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През последните ня-
колко месеца, всяка ве-
чер следяхме събитията
през изминалите дни,

най  вече новините,
свързани с оставката на
правителството на Оре-
шарски, подкрепяно от
парламентарните групи
на БСП и ДПС, с посто-
янното озониране за не-
говото съществуване,
от страна на ПП “ Ата-
ка”, осигурявайки нуж-
ния им кворум на всяко
едно заседание в бъл-
гарския парламент.

Протестите започнаха
веднага след сформира-
нето на правителството.
Те протичаха с участи-
ето на различни по со-
циален статус и полити-
ческа принадлежност
хора, които си предава-
ха щафетата през часо-
вете на денонощието.
Винаги се поддържаше
присъствие на протес-
тиращите в порядъка от
500 до няколко хиляди.
Броят на протестиращи-
те не намаляваше, но и
не се увеличаваше. Чу-
ха се мнения, че е важ-
но да се издържи до
есента, да се поддържа
“огъня”, докато се поя-
вят студентите. Студен-
тите се появиха, но не се
включиха активно и ма-
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сово в протестите. Само
една малка част от тях
решиха да протестират,
и то под друга форма,
окупирайки универси-
тетите си с искане за
оставка на правителст-
вото. Навярно през лет-
ните месеци не им е ос-
тавало време да следят
и гледат информацион-

ните емисии по нацио-
налните телевизии, че
протестите с възгласи “
ОСТАВКА” бяха ежед-
невни, пред министерс-
кия съвет и там, където
“ Съединението прави
силата”  българския
парламент. Гледах ги и
се замислях дали пове-
дението им е това, кое-
то трябва да бъде. Даже
у мен предизвика смут
тази ситуация. Трудно е
човек да определи до-
колко е нормално едно
такова поведение от
страна на протестира-
щите студенти. Правди-
ви в каузата си, навяр-
но, но имайки предвид,
че са малцинство и при
условие, че “ виновни-
ците” в техните очи за
ситуацията в България
не са в университетите,
то…

Управляващите в съ-
щото време стоически и
с финес имитираха заин-
тересованост към про-
блемите, които им пос-
тавяха пред протестира-
щите. Под техния натиск
се постави началото с
разглеждането на про-
мените в изборния ко-

декс. За жалост се поя-
ви драмата с г  н  Пеевс-
ки и само мимоходом
се споменаваше по не-
що за разглеждането му
в правната комисия на
българския парламент.
После се появи комиси-
ята за “ Калинките”, а
нормално ли е “ калин-
ките” от депутатските

листи да разследват наз-
наченията на “ калинки-
те” в държавната адми-
нистрация, та нали и те
са назначени в депутат-
ските листи. На този
етап е така, избираме
почти първосигнално
по цвят. Точно днес е ви-
дна нуждата от промя-
на в изборния кодекс.
Сега е моментът да се
притиснат управлява-
щите.

През следващата сед-
мица на дневен ред ще
бъде предоставен за гла-
суване изборният ко-
декс. Не вярвам, че са-
мите промени ще са ра-
дикални, защото това
ще отдалечи партиите
на статуквото БСП, ДСП
и ПП “Атака” от възмо-
жността да се ползват от
властта, ако не всеки
мандат, то през мандат.
Нека не си мислим, че
ГЕРБ е извън статукво-
то. Те също са заинте-
ресувани. Дори отсега
може да се предположи,
че БСП и ДПС ще пред-
ложат вариант на про-
мените на изборния ко-
декс, който ще устрой-
ва и удовлетворява вси-

чки, независимо, че го-
лям “цирк” ще се разиг-
рае.

Намаляването на 4 %-
процентната бариера за
влизане на политически-
те партии и коалиции в
парламента  и с колко,
ще е определящ индика-
тор за едно добро нача-
ло и пак нова надежда

за промяна. За пореден
път. Важен друг индика-
тор е доколко ще се раз-
реши присъствието на
мажоритарния елемент
в изборния кодекс. Да-
но поне да бъде гласу-
ван при подреждането
на пропорционалните
листи.

Точно в следващите
дни студентите могат
да изберат посоката,
към която искат  да
върви България. Бъде-
щето им принадлежи.
Сега те могат да го на-
чертаят по своя модел
и да му дадат отправ-
на точка. Политичес-
ката система и полити-
ческите партии в Бъл-
гария отдавна доказа-
ха, че тяхната отправ-
на точка е свързана с
ограбването на всич-
ко, до което се докос-
нат и винаги за сметка
на избиращите ги.

Къде е проблемът на
младите протестиращи?
Едно е твърде сигурно,
че протестиращите
студенти нямат школо-
вката на партията  май-
ка  БКП, така като и на
нейните производни

БСП, ДПС, ПП “Атака”,
ГЕРБ, залязлата вече
СДС и т.н. Кое е по  ва-
жно в случая? Студен-
тите нека не живеят с
илюзията, че власт се
сменя лесно, ако сама-
та тя сама не се смени.
Трябва да могат и да
поемат отговорност.
Като се сменя дадена

власт, какво се случва
по  нататък. Да не бъ-
дат поредните излъга-
ни и с тягостното чув-
ство, че са употребени
за други интереси и
друга кауза.

Надявам се на
16.11.2013 година да са
направили своя прави-
лен прочит, какво им
“казаха”  организатори-
те на двата митинга, на
БСП и ДПС в София и
ГЕРБ в Пловдив. Най  ва-
жното, за да постигнеш
нещо целенасочено, а
не хаотично  днес да ис-
каш едно  утре друго, е
необходимо да стоят де-
сетки хиляди зад една
идея, или да стоят десет-
ки хиляди зад един чо-
век с голямо Б. Трябват
или идеи, или вождове,
най  добрият вариант е
да ги имаш и двете. За
съжаление в България
последният вариант не
се среща все още. Сега
е моментът протестира-
щите студенти да напра-
вят опит да привлекат
още и още привържени-
ци, да конкретизират
своите идеи и да разпо-
знаят своите си водачи.

Сега е моментът. Бъл-
гария е разделена на две.
Както се видя, по двете
национални телевизии
БТВ и НОВА, предаваха
директно и двата митин-
га, като самият екран бе
разделен на две, с идея-
та навярно българският
зрител да следи случва-
щото се и на двата ми-

тинга. На практика мо-
же би ни бе представе-
на реалната картина в
България. Аз поне я ви-
дях разделена на две.
Ораторите на БСП и
ДПС критикуваха упра-
влението на ГЕРБ, а те-
зи на ГЕРБ - управлени-
ето на БСП и ДПС в
тройната коалиция пре-
ди тях. И едните, и дру-
гите скандираха: “ Бъл-
гария! България!”, а аз
се чудех коя България да
избера, като нито на ед-
ните, нито на другите,
съвпада с моята Бълга-
рия, тази в която ще е яс-
но утре какъв ще ти е де-
нят, тази, в която хората
ще заспиват спокойно и
няма да живеят в страх,
тази в която децата ще
се хранят здравословно
и няма да гладуват, тази
в която виновните ще
бъдат наказвани, според
най   строгите норми на
закона, тази в която при-
съствието в парламента
няма да бъде най  удач-
ната форма за безнака-
зано забогатяване, тази,
в която контрабандата
няма да се шири безна-
казано, тази, в която ня-

ма да чакаме по прину-
да чуждите служби за
сигурност да ни казват,
кои са гнилите елемен-
ти в политическата ни
класа. Тази, за която
всички мечтаем!

И двете политически
сили искат властта, само
и само да могат те един-
ствени да разпределят

милиардите, които ще
бъдат предоставени на
България за периода
2014  2020 г. Жалкото е,
че битката е единствено
за европарите, за да мо-
же да се разпределят
според заслугите на
верните на партията хо-
ра, независимо дали е
БСП, ДПС или ГЕРБ. На-
деждите и очакванията
ни не трябва да бъдат
много големи, тъй като
точно тези три партии в
различни периоди от
време /2007  2013/, раз-
пределяха евросредст-
вата единствено само на
свои партийни другари
и функционери, та нали
важните играчи са същи-
те, само някоя и друга
пионка е заменена.

С провеждането на те-
зи два митинга Бойко и
Сергей си ги премериха,
на кого кой е по  голям…
митингът. Но и на двама-
та целта им беше една
властта. Единият да оста-
не, а другият да я яхне
отново.

Това е: “ ДВА МИ-
ТИНГА- ЕДНА ЦЕЛ
ЕВРОФОНДОВЕТЕ!”

Павлин ПАВЛОВ
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Снимка: „Пчелояди“ – Б Борисов – БДЗП Фейсбук

Експедиция на Бъл-
гарското дружество за
защита на птиците
(БДЗП) е установила в
Университетската бо-
таническа градина в
Балчик близо 470 пти-
ци от 34 вида, съобща-
ват от неправителстве-
ната организация.

Мониторингът на
Балчишкия бряг е
част от програмата

на Европейските дни
на птиците, които
ежегодно се органи-
зират в първите по-
чивни дни на октом-
ври. Тази година в
инициатива участват
повече от 30 страни.

Парковият комп-
лекс на Ботаническа-
та градина е защите-
на местност и е една
от важните „спирки“

в страната за почив-
ка на хиляди пойни
птици в периода на
миграция. Местопо-
ложението и разноо-
бразието от расти-
телни видове са тези
фактори, които прив-
личат пернатите.

Сред пойните пъте-
шественици природо-
любителите установи-
ха в Ботаническата

градина червеногуша
мухоловка, сива мухо-
ловка, елов певец, гра-
динска червеноопашка
и други видове, пояс-
нява доброволецът в
БДЗП Цвета Нешева.
По думите ? тръстико-
вият блатар, малкият и
голям ястреб, соколът
орко и други хищни пти-
ци също са сред оби-
тателите на парка.

Изненада за орни-
тологичното наблю-
дение е късната ин-
тензивна миграция
на пчелояди (на
снимката). Според
експерти многоцвет-
ната птица едва се-
га поема на път за-
ради необичайното
застудяване в нача-
лото на октомври.
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Павлин Павлов
политически коментатор




