветската
реалност. Който показа, че комунизмът нито си е
отишъл, нито има намерение да ходи някъде. А
привърженици на статуквото се събират на изток,
за да изкажат подкрепа на режима. Остава само
да тръпнем в ужас какво ли са си говорили преди
две седмици Орешарски и Янукович.
В Каракас, Венецуела, в началото на февруа
ри избухна студентски протест, който прерасна в
масови антиправителствени демонстрации срещу
престъпността, корупцията и недостига на стоки
от първа необходимост. Президентът на страна
та Мадуро побърза да спре всякакви възможни
комуникации и външна връзка, след което да
смаже протеста. Каракас се превърна в бойно
поле. Силите на реда използват сълзотворен газ
и водни оръдия. Неизвестно е колко са жертвите
към този момент, съобщава се за шестима за
гинали млади хора, но информацията е твърде
оскъдна и ужасяваща. Мадуро побърза да обвини
опозицията за смъртта им, като допълни, че САЩ
подклаждат напрежението в страната. Външни

дипломати са изгонени, защото призовават за
примирие и спиране на огъня. За да не загиват
хора. Междувременно хиляди привърженици на
Мадуро се събират на митинг, на който той зая
вява, че протестите срещу управлението му са
„фашистки“ заговор.
Две държави на два континента, разделени от
близо 10 хиляди километра. Приликите вероятно
са случайни и непреднамерени, би казал някой.
И кой знае, може и да е прав. Но защо на нас тези
словесни похвати и опорни точки ни изглеждат
толкова познати? И трябва да сме благодарни,
че успяхме да запазим протеста мирен. Настоя
вахме за това свое право. И днес у нас не загиват
хора.
В Пловдив, България, обаче през тази сед
мица се разгоряха събития, които са на път да
сложат край на това. „Смърт на турците“ про
кънтя в града и макар на преден план да се
носеше плакат на Васил Левски, адреналинът на
тълпата изтика завета на Апостола. Полицията
отвърна с палки, но над главите им полетя дъжд
от павета и бомбички към джамията. След края
на протеста събраните агитки на няколко отбора
се заканиха продължението да бъде на 19-ти
февруари. Левски обаче е казал: „Всичките наро
ди в България ще живеят под едни чисти и святи
закони, както е дадено от Бога да живее чове
кът; и за турчина, и за евреина и пр., каквито са,
за всичките еднакво ще е само ако припознаят
законите равно с българина. Така ще е в наша
България!“. И ако някой се опитва да присвои
нещо, което не му принадлежи, ние трябва да
настояваме за равенство пред закона, а не да
търсим сметка от неговия етнос.
Не, между трите събития няма връзка. Нито
пряка, нито косвена. И няма оправдание за наси
лието и пролятата кръв – нито пряко, нито косве
но. Защото „каквото искате да правят другите на
вас, това правете и вие“, завеща Христос. #

Снимка: Сандро Мадалена
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24.II – 02.III.2014 г.
Гаф на седмицата
1. Депутатът от ДПС Хюсеин Ха
фъзов използва парламентарната
трибуна, за да изрази скандални
борчески амбиции, и принуди две
парламентарни групи да се изнесат
от залата, хвърли в смут останали
те две и се стигна дотам Народно
то събрание да приема декларация
в знак на разграничение. Хафъзов
се обяви за борец за свобода, който
върви по стъпките на Осман Калъч,
Ахмед Даутоглу от село Искра, Нури
Адалъ и Ахмед Доган. Осман Калъч е
съден за шпионаж в полза на Турция.
Нури Адалъ е изгонен от България
за подклаждане на антибългарски
настроения, а за Ахмед Доган не е
нужно да коментираме.
2. Разрешенията за поставяне на
преместваеми обекти в населените
места да се издават по единна на
редба на министъра на инвестици
онното проектиране вместо във
всяко населено място общинският
съвет да изработва отделен норма
тивен акт. Това предвиждат част от
промените в Закона за устройство
то на територията (ЗУТ), които са
публикувани в правителствения пор
тал за обществени обсъждания и
чакат публичните мнения до 28 фев
руари. Преместваеми обекти са па
вилиони, кабини, зарядни колонки
за електрически превозни средства,
както и други елементи на градското
обзавеждане като спирки на град
ския транспорт, пейки, осветителни
тела, кошчета, чешми, фонтани, ча
совници и др. Така се отваря широ
ко вратата конкурсите за поставяне
на Lafka да се извършват централно
и без необходимото бюрократично
одобрение на местните власти.
3. Комисията за защита на конку
ренцията (КЗК) съобщи, че „Топло
фикация – София“ е злоупотребила
с господстващото си положение на
пазара за дялово разпределение на
консумираната топлинна енергия.
Така дружеството вероятно е нару
шило антимонополното законода
телство. Нарушени са основни прави
ла на конкуренцията. КЗК заключава,
че „едностранното определяне на
ед
накви цени за всички фирми за
дялово разпределение от страна на
„Топлофикация – София“ ЕАД води
до премахване на ценовата конку
ренция и засяга благосъстоянието на
потребителите“. В крайна сметка това
води до услуга с по-ниско качество
и липса на възможност за избор на
доставчик с най-изгодни цени. Освен
това, според КЗК, „Топлофикация –
София“ е наложила необосновани це
ни на топлинните счетоводители.
www.facebook.com/vestnikprotest
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Пеевски си отива, да живее Пеевски
Михаела Лазарова

„Един успял мъж на 33“
На 21 години Делян Пеевски става член на НДСВ и съветник
на министъра на транспорта Пламен Петров. На 25 е следова
тел в Столичната следствена служба. Пак на толкова става за
местник-министър към Министерството за бедствия и аварии.
*
През 2009 г. вече е в отбора на ДПС и е народен представител,
чиито присъствени дни в Парламента могат да се преброят на
пръстите на двете ръце. Такъв е и през 2013 г. И не само това –
след набързо прекроен закон е избран е за шеф на ДАНС, което
доведе до масови протести, продължаващи до днес. По данъчни
декларации – сиромах, по начин на живот – на светлинни годи
ни от сиромашията: притежател на медии, веригата търговски
обекти Lafka, Винпром Пещера, имоти безчет...
Всичко това е известно. Вече и децата знаят КОЙ е Делян
Пеевски. През цялото време той мълчеше – не отрече, нито
потвърди нищо, и едва преди няколко седмици, заговори за
„моите медии“, за срещи с бившия вътрешен министър Цветан
Цветанов, за чадъри, за дела, решавани на „четири очи“. Защо
след 8 месеца мълчание Пеевски на практика си призна, че е ло
шият герой? А приятелят му Цветан Василев настоя Европейка
та комисия да отрече очертаните в последния й доклад икономи
чески и юридически обвързаности между него и „успелия млад
мъж“?
Защото Пеевски е само една бухалка, един обикновен инстру
мент на скрити фактори, които дърпат конците, без да излизат
напред. Пеевски залязва, ще го смени друг. И докато го преекспо
нират в общественото пространство като низвергнат и ни зани
мават с драмата му, ще се роди нов „успял“. Това развитие вече
започна – един от първите му симптоми е оттеглянето на руска
та инвестиционна компания VTB Capital от приватизирания от
нея преди две години Булгартабак холдинг. Същевременно тя
продаде дела си на анонимното офшорно дружество „Ливеро
естаблишмънтс“, най-вероятно свързано с Цветан Василев, кой
то пък е свързан с VTB – банката притежава близо 10% от капи
тала на неговата КТБ (Корпоративна търговска банка). Тоест не
става дума за изчезване, а прегрупиране на играчите.
На какво се дължи това?
Мафията и олигархията никога преди не са били назовавани
така директно, при това с конкретни имена и фирми. Никога пре
ди не е имало толкова интензивни призиви за бойкот на стоки и
услуги, произвеждани и разработвани от мафиотски структури.
За успеха на този бойкот говори паническото прегрупиране на
собствености и фигури. И това е само началото – една от голе
мите победи на протеста. Очаква се този пробив да се разшири
с възраждането на отделните съсловия. Години наред различни
власти разбиваха съсловията, разединяваха ги, противопоставя
ха професионалисти от една и съща среда едни на други, купува
ха ги. Успешно бяха обезличени и деактивирани синдикатите
– голямата надежда за катализатор на съсловните протести.
Други намериха сили да се обединят – да застанат зад общи
каузи и идеи, зад конкретни искания. Загърбиха различията,
запретнаха ръкави и заработиха заедно. Студенти от различни
висши учебни заведения изоставиха лежерния си студентски
живот и без страх от последствията се събраха в аулата на Со
фийския университет, за да положат началото на една нова
България – тази на младите, дейни и мислещи хора. Иниции
раха дебати и дискусии, блокади и шествия. Преподаватели
застанаха зад окупацията на СУ – над 600 от тях я подкрепиха
с подписа си – и продължават да инициират различни протести
– акции с книги, с конституции, за честването на смъртта на Ва
сил Левски. Актьори организираха шествие и пуснаха китайски
фенери във въздуха с искане за оставка. В театрите след почти
всяко изпълнение публиката чува няколко думи от режисьора
за актуалната политическа обстановка и призив правителството
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Снимка: Евгени Димитров

да си ходи. Лекари заплашиха със стачни действия, когато пла
щанията към болниците бяха преустановени в края на миналата
година. Те непрестанно атакуват бюджета на здравната каса и
цялостната политика на държавата в сектора, като дори й по
сочват как да реши прикривани от години проблеми. Предприе
мачи от ИТ-сектора подписаха декларация с искане за незабавна
оставка с декларация, която говори за обещаваща комуникация
между отделни агенти в бранша и вдъхва надежда за евентуални
съвместни действия по конкретни каузи. Превозвачите запла
шиха с ефективна стачка, ако не бъдат задоволени исканията
им да се премахнат пречките в упражняването на дейността им.
Еколозите и природозащитниците – една от най-стабилните и
целеустремени групи от години, която успя да спре скандалните
промени в Закона за горите с блокада на Орлов мост през 2012
г. – продължават да отстояват неприкосновеността на естестве
ните ценности на България, посочвайки текущи некоректни
подмени в локалните устройствени планове, незаконните строе
жи, манипулирани в угода на частни интереси съдебни реше
ния. А във вторник на пресконференция в БТА от Сдружението
на собствениците на преместваеми обекти заявиха, че ако не
се вземат мерки срещу утвърждаващия се монопол на „Табак
Маркет“ АД за разпространяване на цигари и за инвазията на
„Лафка“, ще организират местни и общонационални протести.
Съсловията се реорганизират и дават заявка за радикална ко
рекция на модела не само в отделните браншове, а впоследствие
и в по-широк спектър. С избистрена визия и конкретни иска
ния студентите станаха още по-коректни индикатори за посо
ката на промените. Преподавателите имат заслуга за зрелите и
експертни оценки на недостатъците на образователната система.
Държавна подкрепа за културата е възможна само при единни
действия на хората на изкуството, а проблемите в бранша съвсем
не са само финансови. Съвсем естествено е лекарското съсловие
да даде реакция на неадекватните промени в системата на здра
веопазването, които ги превръщат в кръстоска между спасители
на човешкия живот и административни сътрудници. Малкият
и среден бизнес ще противостои на монополистичните клики,
които имат интерес от унищожаването му; отстоява правото си
да работи, да се развива и да осигурява работни места.
Най-тъмно е преди зазоряване.
Конфигурациите на задкулисието се прегрупират, но
автентичните съсловия се готвят за активна реакция. Естестве
ните икономически и обществени закономерности на демокра
тичната стопанска система са на страната на честната инициати
ва. Волята за промяна и упоритите протестни действия, в които
намира израз тя, няма да се задоволят с катарзис на хартия. Те ще
настояват докрай да видят катарзис на дело. #
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ТЕМА НА БРОЯ – РАЗДВИЖВАНЕТО

Левски по Киевски

Снимка:
Sofia Photo Agency

(Продължение от стр. 1)
Окървавяването на Киев е факт. Със
своите сто убити, със своя организиран
и ефективен радикализъм Украйна е в
мислите на мнозина. И все пак тъкмо днес
трябва да се внимава с думите. В подкре
пата на част от българското общество за
съпротивата в Украйна личи стремеж да се
преодолее застоят в собствената ни страна
чрез преекспонирана съпричастност към
печелившата радикална кауза.
Днес всички говорят за Украйна, пи
шат за Украйна, преживяват Украйна
и дори в Левски им се привижда нещо
украинско. Българинът преодолява по
редната си криза. Отъждествява се с
Май
дана поради малкото решимост и
ниската резултатност на разбуждането в
собствената му страна. Подкрепя ради
калната кауза от стремеж да преодолее
застоя в разгръщането на собственото си
общество. Не разбира, че тази революция
успя, защото се случва именно там, където
й е мястото. Българинът не разбира Украй
на, както не разбира и своя Левски. Смята,
че украинизацията ще реши радикално и
краткосрочно проблемите тук, но колкото
повече говори, толкова по-далечна става
Украйна. Всъщност нито Киев е столица
на България, нито Левски е украинец.
Колкото и да припознаваш чуждата
революция за своя, ти не можеш да пре
дизвикаш реално своя революция нито
в личностен, нито в обществен план, за
щото отъждествяването ти има фантазна
стойност. Колкото и да украинизираш
фантазиите си, не си украинец. Бяга ти
автентично българското на Левски. Забра
вил си го, било ти е неудобно от него, а
неудобството идва от съжителството на
еснафски нормализиран бит и непопра
вимия нагон към стойностен идеализъм
и ефективна битийна стратегия. Не е от
сезона – от реалността е: забравил си, изо
пачил си порядъка на естествените неща
със съображения, вече не разпознаваш
сезоните, не си в порядъка на битието,
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като птиците на Сведенборг; натежал си
във физиката, олекнал си в разбирането.
Нямаш вяра, осветеният свише инстинкт
към принципа, вътрешното придвижване
към ценността. Аполитичността, с която
толкова парадираш, всъщност е безразли
чие. Другаде тя може да е белег за широта
на характера, но тогава се превръща в неу
добство, а твоята аполитичност е удобна.
Сега се опитваш да компенсираш, като
украинизираш фантазиите си. Не е от се
зона, просто си забравил важното.
Колкото и да говори за Левски, бълга
ринът не го разбира. Колкото и да се
чествува Левски, Левски отсъствува. Със
своята натрапчива аполитичност бълга
ринът се разминава с Левски, който
зададе параметрите на истинската по
литика не толкова като комбинации и
стратегии в държавнически план, колко
то като индивидуална и ежедневна стра
тегия за битието. Левски зададе не само
ценностната система на нацията и идеа
лите на националната й революция, но и
битовата революция, програмата-макси
мум, с която тя се реализира в обикнове
ния живот. Всички говорят за Левски, но
Левски отсъствува, и цялото това гово
рене разкрива невъобразим недостиг на
ценности и визия. Цялостната полити
ческа среда в страната ни е белязана от
неразбирането и отсъствието на Левски.
Затова ще са нелепи изстъпления като
това в Пловдив – традиционната методи
ка на уличния екстремизъм не може да е
акцент на идейно ангажирани протестни
действия. Нелепи са кресливо афишира
ните каузи защото разкриват небивалите
дълбини на един старателно замаскиран
недостиг. Нелепи са и загражденията, изо
лирали двете Българии – едната, която
няма нищо общо с Левски, и другата, за
която той умря. Човек се чуди какво общо
има с Левски този безценностен и екстре
мистки национализъм. И разбира, че няма
общо между прагматично-идеалистична
та платформа на Апостола и преекспони
рането му в икона на примитивен култ,
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където уродливото съчетание на името му
с насилие и стадна психология служи за
преодоляване на личностни и обществе
ни дефицити. Изстъпленията в Пловдив и
стерилната церемония в столицата сътво
риха от честването на Левски същински
парад на идиотите. Защото само идиоти
могат да атакуват джамии с портрета му
в ръце, само идиот може да бъде народен
представител и същевременно да се развя
ва в столицата с плакат, на който се мъдри
фразата „турски изроди“. Само идиот мо
же да продължава периодично да насъск
ва демоните на тази страна и да вади ди
виденти от това, вместо да се възползва от
многото възможности да ги неутрализира
и прогони.
Не е от сезона, казвам ти. От забравата
е. От залъгването на глада за резултати с
чужди визии. От умъртвяването на усета,
от банализирането на нормалността. Не
е от сезона. Нагонът няма да се укроти,
копнежът по резултата няма да те оста
ви на мира. Друг въпрос е, че и демоните
дълго още няма да млъкнат. Не е от сезона,
просто „нормализирано посттоталитарно
общество“ е абсурд. Вътрешният недостиг
няма да изтърпи „нормалността“. Пър
вичната протестна енергия търси начини
да се канализира.
Съсловията се раздвижват.
От упоритостта на злото е. Студентите
не успяха да въведат първичната про
тестна енергия в целенасочен съсловен
протест, но те показаха на страната как
изглежда и какви са вътрешните динами
ки на един автентичен съсловен протест,
информиран от граждански ценности.
Съзнателно или не, те се озоваха в пози
цията на морален противовес на казион
ните синдикати, чийто бутафорен ми
тинг на 20 ноември разби надеждите, че
активирането на съсловията ще стане
чрез синдикалните формации. Гражданс
кото общество пак трябва да си прави
всичко самò. Не е от пролетта, естествено
развитие е, но фокусираната кампания
срещу отделни монополисти отбеляза
про
бив, фокусираният бойкот отбеляза
пробив и надеждата е, че раздвижването
на съсловията, провокирано от неудачни
те икономически и социални практики на
властта, ще надгради този пробив в ши
рокоспектърен антимонополен протест.
Това би превърнало първичната реакция
срещу олигархичния монопол в осъзната
обществена стратегия за възраждане на
автентичните икономически и обществе
ни модели. Няма нищо общо със сезона,
казвам ти. Наречи го реформация, наречи
го тиха революция. Ответната реакция
срещу конфигурациите на опорочения
обществен и икономически модел е факт.
С толкова много факти на никоя нация не
може да й бъде скучно. #
Юлиян Собаджиев
www.facebook.com/vestnikprotest
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Време за референдуми

# Протест

Константин Павлов-Комитата
В последните години пряката демокрация
се превърна в една от любимите предизборни
дъвки в България, особено на партии, които не са
били близо до властта. В това имаше и елемент
на политическа иновация – всичко от полити
ческата сергия на идеите беше обещавано мно
гократно и в най-различни форми на избирате
лите и затова логично стигнахме и до най-горния
рафт, където досега необезпокоявани лежаха ре
ферендумите. А и българският избирател не само
имаше чувството, че думата му не се чува, но и
това чувство непрекъснато се задълбочаваше.
Направихме първа стъпка – макар и не особе
но успешно проведохме референдума за „Беле
не“ и събрахме исторически опит в провеждане
то на референдуми в демократични условия.
Гласове за засилване на пряката демокрация
и дори довеждането й до екстремни форми, за
мествайки изцяло представителната демокра
ция, се чуваха силно в протестите от февруари
2013 г., които последваха миналогодишния ре
ферендум. Вероятно за това има принос и заха
росаната медийна среда отпреди година, в която
виждахме да се мярка най-вече един определен
човек със своите идеи и постижения.
Така или иначе референдум за избирателната
система най-вероятно ще се проведе в България.
Ще проработи ли при нас? Като в Швейцария
например? А там не е съвсем безпроблемно.
Точно сега швейцарците си създадоха проблеми
с ЕС именно гласувайки на референдум за трудо
вата имиграция.

До какво ли ще ни доведе тук, у нас? Ще се де
мократизираме ли, гласувайки на референдуми,
или пък ще успеем ли да побългарим референду
мите, като напълно ги обезсмислим?
Засега президентската идея за провеждане на
референдум, макар и неочаквана, се отрази бла
гоприятно на политическия живот в България.
Отново върна политическите дискусии, отдалечи
чувството за безпомощност у отделния гражда
нин и въвлече отново хората в политически
разговор. И най-вече събуди надеждата, че нещо
може да се промени.
Ще има поне един изцяло положителен
ефект – идеята за референдум ще ни накара да
се вгледаме по-внимателно в начина, по който
функционира нашето общество, и ще ни накара
да формулираме нови идеи и да поизчистим
старите. Вероятно и по медиите ще бъде изнесе
на информация и ще се проведат дебати, които
да провокират търсене на по-добри решения по
принцип за цялото общество, а не само за изби
рателната система.
Дали избирателната система е най-слабото
звено на политическата система у нас и от нея ли
трябва да започне реформирането й?
Нямам ясен отговор, но позитивните ефекти
от провеждането на референдум изглежда ще са
повече.
А дали референдумът не измества протести
те, дали протестната енергия не сублимира в
нещо неособено ясно и неособено мобилизира
що?

Снимка: www.mediapool.bg

Разговорът за референдума извади на показ
две неща.
Първо, пълната бутафорност на опитите на Мая
Манолова да реформира сегашния Избирателен
кодекс. Разбра се, че целият този шумно пропа
гандиран процес е безплоден и няма да доведе
до нищо особено и че наистина този процес, който
трябваше да отклони вниманието на протестира
щите от оставката на правителството, в крайна
сметка няма да доведе до изработването на нищо
по-добро от това, с което в момента разполагаме.
Второ, референдумът ще даде възможност
за канализиране и организиране на протестната
енергия. Въпреки че протестиращите са шарена
компания с най-различни политически възгледи
и пристрастия, Инициативният комитет ще по
могне за сработването им в по-дейна и по-гъвка
ва структура, която може в бъдеще да проти
востои по-успешно на правителството и дори в
един момент да стане движеща сила на крайно
необходимата промяна. #

Граждански куршум в Пловдив
Васил Димитров

Н

а 14 февруари Пловдив бе в центъра на общественото внимание. На тази
дата бе насрочен протест срещу делото в Апелативния съд по казуса за
прехвърлянето към Главното мюфтийство на собствеността на Куршум
джамия в Карлово. Религиозният паметник, създаден през 1485 година, който
повече от век няма функциите на действащ храм и молитвен дом, бе върнат
през октомври 2013 на Мюфтийството с решение на Пловдивския окръжен съд.
Община Карлово обжалва решението на съда с мотивите, че Куршум джамия
и прилежащият й терен са публична общинска собственост и реституцията им е
недопустима. Гражданите на Карлово също не бяха безучастни към случващото
се и веднага започнаха подписка, която бе последвана от протести в защита на
културно-историческия паметник.
На протеста в Пловдив се събраха около 3000 души, предимно футболни
агитки, припознали случая като казус от своята компетенция, а към тях се
присъединиха и други граждани. Съдържанието на протестните послания се
оформи около негативната платформа срещу ДПС и вмешателството им в поли
тическия живот на страната. Протестът обаче бе различен от продължаващите
месеци наред антиправителствени протести поради откровените си ексцесии,
хулигански прояви и предизвикано полицейско насилие. Счупени бяха няколко
прозорци на пловдивската Джумая джамия, а по време на шествието е постра
дал и павилион от веригата „Lafka“. Има над 120 задържани участници, а 8 от
футболните фенове са били осъдени.
Пловдивските протести определено не бяха мирни и затова са в откровен
контраст с активизиралото се през миналия юни протестно движение. За 8 ме
сеца протести в София напрежението ескалира само в няколко отделни случая,
като основният повод бяха умишлени провокации. За разлика от антиправи
телствените протести насилието бе търсен акцент в пловдивските размирици,
провокиран от самите агитки. Нито нападението над религиозен храм може
vestnikprotest@gmail.com

да бъде цивилизован израз на позиция, нито уличните изстъпления могат да
реализират трайна и стойностна протестна платформа. Никой не спори, че при
вържениците на футболните клубове имат право на мнение, но би било добре
да измислят начин на изразяването му, съобразен с века, в който живеем.
Проблемът обаче има и друга страна. Псевдоелитът настоява, че с позицията
си против прехвърлянето на собствеността на Куршум джамия към Главното
мюфтийство противниците на това решение дискриминират мюсюлманското
малцинство. Истината обаче е, че казусът с Куршум джамия не засяга пряко
мнозинството от мюсюлманите, които ще могат да изповядват религията си
свободно и без културно-историческите паметници да преминават във владе
ние на Главното мюфтийство. Смяната на собствеността не предопределя уве
личаване на правата и задълженията. Гневът на протестиращите е насочен към
политиците и магистратите. Насрочен е срещу решението на Апелативния съд
да пренасочи владението върху културно-исторически паметник, а не срещу
хората, които изповядват вярата си в ислямските храмове. Този гняв не бива
да се излива срещу джамии – това е опасно активиране на националистически
настроения, а има фактори, които само това чакат.
Интересна бе реакцията на партия „Атака“, която в миналото опитваше да
предизвиква и да вади дивиденти от екцесии пред мюсюлмански храмове – нека
си спомним за напрежението, което създадоха със свой митинг пред софийска
та джамия Баня Башъ през 2011 година. По повод пловдивския инцидент Сиде
ров заяви, че подкрепя каузата на гражданите, но пък партията му категорично
се разграничава от насилието, до което се стигна пред джамията. Явно партията
се готви за предстоящите евроизбори и нагажда вижданията си според положе
нието си. А положението й в момента не е никак хубаво.
Насилието няма да реши проблемите на обществото ни. Ще ги решат чувае
мостта и общественият консенсус. #
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ИКОНОМИКА

Група „Моята Будка“

24.II – 02.III.2014 г.

Началото на една самоорганизирана инициатива
за съхраняване на малкия и среден частен бизнес
Установяването на монопол в про
дажбата и дистрибуцията на печатни
издания, тютюневи и зафахарни изде
лия, дребни пакетирани стоки и алкохол
през последната една година сериозно
застраши обектите на малкия и среден
бизнес в България. За да се предотвра
ти изчезването му, неформална група
инициира проекта „Моята будка“, чий
то ангажимент е насърчаване и подкре
па на малкия и среден бизнес в Бълга
рия. Гражданската инициатива има за
цел да подкрепи всички тър
говци и
собственици на малки обекти за про
дажба на изброените артикули. „Моя
та будка“ е организатор на множество
акции и инициативи на територията
на София, като не само се ангажира с
директна комуникация със собствени
ците на самите обекти, но и системно
сондира нагласите на редовните им
клиенти.
Сред историите, които събираме от
предприемачите за началото на бизне
са им, за трудностите и проблемите,
които срещат, е и тази на Радо – собстве
ник на малко квартално магазинче, от
което мнозина си купуваха сутрешно
то кафе и който след затварянето му
е оставил на витрината следната бе
лежка:
Повече от 17 години Ви посрещах с ус
мивка, пожелавайки Ви добро утро и
успешен ден. Винаги всяка моя дума бе
ше искрена и от сърце. През цялото
това време се стремях да намерите при
мен нещо повече от кафе или „нещо сладичко“; опитвах се да направя така, че
денят Ви да започне с добро настроение
и ведрост...

Благодарен съм Ви за всичките тези
години, за доброто Ви отношение, за
подкрепата Ви, защото това място за
мен е не просто Вашето сутрешно кафе,
то е част от живота ми, в която, Бог
ми е свидетел, вложих всичко, на което съм способен... Именно поради тази
причина не мога да намеря думи да опиша мъката и болката в себе си, като
казвам, че повече няма да се виждаме...
БЛАГОДАРЯ ВИ!
Радо
От началото на прехода малкият бизнес
у нас е в перманентна борба за оцелява
не. Ниската покупателна способност на
населението е само един от проблемите,
с които той се бори. Може би най-съ
ществената пречка пред него е лошата
бизнес среда, която включва всевъзмо
жен административен натиск, непредви
димост на промените в националното
законодателство и общинските наредби,
неяснота в определяне на правилата и
провеждането на конкурси за отдаване
на общински имоти, неефективност на
правораздавателната и правоохранител
ната ни система да предпазят обектите
от посегателства. Навлизането на ма
щабна верига в продажбите на дребно е
поредното предизвикателство. Този път
обаче конкурентът идва с мощен иконо
мически интерес и със своето лоби на на
ционално и местно ниво.
Бидейки сред най-малките предприя
тия в страната, с най-ниска първоначална
инвестиция за започване на бизнес, по
срещайки широко разпространена необ
ходимост на пазара и оттам географски
повсеместно разпространен в цялата стра
на, малкият бизнес е важно огнище на

Борбата, която предстои, в крайна
сметка ще бъде едновременно на местно
и национално ниво и тя цели:
1. Запознаването на масовата публи
ка със съществуването на всички го
реизброени проблеми чрез устано
вяването и налагането на (наша)
обективна и плуралистична медия.
2. Убеждаването им в значението и
важността от съществуването на мал
кия бизнес и подобряване на (найобщо казано) бизнес средата, в която
се развиват малките предприемачи.
3. Редовното осведомяване на тази
публика за развитията по проблемни
те теми.
4. Приобщаването към справянето с
проблема, а именно привличане на
възможно най-голям кръг от хора в
оказване на граждански натиск върху
институциите и (най-общо) партий
ната система в целокупността й (напр.
чрез акции, подписки, протести, други
инициативи, включително целенасо
чени за генериране на медиен натиск,
чрез влияние върху електоралната под
крепа за политическите партии на
местно и национално ниво и др.)
Във връзка с гореизброените цели ще
е необходимо изготвянето и реализи
рането на комуникационна стратегия и
осъществяване на трансфер на знания
от различните други формални и нефор
мални граждански групи и кампании,
от които членовете на екипа на „Моята
будка“ сме били част или с които сме в
контакт. #

Снимка: Анна Михайлова
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крехката предприемаческа култура у нас.
Мнозина с опит в други сфери започват
малък бизнес в търговията на дребно, а
други израстват в семейна среда, в която
има предприемач, което им дава ценен до
сег до оперирането на малка фирма, вклю
чително главните аспекти на менажиране
на бизнес: от обслужване на специфичен
пазар, ценообразуване, наемане на служи
тели, водене на счетоводство, плащане на
данъци и т.н.
Новата заплаха отнема възможността
на малките предприемачи, разделени и
пръснати из цялата страна, да се справят
сами. Това налага ефективни форми на
обединение, за да могат тези предимно се
мейни начинания да се противопоставят
на непазарните сенчести набези, директно
застрашаващи съществуването и препи
танието им, а в по-дългосрочен план – да
използват средствата на гражданската
активност, за да подобряват средата, в
която работят, и да се организират, за да
отстояват правата и интересите си.
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КОМЕНТАР

Апостолът да се усмихне

# Протест

Николай Козарски

(Текстът е публикуван в блога на автора http://sanctorlegum.com/)

Н

е знам дали заради Росен Петров, Слави Трифонов и останалите „будите
ли“, или заради популярните напоследък маршове, паради и шествия, с
факли или без факли, „с мечове и ленти, с мечове без ленти“ (цитат от
шедьовъра „Не горюй“), но нещо съм намразил патетиката и помпозността. Защо
то всяко нещо трябва да се прави не само с форма, но и със съдържание. Затова
ще споделя няколко мисли за Васил Левски с думи прости и ще си пожелая някой
ден в България да се въведе правило, аналогично на първата Божия заповед –
„Не споменавай напразно името на Апостола“.
Ще се заредят сега едни речи, една патетика, едни статуси. Куцо и сакато ще
вземе – с оглед свободата на мнение и без оглед това, дали имат моралното
право да търкалят името „Левски“ в устата си – да реди едни цитати и мисли. Ще
летят банални възхвали от несъстоятелни хора, а още по-несъстоятелни хора ще
ни раздават назидателно гениалното си заключение, че Левски щяло да го е срам
от нас, днешните българи. Ще блесне малко надежда, когато някоя и друга група
родолюбиви младежи, мине да остави цвете пред паметник на Левски (те са из
цяла България), после някой ще използва деня за малко пропаганда и накрая
всичко ще мине и ще си продължи постарому. Общо взето празна работа, рутинна
една такава, съвсем по задължение. Абе... много прилича на ходенето на църква
на празник – ходят, за да кажат, че са отишли, но какво целят с тази работа и какво
им носи – сами не знаят.
Като малко дете обичах Ботев, защото в родния ми град има негови паметни
ци и на всички тях той е със сабя и/или пушка. Когато си на пет, е много важно
супер-героите да са въоръжени, иначе не стават. Все не можех да открия някъ
де Левски, увековечен я с револвер, я със сабя (явно не съм попаднал на него
вата снимка от Легията). Тогава харесвах Ахил и мразех Хектор и не спирах да се
чудя защо баща ми казваше, че харесва Хектор... Помня, че един ден ми обясни
следното: „Хектор пази слабите, тези, които са застрашени от завоевателя. Той се
бие, за да спаси жената и децата си, народа си. А Ахил – не“. След много години
почнах да разбирам Хектор, после почнах и да го харесвам тоя беден човек, обре
чен да е по-слабият точно в момент, когато му е било ужасно важно да е по-силен.
После заобичах и Левски.

Честванията и празнословията не могат да ти разкрият Левски, от тях не можеш да
го разбереш. За да разбереш Левски, трябва да си опознал света, да обичаш хората,
да съзнаваш трудността, когато се бориш срещу по-силен, да цениш силата на духа,
изправен пред невъзможност, неизбежност и горчива обреченост, да съчувстваш на
губещия. Това не може да ти го даде нито един парад, със или без речи, нито едно
шествие, със или без факли. Не могат да ти го дадат знамена по стадионите, лозунги,
патриотични картинки в интернет с откъслечни цитати от или за него. Не може да ти
го даде дори и татуировка с подписа му, дори да ти е „извезана“ на челото. Паметта
за Левски е дело изцяло лично, почти мистично, и протича между всеки българин и
Дякона. Лично и мистично – няма посредници и тълкуватели, може би се допускат
помощници, тоест хора, с които да поговориш за него. Отваряш четеш, научаваш и ко
гато станеш човек – разбираш и заобичваш. И така един ден току-виж сме напредна
ли в това си дело толкова, че да можем да спазим някой и друг негов завет. Не е като
да не е оставил, а и не е като да не сме ги поругали до последния. Само шест години
след смъртта му първите, които са се помислили за по-умни от него, издигат престол
и поставят на него монарх – там, където Левски е завещал да има република. Добре
че сме случили на монарх, но това е друга тема. Това продължава и до днес – все се
намира някой по-умен от Левски (интересното е, че и до днес не сме родили по-голям
политически мислител от него). Не се шегувам – лично съм попадал на човек на чу
товните двайсет години, който, за да оправдае личния си ограничен псевдонацистки
мироглед, ми е казвал, че „Левски не ги е разбирал съвсем нещата“. Но когато стане
човек, дори и това момче ще разбере и заобича. Ще си представи какво е да скиташ
във виелици, в пек, в сняг до кръста, да знаеш, че те гонят, да ядеш хляб и маслини,
да си много, много сам, а да имаш толкова много да даваш. Да страдаш, за да даваш
на хора, които не познаваш – това е Левски. Дотогава е хубаво да спрем да дъвчем
името му като дъвка, нищо че нямало лоша реклама. Аз съм оптимист, защото Левски
е помислил и за това какви напътствия да ни остави, когато него няма да го има. Дал
ни е прости формули, почти като библейски послания, смилаеми дори от по-непре
тенциозно мозъче – трябва само да се запознаем с тях. И когато разберем и заобича
ме, да опитаме да ги следваме. Току-виж Апостолът вземе да се усмихне отгоре. Нали
казват, че все бил весел. #

Да оградиш Апостола
Радина Ралчева

19 февруари 2014 г. Традиционно има вечерни чествания на паметника
на Апостола – единствения наш Васил Иванов Кунчев. Левски. Символът на
порива на един малък, но силен народ към свободата. Символът на любовта
и саможертвата за род и родина. Символът на всичко, което все още имаме
за свято и чисто. Левски – онзи, към когото се обръщаме, когато всички дру
ги символи са обезценени. Левски – онзи, който е трептящата светлина на
свещта във всяко мрачно и нечовешко време.
Няма да говоря нито за ролята и мястото на Левски в историята и съдбата
на България, нито за това какво се случва със заветите на светлоокия бълга
рин. Толкова е говорено за Левски, че думите са по-изтъркани от стълбите на
паметника му. Паметник, от който неотдавна бяха задигнати метални орна
менти. За скрап. Помня, че тогава анонимен бизнесмен беше предложил
публично да откупи откраднатото, за да възстанови паметника...
Така че какво сме разбрали, какво носим, какво следваме от наследството
на Апостола са въпроси, на които всеки един от нас трябва да прецени какво да
си отговори. Да отговори сам за себе си. И сам със себе си. Това е много личен
разговор. И труден, предполагам.
За друго искам да говоря. На официалната церемония за отбелязването
на 141-вата годишнина от гибелта на Левски паметникът на Апостола оста
на ограден. От метални заграждения. И кордони полиция. За да могат офи
циалните лица да са при него, за да си прочетат речите и да ги снимат... За да
са спокойни, че хората няма да им пречат. За да не се страхуват от... народа.
Каквото и отбелязваме, свързано с Левски, в едно съм сигурна – Левски не
може да стои зад огради. И щом политиците имат нужда от полиция и огради, за
да отидат да го почетат, значи не са това, което трябва да бъдат. Левски не може да
стои зад огради, защото Левски е на България. Той е България – такава, каквато е в
писмата, думите, тефтерчето му; такава, за каквато мечтаеше и за каквато умря...
Не можете да ограждате Апостола. Вие сте никои. #
vestnikprotest@gmail.com
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Няма какво ново да кажем за Пенчо Славейков. Той, заедно с кръга „Мисъл“, е проводникът в българската
литература на европейските и модерните тенденции в началото на 20 век. Директор на Народния театър и на
Народната библиотека, той е уволнен скандално, след което напуска огорчен страната и повече никога не се
завръща в нея. Пенчо Славейков е от малкото реални български кандидати за Нобелова награда за литература.
Не за това е думата. Все по-малко са хората вече, които обръщат внимание на това, че неговият лик краси банк
нотата от 50 лв. Не за друго, а защото все по-малко хора притежават такава банкнота. Искаме обаче да напомним
на онези, които боравят с нея за дребни и я пестят от закуски в големи количества, че върху банкнотата има
изписан един текст от големия ни модернист, който препоръчваме да поглеждат и прочитат по-честичко. И да си
задават въпроса какъв е техният идеал?

Из „Песен втора“
от поемата „Кървава песен“
„Но ний сме слаб народ!“ На мене ми додея
таз стара песен все и денем и ноще
да слушам да се пей. Един народ расте
сам с идеалите, с задачите що зема
на своите плещи – и с тях се той възйема
до подвизи, преди зарад каквито сам
не се е смятал за кадърен. Ето вам
и пример: с векове народа ни мършина
живя в душевен мрак, и ражда се и гина
со скотовете скот. Кое го възроди,
кое заспала мощ в юначните гърди
събуди? В подвизи кое го днеска води?
Ричагът всемогъщ за мъртвите народи –
светия идеал!
Пенчо Славейков (1866–1912 г.)

Снимка: Иво Орешков

От социалните мрежи
Красимир Гаджоков
Един път в годината се сещаме за Левски.
И се опитваме – неуспешно – да измием нашия
собствен срам с... много цветя.
Никакъв шанс да се отсрамим пред Него –
освен ако не се сещаме всеки ден.
И вършим само това, което той би одобрил.
Борислав Сандов
Смела и справедлива е реакцията от Брюксел,
касаеща конфликта в Украйна, който все повече
прилича на гражданска война. Запор на сметки
и имоти, блокиране на визи и ембарго за оръ
жие и техника са сред наложените снакции от
страна на ЕС спрямо Янукович и обкръжението
му във властта. На този фон представителите
от България изглеждат изключително неа
декватни, при все че би трябвало да имат доста
по-реална представа и доста по-солидарно
отншение спрямо Украйна.
Молись за Украйну!

Снимка: Иво Орешков

В един софийски трамвай

Веселин Димитров
Да се помолим за Украйна! Умират хора...
Който говори за подобен сценарий в България,
първи да посегне на брата си...
Няма по-лошо от това!

Вестник „Протест“ е част от Протестна мрежа (www.protestnamreja.bg) и се издава с доброволния труд на екипа:
Васил Димитров
Георги Илиев

Димо Господинов
Мартин Райчинов

Елена Хамбарджиева
Михаела Лазарова

Момчил Петров
Радина Ралчева

Христо Йовев
Юлиян Собаджиев

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 и град. Очакваме новини за протеста и от твоя
град: vestnikprotest@gmail.com
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www.protestnamreja.bg

www.facebook.com/vestnikprotest

