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Въведение
Защо е тази анкета 

В последно време в България се сформираха много 

групи, които се противопоставят на действащата 

система от леви и/или антиавторитарни позиции. 

През първите двайсет години след промяната през 

1989г. появата на такъв вид формации беше рядкост 

или пък съществуването им беше много краткотрай-

но. Но за последните пет години ситуацията започна 

да се променя. 

Същевременно, след години на „социален мир” , в 

страната започнаха масови манифестации и протес-

ти, организирани отдолу, които достигнаха кулми-

нация през 2013 г. Създалата се политическа ситуа-

ция през последната година даде възможност на 

групите, които са обект на тази анкета, да участват в 

обществения дебат, макар и ограничено, и да се опи-

тат да запознаят обществеността със своите идеи и 

позиции.  

В тази връзка счетохме за полезно да добавим към 

материалите, които бяха публикувани на нашите два 

сайта за миналогодишните събития, и една анкета за 

тези нови формации.  

Критерии при изготвяне на анкетата 

Едно важно уточнение още от самото начало – наше-

то изследване няма амбицията да бъде подробно 

проучване, но си поставя, като основна цел да дава 

трибуна на различните групи. 

Бяха зададени едни и същи въпроси на всички групи 

като единствено ограничение бе изискването отго-

ворите да не надвишават пет стандартни страници. 

Следователно, различията между дължината на от-

говорите на отделните групи зависят от техния избор 

до каква степен да използват или не предоставеното 

им пространство. Получените отговори се публику-

ват тук в тяхната цялост, т.е. без никаква редакторс-

ка намеса. 

Заглавието на анкетата има за цел да включи всички 

групи (поне тези, които са ни познати), които се бо-

рят отдолу, по демократичен и антиавторитарен на-

чин с цел да променят съществуващата система, ма-

кар и от различни позиции. 

В анкетата не са включени групи, които по наша пре-

ценка изповядват авторитарни политически възгле-

ди.  

Общо десет групи отговориха на нашите въпроси. 

Опитахме се да се свържем с всички групи, които 

според нас попадат в дефинираната по-горе катего-

рия, но е възможно, имайки предвид ограничените 

ни организационни възможности, да сме пропуснали 

някои или пък да не сме успели да се свържем в 

предварително определения срок /28 януари/, за ко-

ето поднасяме извинения. По наше мнение и следни-

те четири групи, от които не успяхме да получим от-

говор, влизат в критериите на настоящата анкета: 

• 23 септември, комунистическа групировка, 

www.septemvri23.com 

• Автономен работнически синдикат, анархосинди-

кално сдружение, arsindikat.org 

• Студентско-ученическо движение „Призив” 

www.priziv.org 

• Работнически глас, един блог, посветен на работ-

ническите борби  

rabglas.blogspot.com 

При интерес за участие от страна на някоя от невк-

лючените групи сме готови да актуализираме анке-

тата. 

Някои забележки относно профила на групите в 

България 

Интервютата, които представяме, говорят сами по 

себе си за групите участващи в анкетата. Като орга-

низатори ни се струва обаче удачно да добавим ня-

кои наши забележки от общ характер, без да навли-

заме в детайлите на позициите на отделните интер-

вюирани групи и, там където има основание за това, 

да направим сравнение и със ситуацията в Италия. 

• За разлика от Италия, групите, които влизат в 

определената от нас категория, са до голяма 

http://www.septemvri23.com/
http://arsindikat.org/
http://www.priziv.org/
http://rabglas.blogspot.com/
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степен съставени от млади хора. От една страна 

това е добро обещание за бъдещето, но от друга 

е знак за липса на връзка с предишното поколе-

ние и натрупания от него опит. Във връзка с това 

трябва обаче да се припомни, че в България след 

Втората световна война и до 1989г. не са същест-

вували борби организирани отдолу или, ако ги е 

имало, те са се провеждали в нелегални условия. 

• Отново за разлика от Италия, има силна концен-

трация на групите в столицата, но някои разви-

тия дават основание за надежда за едно по-

голямо географско покритие в бъдеще.  

• Една друга специфика в сравнение със ситуация-

та в Италия е липсата на връзки на групите или 

техните инициативи със сферата на труда. Меж-

ду възможните причини на този недостатък мо-

гат да се посочат липсата на борбите отдолу в 

тази сфера през десетилетията на „реалния со-

циализъм“ и липса днес на автентично синди-

кално движение. 

• Съществува един друг аспект, който според нас, 

може да бъде свързан с цитираното тук по-горе – 

струва ни се, че има една значителна тенденция 

да се действа предимно на ниво на журналисти-

ка, дебати и „политическо просвещаване”. В съ-

ществуващата в България ситуация явно е труд-

но да се мине към дейности, които са по-дълбоко 

вкоренени в обществото. Едни от възможните 

причини за това са ограничените ресурси, с кои-

то тези групи разполагат, липсата на скорошна 

или по-далечна солидна традиция в борбите от-

долу, както и тежкото наследство на реалния со-

циализъм заедно с разпространеното разочаро-

вание от последвалите го промени. Тези фактори 

карат големи маси от хора да се примирят с да-

дената ситуация в страната и да са недоверчиви 

към тези, който предлагат радикална промяна в 

обществото. 

• Струва ни се обаче много окуражаващо, че въп-

реки тези обективни трудности, в относително 

кратък период беше създаден значителен брой 

формации, покриващи широк спектър от пози-

ции.  

• За българските групи протестите от 2013 г. бяха 

по-скоро повод за разделение, отколкото за 

обединение. Между другото, се отбеляза едно 

прогресивно увеличение на тези разделения 

през трите вълни на гражданска активност: зим-

ни протести, летни протести и университетски 

окупации. Това не е изненадващо, тъй като става 

дума за много противоречиви протести, подло-

жени на силни опити за манипулация както от-

вътре така и отвън. Отчитаме като положителен 

факта, че по-голямата част от интервюираните от 

нас групи успя да поддържа дебата по тази тема, 

макар и от много различни позиции. 

• Голяма част от групите избра да действа с не-

формална структура, без писани правила или 

представителни органи. В някои случаи това е 

резултат на съзнателен избор в съответствие със 

собствен светоглед, но в други случаи липсва 

обяснение за точните причини на този избор. 
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Солидарна България  
Bulgaria solidale 

Сайт: www.solidbul.eu 

 

1) Как и кога се роди вашата група? 

„Солидарна България“ стартира като идейна общ-

ност във фейсбук през 2009г  в резултат на разочаро-

ванието от радикално дясната политика на БСП. Бе-

ше създадена като дискусионна мрежа на граждани, 

изповядващи ценностите свобода, солидарност, 

справедливост. Групата е от затворен тип, под ръко-

водството на администратори. В нея има представи-

тели на течения от целия политически спектър, жур-

налисти и активисти. Ядрото й съставляват хора с ле-

ви идеи. Определяме се като социалдемократи, без 

да припознаваме провежданата в последните години 

в Европейския съюз политика от голяма част от со-

циалдемократическите партии, които склониха глава 

под натиска на корпорациите. 

В СБ преобладават  младите хора в активна възраст. 

Политиката за нас не е професия. Но политиката е 

единственият начин да подредим живота си тук и се-

га. Да защитим правата си като студенти, безработ-

ни, служители, потребители, родители. Има различ-

ни оценки за размера на ниската и средната класа, но 

това би трябвало да са хората, които припознават 

лявото, солидарността и съпричастността като един-

ствен начин за защита на собствените си права. 

И до днес доброволният ангажимент е основен дви-

гател на дейността на групата. „Солидарна Бълга-

рия“ функционира под три форми: идейна общност 

във фейсбук, неправителствена организация и сайт. 

Фейсбук групата е платформа за дебати и информа-

ционни кампании, НПО-то е лаборатория за позиции 

и изработване на проекти,  а сайтът е медиен вектор 

на сдружението, което впрочем обединява и голям 

брой професионални журналисти с видимост в тра-

диционните медии. 

2) Организирани сте формално (т.е. имате вътреш-

ни структури, писани правила и под.), или същест-

вувате само неформално? По какви причини сте изб-

рали такъв вариант? 

През 2010 година най-активното ядро на фейсбук-

общността регистрира едноименното сдружение. 

Сдружение „Солидарна България“ функционира в 

съответствие с устава си. Управителният съвет се 

състои от пет члена. Благодарение на формалното 

структуриране можем да вземаме бързо решения, да 

си разпределяме задачи. Динамичната обстановка 

предполага гъвкави действия и лица, които да пое-

мат отговорност за решенията. Наличието на фор-

мална организация анулира и проблема с представи-

телността. 

Оформено като сдружение идейното течение може 

да изготвя коментари по проектозакони, да прави 

предложения за законодателни промени, да участва 

в обществени дискусии, да настоява за прозрачно 

управление, което и прави. 

3) Върху какви дейности се фокусирате и какви цели 

(вкл. политически) си поставяте? Може ли да даде-

те конкретни примери за ваши инициативи, или ва-

шето участие в движения/борби? 

Смятаме, че България се нуждае не толкова от про-

мени в политическия, колкото в икономическия мо-

дел на развитие. Сегашният икономически модел 

стъпва върху непрекъснати отстъпки пред бизнеса и 

особено едрия български и чуждестранен бизнес; 

политика на ниски данъци; изключително висок дял 

на косвените данъци, прехвърляне на тежестите от 

кризата върху населението; най-ниска разпредели-

телна роля на държавата в целия Европейски съюз; 

тотална приватизация, а където тя е невъзможна - 

дългосрочно концесиониране на обществени блага и 

публични услуги; ограничаване правата и защитите 

на работещите и т.н. Всичко това създава олигархи-

чен тип икономика. България едва ли е изключение 

http://www.solidbul.eu/
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от политиката в целия Европейски съюз, но тук про-

цесите са най-видими и държавата ни е като поли-

гон, като витрина за „успехите“ на неолиберализма.  

В тази връзка с всичко казано дотук част от предпри-

етите инициативи на „Солидарна България“ са: 

 предложение до Народното събрание относно 

Закона за електронни съобщения в защита на 

потребителите срещу спекулативно високите 

цени на sms-и и мобилни разговори; 

 подкрепи инициативата на Зелената партия с ис-

кане за ревизия на замените на частни гори сре-

щу апетитни държавни терени край курортите; 

 внесохме наши становища за Законопроекта за 

предучилищното и училищното образование 

срещу финансирането на частните училища и 

детски градини от държавния бюджет; 

 изпратихме писмо до НСИ с молба да коригира 

манипулативно поднесени данни за икономичес-

кото състояние на домакинствата; 

 предложихме мерки за овладяване и коригиране 

на спекулативните сметки за електроенергия 

през март 2013г.; 

 внесохме в Народното събрание предложения за 

защита на трудовите възнаграждения на служи-

тели на фирми изпаднали в несъстоятелност 

 алармирахме за опасността от отмяната на след-

приватизационния контрол; 

 включихме се в обсъждане на проекта на спора-

зумението с ЕС за следващия програмен период, 

направихме предложения и пр. и пр. 

4) Каква е позицията на вашата група относно про-

тестите и окупацията на университетите и ситу-

ацията в България въобще? 

Всичко започна като спонтанен бунт срещу олигар-

хията. В първите дни изригна дълго таено негодува-

ние и хората се почувстваха щастливи, че не са сами в 

гнева си. В деня, в който неясно как забогателият 

медиен бос Делян Пеевски беше избран за председа-

тел на ДАНС, се присъединихме към призивите за 

протест с официална позиция на сайта на сдружени-

ето - solidbul.eu. Ден по-късно реагирахме на сканди-

ранията „червени боклуци“ като опит за политическа 

приватизация на протеста, която в дългосрочен план 

се оказа и причина за постепенната демобилизация 

на гражданската енергия. „Солидарна България“ 

критично информираше и подкрепяше ежедневните 

протести пред Министерски съвет в първата им фаза, 

както и протеста пред НДК в деня на провеждането 

на съвета на ПЕС. 

В края на август бяхме потърсени за сътрудничество 

от групата Протестна мрежа. В отговор предложихме 

тя да припознае наши позиции и предложения 

/антимонополни, в защита на трудови права, социал-

ни, против криминалната приватизация на основни 

сектори и др./. Такива, които засягат икономическата 

база за възникване на олигархията. Срещнахме мъл-

чалив отказ, поради което не подкрепихме протеста 

в първия работен ден на парламента. Последвалото 

взаимодействие на Протестна мрежа с десницата - 

Реформаторски блок и ГЕРБ /на 4 септември 2013г/, 

потвърди правилността на преценката ни. Грозните 

сцени в този ден белязаха идейния фалит на протес-

та: съглашателството на скритите кукловоди на ули-

цата с предишните управляващи от ГЕРБ. Върнахме 

се 16 години назад. Същите опоненти, същите раз-

ломи, същите аргументи, същата бутафория. 

Власт и опозиция търсят да сведат избора ни до 

проста дилема: или с нас, или против нас. Натискат 

ни да абдикираме от критицизма си и да влеем пато-

са си в някоя от агитките. Това е фалшива дилема. На 

власт е дискредитирана проолигархична коалиция. 

Тя не заслужава подкрепа. А до властта се домогват 

други олигархични кръгове. 

Колкото до окупацията - студентството е удобно 

прикритие. В цял свят има исторически ореол на без-

користност и саможертва, буди подсъзнателни асо-

циации с дръзкия и весел карнавал от 1968-а. Ролята 

на студентите бе да окупират аудитория и да отворят 

трибуна на познатите сини проповедници. Които от-

ново заговориха за борба с комунизма и битки с па-

метници.  

Всичко това лиши протеста и окупацията от широка 

социална и обществена база и в крайна сметка и две-

те затихнаха. Което, разбира се, не изключва избух-

ването на нови протести с ясно изразени социални 

искания. Посткомунистите са като давещите, които 

са се уловили за плаващия труп на умрелия преди 
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четвърт век комунизъм, за да не потънат. Това не е 

алтернатива на олигархичния модел, а опит за исто-

рическа кавър версия на 1997-а.  

Нито протестът, нито окупацията повдигнаха основ-

ни за обществото ни проблеми. Затова смятаме, че 

появата на независима левица е големият страх на 

олигархията през целия преход. Тя и сега се гласи да 

попие протестния вот с нова популистка формация, 

зачената в една телевизия. С площаден патос и на-

родни танци. Солидарната алтернатива на десния 

модел трябва да заложи на демография, екология, 

образование и реабилитиране на справедливостта 

чрез прогресивно облагане, разбиване на монополи-

те, защита на потребителите и реформа на правораз-

даването. 

5) Сътрудничите ли си с други групи, които имат 

цели или позиции подобни на вашите и ако да, как? 

По различни поводи сме работили заедно с други ор-

ганизации и неформални групи.  Участвахме в диску-

сии, организирани от социален център „Хаспел“. 

Съвместно със „Хаспел“ организирахме акция за съ-

биране на дарения за сирийските бежанци. В анти-

фашистки инициативи, протести, подписки заедно с 

ХоРа, „Хаспел“, партия „Българската левица“, предс-

тавители на „Призив“. Активно се включихме в про-

тестите срещу проучванията и добива на шистов газ в 

България, които бяха подкрепени от множество еко-

логични и граждански организации. Групата участ-

ваше и в протестите срещу навлизането на ГМО, при-

емането на АСТА, срещу застрояването на един от 

малкото все още девствени плажове - Иракли, за спа-

сяване на горите. Подкрепихме и няколко протеста 

срещу увеличаването на студентските такси.  

Алармирахме ПЕС за конюнктурно сътрудничеството 

между БСП и крайно десни организации като ВМРО, 

което е в разрез с декларираните позиции на евро-

пейските социалисти. Сигнализирахме прокуратура-

та за създаване на противоконституционна партия 

съвместно с ПП „Българската левица“, инициатива 

„Нови леви перспективи“, член  на „Български социа-

лен форум“ и пострадали от неонацистки нападения 

студенти за учредяване на неонацистка партия. 

Включихме се заедно с над 300 неправителствени ор-

ганизации в общоевропейска петиция до Европейс-

ката комисия относно отпадането на изискването за 

задължителна оценка на въздействието върху окол-

ната среда при добив на неконвенционални изкопа-

еми горива. В момента акцент в дейността ни е да 

информираме обществото за водените на тъмно пре-

говори около Трансатлантическото споразумение 

между САЩ и ЕС. 

Изброените инициативи са само част от дейностите 

на „Солидарна България“.В повечето случаи с оста-

налите групи сме на една позиция. Разбира се, всич-

ки имат и специфики, затова функционираме отдел-

но. За нас трудност при осъществяване на контакт 

представлява липсата на личност или група от лич-

ности при голяма част от останалите формации, коя-

то има право да ги представлява. Изборът им на дис-

кусии, вземане на решения само след редовни срещи 

лице в лице заслужава уважение, но в динамична 

среда като настоящата често бързината е решаваща. 

6) Според вас какво е необходимо, за да се обединят 

силите и да се създаде в България едно по-широко 

движение, което да може да влияе конкретно на по-

литическата и социална ситуация в страната? 

Трябва хората да узреят за такава политика, защото 

много често техният гняв се канализира от популист-

ки партии, включително крайно десни. Един от изво-

дите на нашия преход е, че колкото намалява обра-

зователното равнище на населението, толкова пове-

че то е склонно да се довери на такъв тип политици. 

Даваме си сметка, че БСП все още е незаобиколим 

фактор в лявото пространство на България, понеже 

много от лявомислещите хора по инерция продъл-

жават да гласуват за тази партия, без да си дават 

сметка, че не получават очакваното от тях полити-

ческо представителство. Така че съдбата на лявото в 

България до голяма степен зависи от това дали БСП 

ще намери сили да скъса не на думи, а на практика с 

неолиберализма; дали ще продължи да прави безп-

ринципни компромиси с идейната си същност, фор-

мирайки коалиции с десни партии, за да участва във 

властта на всяка цена; дали ще продължи да намаля-

ва електоралната си тежест; дали ще се освободи от 

тежките си олигархични зависимости; дали ще се 
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разцепи и дали по този начин ще се освободи място 

за нов субект в ляво. Не е изключено формирането на 

такъв субект в бъдеще да се роди в пряка конкурен-

ция с БСП или с това, което е останало от нея. Надя-

ваме се скоро БСП да престане да бъде тази тапа, ко-

ято пречи на формирането на съвременна демокра-

тична левица в България. 

Десницата у нас се ползва с презумпция за непороч-

ност и модерност, а левицата е лоша по дефиниция, 

което е "заслуга" на БСП. По света е по-скоро обрат-

ното. В България няма силна автентична левица и 

това е причината за социалната деградация на об-

ществото ни.  

Автентичната левица няма да се роди  в лоното на 

БСП. Тя съществува и сега - "Солидарна България" и 

други леви групи, убедени демократи, подкрепиха 

антиолигархичния протест, но се отдръпнаха, след 

като той се превърна в пиар на новата десница. 

7) Какви са основните ви позиции относно глобални-

те проблеми (напр. движения срещу политиките на 

остеритет, промените в климата, състоянието на 

глобалната икономика и под.)? 

Израз на отношението към всички посочени теми е 

позицията към подготвяното в полусекретен режим 

споразумение за Трансатлантическо партньорство за 

търговия и инвестиции (ТПТИ) между ЕС и САЩ. 

Предвижда се ТПТИ да изземва суверенитет, както 

от отделните държави, така и от ЕС, поставяйки се 

над разпоредбите на националното и европейското 

право. Сред целите на ТПТИ е не само отпадането на 

митата от двете страни на Атлантическия океан (със 

съответните загуби за националните бюджети и бю-

джета на ЕС), но и даването на изключителни приви-

легии на транснационалните компании.  

Така например тютюневият концерн „Филип Морис“ 

съди Австралия за закони ограничаващи тютюнопу-

шенето; частна компания съди Египет за увеличена 

минимална работна заплата. Лесно е да си предста-

вим с какъв ентусиазъм американските корпорации 

ще се борят за подобни свои „права“ в Европа, про-

тивопоставяйки се на нови нежелани от тях регула-

ции. Същото касае и европейските мегаконцерни в 

САЩ. Основателни са съмненията, че с ТПТИ ще се 

свалят гаранциите за произхода и качество на храни-

те;  ще се заобиколи европейското ембарго върху ре-

дица продукти с недоказана безопасност върху чо-

вешкото здраве, включително съдържащи ГМО; ще 

се преодолее отхвърлянето на споразумението за ав-

торските права АКТА, извършено от европейските 

правителства под бурния натиск на гражданите.  

Ние сме категорично против правомощия на гражда-

ните, както и на демократично избраните от тях ле-

гитимни институции, да се прехвърлят на неконтро-

лируеми от никого частни структури, компании, кор-

порации.  

8) Искате ли да добавите нещо? 

Обществото се нуждае от възстановяване на соли-

дарните връзки, които превръщат масата от индиви-

ди в обществен организъм. Нужно е осъзнатите леви 

организации да си сътрудничат и едва когато неут-

рализират неолибералните крайности, да поставят 

на дневен ред различията помежду си. Истинският 

дефицит у нас не е дефицитът на компетентност, а 

дефицитът на политическа воля. 

Успехът на социалдемократическия проект в Бълга-

рия преминава през реалната конкуренция на канди-

дати и идеи в левия спектър. Натрапчивият PR не 

може да запълни вакуума от политики във всички 

сфери. 

Големият ресурс за лява политика в България е в от-

воюването на държавата от престъпността и коруп-

цията, в налагането на закона, в борбата с картели-

зацията на икономиката, реформата на правосъдие-

то, в хармонизирането на обществените контрасти. 

България трябва да заложи на своята изключител-

ност /инвестиции в образованието, туризма, приори-

тет на биоземеделието/, нежели да се включва в со-

циалния дъмпинг. 

Екологичните императиви трябва да залегнат редом 

със социалните в програмата на социалдемократи-

ческата левица. 
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1) Как и кога се роди вашата група? 

Идеята се роди през лятото на 2010г. от група акти-

висти. Основно вдъхновение за нас бяха социалните 

центрове в други страни, които изграждат един друг 

свят тук и сега. Предприехме тази стъпка, защото 

сметнахме, че за да променим реалността, вместо 

само да протестираме, трябва да предложим и на 

практика алтернативни структури и модели. Също 

така, отварянето на Аделанте дойде и от нашето же-

лание да съществува едно място, в което може да се 

събират алтернативни хора и идеи. Едно пространст-

во, в което да даваме достъп до алтернативна, труд-

на за намиране информация, на която в България и 

по света управленските институции и медиите не об-

ръщат внимание или умишлено неглижират. Центъ-

рът е създаден с идеята да бъде общодостъпно, не-

комерсиално, самофинансирано и независимо място. 

Едно пространство, в което теория и действие се 

сливат.  

2) Организирани сте формално (т.е. имате вътреш-

ни структури, писани правила и под.), или същест-

вувате само неформално? По какви причини сте изб-

рали такъв вариант? 

Имаме основен текст, в който обясняваме идеята на 

с.ц. Аделанте и начина, по който работим. Нашата 

най-основна структура са ежеседмичните общи съб-

рания, на които хоризонтално решаваме всичко. Ста-

раем се да сме максимално отворени към хората, ко-

ито искат да участват в този проект, но едновремен-

но държим на основните си принципи. На това място 

идеи като дискриминация, омраза и авторитет не се 

вписват. Всеки има правото да участва и да предлага 

свои идеи и дейности. Ние не принадлежим към ни-

коя политическа партия, религиозна група или ори-

ентирана към властта организация.  Нямаме шефове 

или йерархия, всеки участва доброволно, толкова, 

колкото желае, и решенията се взимат на принципи-

те на самоуправлението и пряката демокрация. Не си 

сътрудничим нито с общината, нито с депутати, фон-

дации или партии. Не сме регистрирани по никакъв 

начин, защото първо не виждаме причина в това, и 

второ, искаме да избягваме, доколкото можем, как-

вито и да са връзки с тази система и да сме незави-

сими от днешните институции. 

3) Върху какви дейности се фокусирате и какви цели 

(вкл. политически) си поставяте? Може ли да даде-

те конкретни примери за ваши инициативи, или ва-

шето участие в движения/борби? 

Чрез Аделанте прилагаме на практика идеите си за 

едно по-хармонично и справедливо бъдеще, реали-

зираме пряката демокрация и задоволяваме колек-

тивно своите нужди и желания, а не като самотни и 

пасивни консуматори. В самия център ние осъщест-

вяваме различни дейности като теоретични лекции, 

представяне на книги и прожекции на филми със со-

циална тематика. Участваме и в зараждането на со-

лидарната икономика в страната със сформирането 

на потребителски кооперативи, безплатни пазари, 

безплатни уроци. През изминалата 2013 годината ко-

лективът на Аделанте взе участие и подкрепи мно-

гобройни и изключително важни инициативи, които 

се случиха и извън него, като: февруарските протести 

срещу високите сметки за ток, създаването на доку-

мента на българския социален форум, създаването 

на мрежата от хоризонтални структури „Бъди промя-

ната”, асамблеите на Орлов мост по време на протес-

тите през юни и юли, откриването на нов социален 

център във Варна, наистина свободните пазари на 

открито, фестивала във Варна за алтернативи на нас-

http://www.sc-adelante.org/
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тоящата система, окупацията на СУ, събирането на 

дрехи за бежанците и др. 

4) Каква е позицията на вашата група относно про-

тестите и окупацията на университетите и ситу-

ацията в България въобще? 

Подкрепяме окупацията, като в нея виждаме един 

процес и един потенциал да се развива протестната 

култура в студентската общност. Освен това приема-

ме техния протест като част от вълната в страната, 

която не цели само някаква оставка, но отрича (дори 

и несъзнателно) тази система и се съмнява във всич-

ко. 

За нас последните протести не могат да бъдат анали-

зирани просто с термините ляво или дясно, нито с 

политически игрички и партийни структури. Предс-

тавителната „демокрация” и икономическият кани-

бализъм (или капитализъм) се разпадат и сами съз-

дават световна криза, без дори вече да имат насреща 

си противник. Далеч от тъмния свят на властта се 

разрастват нови хоризонтални движения и нови на-

чини на правене на политика, при които никой не 

взима властта. Те отварят пътища към хоризонтални 

алтернативи, в отговор на тази многопластова криза 

и се противопоставят на съвременния болен и само-

тен антропологичен тип. 

Живеем в страната с най-ниски заплата в ЕС и с дег-

радиращи условия на труд, които могат да доведат 

дори до работническа смърт (както случая с миньо-

рите от Ораново). В страна, в която сметките за ток 

могат да бъдат по-високи от заплатите ни, където 

една олигархия решава за животите ни, където обра-

зованието не е право, а привилегия, където телеви-

зията и корпоративните медии определят нашето 

мнение и консумеризмът се е превърнал в „терапия” 

на ежедневната ни рутина. Страна, в която отчужде-

нието расте от ден на ден, поколение след поколе-

ние. Никога преди домовете ни не са били толкова 

близо един до друг, а хората – толкова далеч едни от 

други. В същото време постепенно продължаваме да 

убиваме земята и да изчерпваме природните ресур-

си, служейки на доктрината на непрестанния растеж. 

Термини като солидарност губят значението си в 

името на една система, която насърчава антагониз-

ма, страха от различното и войната на всеки срещу 

всеки. 

Ние реагираме срещу тази несправедливост, съпро-

тивляваме се и създаваме алтернативи. 

5) Сътрудничите ли си с други групи, които имат 

цели или позиции подобни на вашите и ако да, как? 

Да, напоследък за целта създадохме и мрежата от 

подобни хоризонтални групи из страната „Бъди про-

мяната”, която включва солидарния център във Вар-

на, групата „Обединени” във Велико Търново и др. 

Така успяваме да организираме координирани дей-

ности като прожекции и протести. Също така си сът-

рудничим с проекти като „Живот след капитализма”, 

веганския колектив “Act!on Food”, независимото ак-

тивистко издателство „Анарес“ и ЛГБТ общността. 

Освен това участваме и в по-масови граждански со-

циални протести като тези от последните години - 

например за горите, против АКТА, против шистовия 

газ, февруарските и юнските протести с асамблеите 

на Орлов мост. Идеята ни е да участваме в социални-

те движения и да опитваме да ги радикализираме. 

Гледаме да избягаме протестите, които имат твърде 

затворен-догматичен или партиен характер. Нашата 

сила идва от отказа ни да бъдем вкарани в стерео-

типна идеологическа кутийка, да ни бъде сложен 

етикет и да бъдем разфасовани в удобни медийни 

хапки. 

6) Според вас, какво е необходимо за да се обединят 

силите и да се създаде в България едно по-широко 

движение, което да може да влияе конкретно на по-

литическата и социална ситуация в страната? 

Отвореност, постоянство и обединение зад идеи, а 

не заради самото обединение.  Важно е да осъзнаем 

като общество, коренните причини, които ни докара-

ха дотук и да не чакаме поредните спасители да ни 

управляват. Всичко зависи от нас, стига да го осъзна-

ем. Енергията на хората не бива да се хаби отново по 

нови илюзии, политически субекти и партии. Необ-

ходимо е гражданската активност и умножаването на 

автономните структури и инициативи, които масово 

ще постигнат натиск отдолу. 
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Този нов начин на политика, без вземане на властта, 

се появява в последните години навсякъде по света. 

Ние мислим, че тя може да доведе до положителни 

резултати. Политиката на строги икономии, която 

води до бедност и мизерия, и липсата на участие в 

процесите на взимане на решения изкарват масово 

хората на улицата и на асамблеи. Старият йерархи-

чен модел принадлежи на миналото и виждаме нови-

те хоризонтални начини на взаимодействие да се 

разпространяват навсякъде по света и дори в Бълга-

рия. Свободни социални пространства, селскосто-

пански колективи и еко-общности, окупирани фаб-

рики в Аржентина, Сапатистки общности в Мексико, 

безпарични мрежи за обмен в Испания, квартални 

асамблеи в Гърция – виждаме, че заедно със силния 

протестен дух се разраства също и тази КРЕАТИВНА 

СЪПРОТИВА навсякъде и дори у нас.  

7) Какви са основните ви позиции относно глобални-

те проблеми (напр. движения срещу политиките на 

остеритет, промените в климата, състоянието на 

глобалната икономика и под.)? 

Твърдим че проблемите на настоящите общества ид-

ват от самата система, в която живеем, тоест капита-

лизъм и представителна демокрация. За нас систе-

мата днес е структурирана така, че един малък елит 

от политици и бизнесмени заграбва световните бо-

гатства напълно безконтролно, използвайки кризата 

като извинение. За да променим реалността, твър-

дим, че извън реформите трябва да се борим корен-

но за една радикална промяна в основата, на която 

се намират пряката демокрация, отрицателния рас-

теж, самоуправлението, солидарната икономика. 

Мечтаем за едно общество без експлоатация, потис-

ници и потиснати, в което нашите думи ще се зачитат 

и хората ще съжителстват в хармония с природата. 

Едно общество извън пасивната консуматорска кул-

тура и отчуждение, основано на ежедневната соци-

ална активност и взаимопомощ. 

8) Искате ли да добавите нещо? 

Бихме искали да завършим с един цитат от Нейоми 

Клайн: 

„Социалните центрове са изоставени сгради – скла-

дове, фабрики, военни крепости, училища – които са 

били трансформирани в културни пространства, 

категорично свободни от контрола както на пазара, 

така и на държавата… Въпреки че може да е трудно 

да прецените в началото, социалните центрове не 

са гета, те са прозорци – не само към друг начин на 

живот, освободен от държавата, но също и към нови 

политики на участието. И да, това е нещо, което 

може да бъде красиво.” 

Призоваваме за самоорганизация, солидарност и 

гражданска активност всеки ден. 

Докато основите на миналото се разпадат, ние про-

дължаваме да поливаме цветята, които растат из-

между руините! 

  



 

АНКЕТА ЗА АЛТЕРНАТИВНИ ЛЕВИ И/ИЛИ 
АНТИАВТОРИТАРНИ ГРУПИ В БЪЛГАРИЯ | 13 

 

  

 

Социален център Хаспел - 

Нови леви перспективи 
Centro sociale Haspel - Nuove prospettive di sinistra 

Сайтове: www.xaspel.net - www.novilevi.org 

1) Как и кога се роди вашата група? 

През 2010. От колектив от активисти, анархисти и 

млади хора, определящи се като леви и учещи или 

учили в България и чужбина. В началото много ни 

помогна екологично сдружение “За Земята”, с които 

започнахме всички. Заедно наехме място, което на-

рекохме Социален център Хаспел. Това всъщност е 

първата инициатива за създаване на социален цен-

тър в България, но такива идеи съществуваха сред 

много и различни групи. За това свидетелства, че 

след нас се създадоха още няколко подобни прост-

ранства. Вдъхновяваме се от историята на италианс-

ките социални центрове, както и от други в Европа, 

но същевременно направихме нещо, което да е адек-

ватно за нашия контекст. Например не се огранича-

ваме до субкултурни движения, а сме по отворени 

към разнородни обществени групи. Също така се 

опитваме да не делим различните прогресивни ини-

циативи и движения, например на “революционни” и 

“реформистки”, а да се опитваме да си взаимодейст-

ваме всички, които се опитват да извоюват действи-

телна социална промяна. Още в началото много мис-

лехме как да се издържаме, за да сме независими от 

икономическа дейност, както и да не се налага да 

разчитаме на тези от нас, които получават постоянна 

заплата. Наскоро немската фондация Роза Люксем-

бург бяха отворили офис в Югоизточна Европа – след 

няколко срещи с тях кандидатствахме с проект и чрез 

тях си помагаме за част от наема, както и за средства 

за публикации, канене на лектори и организиране на 

семинари за политическо образование. Смятаме, че в 

България има сериозен дефицит на сериозна лява 

критика. Този проект нарекохме Нови леви перспек-

тиви. Също така ни допаднаха групите от Балканите, 

с които Роза Люксембург работят и се запознахме с 

много сходни на нашата инициатива от целия реги-

он. В този състав променихме и мястото на Социал-

ния център, сега сме на ново и по-голямо. А същев-

ременно се събрахме с един художествен колектив 

на име the Fridge, с който поддържаме заедно място-

то и програмата със събития. 

2) Организирани сте формално (т.е. имате вътреш-

ни структури, писани правила и под.), или същест-

вувате само неформално? По какви причини сте изб-

рали такъв вариант? 

Социален център Хаспел съществува неформално – 

като пространство и колектив. Голяма част от члено-

вете на колектива са активисти и в проекта Нови леви 

перспективи. Формално този проект минаваше през 

асоциация „Анарес“, малко независимо НПО, което 

се занимава основно с издаването на книги. С тях из-

дадохме и няколко книги за марксистка теория и ку-

ир изкуство. Обаче накрая регистрирахме ново НПО. 

Това ни позволява да набираме средства и да се за-

нимаваме с издателска дейност самостоятелно без 

да зависим от други хора и дружества. 

3) Върху какви дейности се фокусирате и какви цели 

(вкл. политически) си поставяте? Може ли да даде-

те конкретни примери за ваши инициативи, или ва-

шето участие в движения/борби? 

В момента колективът на Социалният център се кон-

центрира основно върху политическото образова-

ние. Основно това е свързано със споменатия проект 

Нови леви перспективи (НЛП), който за изминалите 

две години включва множество лекции, дискусии, 

семинари, международно лятно училище, куиър фо-

рум, феминистки семинар и други. От тази година 

стартират групи за четене и проекти за приложни из-

следвания, в които хора от колектива ще се включат 

активно. Всичко това оформя основната ни дейност – 

популярно политическо образование. Наред с това 

организираме още много филмови прожекции, лек-

ции и дебати по повод актуални събития, които не са 

http://www.xaspel.net/
http://www.novilevi.org/
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предвидени в проекта НЛП, но отразяват по-

непосредствени реалности. Също така предоставяме 

мястото свободно на групи, които се събират там – 

понякога от екологичното движение, организации в 

защита на бежанците, хора, които безплатно препо-

дават уеб дизайн, НПО-та и инициативи с нищожен 

или никакъв бюджет, които се стремят към някаква 

позитивна социална промяна. 

4) Каква е позицията на вашата група относно про-

тестите и окупацията на университетите и ситу-

ацията в България въобще? 

Групата няма единно мнение. Доста от нас ходеха на 

протестите, но не като колектив, а като граждани, 

защото не толерираме правителството, предвождано 

от БСП – но различието ни с голяма част от протести-

ращите по въпроса какво трябва да се направи и как-

ва е алтернативата, не ни позволява да сме твърде 

дейни. Анти-комунизмът на лозунгите отблъсква 

много от нас, както и разделението на зимни и летни 

протести. Невъзможността на протестиращите да ар-

тикулират каузи, които не са само за абстрактния 

„морал в политиката“ и „олигарските“, но и срещу 

бедността, неравенствата, разпадащата се система 

на социално осигуряване, здравеопазване, образо-

вание, ни натъжават, но като че ли няма пространст-

во на/около протестите за такъв дебат. Някои от нас 

се включиха активно в студентската окупация в СУ. 

Но редица конюнктурни и лидерски тенденции в 

окупацията й попречиха да намери собствен глас и 

да се еманципира от протестите, затова и безславни-

ят й край не ни изненадва. Все пак ние търсим – като 

колектив, а и по отделно – начини да въвлечем ос-

новни участници и в окупацията, и в протестите, в 

дебати и критическо осмисляне на случващото се. 

5) Сътрудничите ли си с други групи, които имат 

цели или позиции подобни на вашите и ако да, как? 

Това е труден въпрос, тъй като отговорът му се про-

меня от месец на месец. Както и в други държави, 

левицата тук е фрагментирана и подлежи на посто-

янно вътрешно деление. Основно си сътрудничим 

относно конкретни кампании. За други не сме на ед-

но мнение с всички леви групи. Например някои леви 

активисти напълно отрекоха протестите и по-

конкретно студентската окупация. Докато ние имах-

ме по-балансирана позиция и съответно не си съ-

действахме тук. Продължава сътрудничеството ни за 

конкретни каузи с екологични сдружения като „За 

земята“, движенията срещу Шистовия газ или Генно-

модифицираните храни, както и със сдружение „Со-

лидарна България“. Няма обаче платформа, която да 

може да събере различните прогресивни движения и 

групи отвъд кампанийността. 

6) Според вас, какво е необходимо за да се обединят 

силите и да се създаде в България едно по-широко 

движение, което да може да влияе конкретно на по-

литическата и социална ситуация в страната? 

В момента това изглежда невъзможно, вероятно е 

необходимо да се консолидира център с ясна струк-

тура и заявка за участие в политиката. Същевремен-

но политиката трябва да се преосмисли, защото мно-

го хора разбират политиката единствено като пар-

тийна политика. Голям проблем е и това, че БСП са 

наричани “леви” и това делегитимира всичко ляво. А 

БСП не само, че са крайно консервативни в културно 

отношение, но са и крайно неолиберални в икономи-

ческо - те въведоха плосък данък например. Ние са-

мите засега оставаме концентрирани по-скоро върху 

контрахегемонната борба за създаване на нов език в 

медиите и публичния дискурс, който да разчисти 

възможността да се говори за „ляво“ не през остаре-

ли анти-комунистически категории, а през политики 

на включване, преразпределение и сигурност за 

всички хора. 

7) Какви са основните ви позиции относно глобални-

те проблеми (напр. движения срещу политиките на 

остеритет, промените в климата, състоянието на 

глобалната икономика и под.)? 

Опитваме се да отворим дебат за глобалните проб-

леми, защото такъв липсва. В България критиката на 

остеритета, например, е твърде ограничена. Като 

цяло критиката на неолиберализма твърде често е 

единствено негативна критика на либералните НПО-

та, но е неспособна да каже нищо отвъд свръхеле-

ментарни конспиративни критики на “финансирани-

те от чужбина” тинк-танкове. Така остава неспособна 

да схване критически конкретните класови конфлик-

ти в България и отношението им с неолибералните 

политики. Същевременно се отказва да се опита да 
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произведе контрахегемонно знание, действителна 

алтернатива отвъд атаките на общо основание срещу 

“системата”. Опитайки се да отворим дебат от една 

нова лява перспектива ние искаме да покажем, че 

проблемите в България са свързани с по-глобални 

тенденции, а не са типично български, както се опит-

ват да ни втълпяват елитите. Относно климатичните 

проблеми - в България екологичното движение е 

много силно и ние се опитваме да помагаме с какво-

то можем. То засяга климатичните проблеми, но за 

жалост много рядко отвъд мейнстрийм алтернативи-

те за търговия с емисии, а реално никога от гледната 

точка на климатичната справедливост. За жалост ня-

маме големи успехи в тази посока, но все пак от нас 

има хора, които се стремят да участват във формира-

нето на един алтернативен дневен ред върху еколо-

гичните проблеми, който да включва и въпросите за 

социалната справедливост. Както и да не се опитва 

да решава проблемите свързани с пазара с още пове-

че пазар.  

8) Искате ли да добавите нещо? 

[без отговор] 
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Солидарен център 
Варна 
Centro solidale Varna 

Сайт: www.facebook.com/solidarencentyrvarna 

 

1) Как и кога се роди вашата група? 

 Сформирахме се около месец март 2013 по време на 

масовите протести срещу монопола на електроразп-

ределителните дружества във Варна. Обединихме се 

около идеите за пряка демокрация и промяна на сис-

темата чрез демонстриране на алтернативни иконо-

мически и политически модели.  

2) Организирани сте формално (т.е. имате вътреш-

ни структури, писани правила и под.), или същест-

вувате само неформално? По какви причини сте изб-

рали такъв вариант? 

Единствения писмен документ, около който сме се 

обединили, е нашата визия, която ще прикачим към 

анкетата. Организирани сме неформално. Няма пи-

сани правила. Всяко действие и бездействие в група-

та и от името на групата е резултат от решения на 

общото събрание. Изпълнението на поети ангажи-

менти се гарантира единствено от личната мотива-

ция. Участието на всеки във всяка инициатива е на-

пълно доброволно.  

Избрахме този вариант, защото за разлика от модела 

с писани правила, устави и т.н., нашия модел е гъвкав 

и осигурява пълна свобода на участниците. Всяко 

решение подлежи на прегласуване по всяко време 

като по този начин сме сигурни че решенията отгова-

рят на актуалната обстановка и променените усло-

вия. Дори визията около която се обединихме под-

лежи на допълване и промяна по всяко едно време.  

3) Върху какви дейности се фокусирате и какви цели 

(вкл. политически) си поставяте? Може ли да даде-

те конкретни примери за ваши инициативи, или ва-

шето участие в движения/борби? 

Участваме в разнообразни инициативи, всяка целя-

ща демонстриране на икономически и политически 

алтернативи на капитализма и представителната 

„демокрация“.  

По време на протестите организирахме граждански 

асамблеи на принципите на пряката демокрация, в 

които всеки гражданин можеше да изкаже своето 

становище по политическите проблеми в страната и 

да даде своето решение. На тези асамблеи се взима-

ха и чисто организационни решения за това как да 

продължи протеста и конкретни мерки за неговата 

ефективност. Някои от решенията бяха приложени на 

практика.  

Организираме ежемесечни безплатни пазари. На 

безплатния пазар, всеки е свободен да донесе вещи, 

които не са му нужни или използва рядко и да си 

вземе други такива, оставени от други хора от общ-

ността. Наричаме пазара „наистина свободен“ защо-

то няма размяна на парични средства, няма дори и 

бартер. На пазара има най-вече книги и дрехи, но 

също така и техника, детски играчки и различни 

джунджурии. 

Създадохме кооператив за размяна на безплатни ус-

луги. Той функционира основно в интернет. Можете 

да го видите тук – varnacoop.com. Кооператива рабо-

ти на принципа на доброволната размяна на услуги. 

Към момента наброява над 100 съкооператора които 

си разменят безплатно услуги от всякакъв вид – има 

автомонтьори, лекари, безплатни уроци, разходки на 

кучета, подстригване, ремонти на електрически уре-

ди и др.  

Създадохме първия във Варна социален център. Той 

се намира на ул.София 1, където провеждаме про-

жекции на филми на социална тематика, каним лек-

http://www.facebook.com/solidarencentyrvarna
http://varnacoop.com/
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тори, водим беседи и дискусии. В центъра се про-

веждат и физически и духовни практики – йога, нор-

беков, метода силва и др. Има уроци по танци, по ки-

тара. Има уроци по български език за чужденци. 

Уроци по немски и по руски. Има курс по компютърна 

грамотност и уеб дизайн. Вегетарианска кухня и ли-

тературен клуб. В центъра се събират различни групи 

от града – еко-активисти, анархисти, анти-

капиталисти и др. Използва се за организация на 

протести, изработване на плакати и трансперанти. 

Всяко едно събитие в центъра е НАПЪЛНО 

БЕЗПЛАТНО!  

През лятото, заедно с други хоризонтални структури 

от страната организирахме първия в България фес-

тивал на анти-капиталистическа и пряко-

демократична тематика. В него взеха участие извес-

тни групи и изпълнители от България, имаше преми-

ерни прожекции на филми, множество уъркшопи и 

курсове на открито. Имаше гости от гръцката окупи-

рана фабрика ВИО.МЕ, които проведоха лекция за 

окупацията на работното място и превземането на 

фабрики от работниците. Събитията бяха ориенти-

рани около безплатно образование, пряка демокра-

ция и солидарна икономика. Доста хора, които слу-

чайно бяха попаднали на събитието в Морската гра-

дина, бяха силно заинтересувани и взимаха листовки 

и книги. 

През лятото организирахме доброволчески групи за 

облагородяване на жилищните квартали. Ремонти-

рахме детски площадки, почиствахме градинки и за-

саждахме дръвчета.  

Участваме в множество протести и в благотворител-

ни кампании. По-мащабна кампания е кампанията 

„30 съботи“, в която осигуряваме (чрез дарения) хра-

на за 30 поредни съботи на социално слаби. 

Друга наша дейност е създаването на секция на Ав-

тономния работнически синдикат (АРС) – български 

анархо-синдикат. 

4) Каква е позицията на вашата група относно про-

тестите и окупацията на университетите и ситу-

ацията в България въобще? 

Смятаме, че гражданският заряд по време на протес-

тите и окупацията на университетите е положителен. 

По време на гражданските вълнения, на повърхност-

та винаги излизат някои радикални идеи и алтерна-

тиви, които в „мирно време“ стоят на дъното на об-

щественото пространство. Именно по време на про-

тест беше сформирана и нашата група. Въпреки фак-

та, че протестите са инфилтрирани и често инспири-

рани от политически и икономически интереси на 

партийни групировки и едри капиталисти, ние смя-

таме че протестите са пространство и време, в което 

голяма част от хората излизат от аполитичното си 

състояние и се намесват в обществения живот в една 

или друга степен. Като защитници на пряката демок-

рация ние отчитаме тази намеса за положителна и 

градивна.  

5) Сътрудничите ли си с други групи, които имат 

цели или позиции подобни на вашите и ако да, как? 

Да. Работим заедно с няколко други групи от раз-

лични градове в страната, с които споделяме еднак-

ви цели и принципи. Правим периодични национал-

ни асамблеи, на които след дискусии определяме 

бъдещи общи действия. Всяка група е автономна и 

равнопоставена. 

6) Според вас, какво е необходимо за да се обединят 

силите и да се създаде в България едно по-широко 

движение, което да може да влияе конкретно на по-

литическата и социална ситуация в страната? 

Идеите, които защитаваме ни поставят извън полез-

рението на мас-медиите и извън стандартното поли-

тическо говорене. Големите политически и икономи-

чески субекти в страната нямат икономическа обос-

новка за взаимодействие с нас. Ние сме им неизгод-

ни, а в много случаи и опасни. В същото време същ-

ността на идеите, около които сме обединени, тяхна-

та хуманност и справедливост както и финансовата 

ни и политическа независимост от всякакви партии, 

спонсори и т.н. привличат все повече хора към наша-

та дейност. Освен разрастването на числеността на 

групите по места, забелязва се и сформирането на 

нови такива в различни градове на страната. Тази 

година отвориха врати два нови социални центъра в 

два големи областни града. Сформират се и други 

неформални групи в по-малките градове. Обедине-
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нието е налице, всяка група комуникира периодично 

с останалите като често организираме общи мероп-

риятия. С увеличаването на броя на групите и числе-

ността им, рано или късно ще станем фактор в поли-

тическия живот в страната. Същността на идеята за 

пряка демокрация и пълно участие на гражданите в 

политическия живот ни ограничава от участие в 

стандартните инструменти на представителната де-

мокрация като парламентарни и местни избори. Това 

усложнява задачата ни и отлага директното включ-

ване във вземането на политически решения за мо-

мента, в който има изградени многочислени структу-

ри готови да изземат функциите на сегашните дър-

жавни институции.  

7) Какви са основните ви позиции относно глобални-

те проблеми (напр. движения срещу политиките на 

остеритет, промените в климата, състоянието на 

глобалната икономика и под.)? 

Смятаме, че големите световни проблеми са неизбе-

жен резултат от политическото и икономическо уст-

ройство на света. Най-масово разпространените док-

трини, тази на представителната демокрация и капи-

тализма съсредоточават цялата власт (политическа и 

икономическа) в ръцете на 1% от населението на Зе-

мята. Окрупняването на властта и на капитала води 

до хаотично производство, унищожаване на приро-

дата и увеличаване на пропастта между бедни и бо-

гати. Милиони хора се принасят в жертва на иконо-

мическите показатели на бизнеса. Политическите го-

нения, цензурата и репресиите са общоприета прак-

тика на държавните режими в целия свят, като са из-

дигнати до нивото на морално задължение на всяка 

„демократична“ страна. На цялото това безумие 

трябва да бъде сложен край! 

8) Искате ли да добавите нещо? 

Не. Благодарим за проявения интерес към инициати-

вата ни. 
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Федерацията на 
анархистите в България 
Federazione degli anarchici in Bulgaria 

Сайт: www.anarchy.bg 

 

 

1) Как и кога се роди вашата група? 

ФАБ се смята за наследник на създадената през 1919-

а ФАКБ. Процесът на обединение на отделни анар-

хически групи започва доста по-рано, но е прекъснат 

от Балканската и Първата световна войни. 

Доколко ФАБ наистина наследява най-добрите тра-

диции на ФАКБ, е дискусионен въпрос. Само по-

активна дейност и резултатна пропаганда ще пока-

же. 

2) Организирани сте формално (т.е. имате вътреш-

ни структури, писани правила и под.), или същест-

вувате само неформално? По какви причини сте изб-

рали такъв вариант? 

По решение на инициаторите, част от тях членове на 

секциите на ФКБ в емиграция, ФАБ е регистрирана 

по закона за партиите. 

Прецизирането на устава, програмата и структурите 

на организацията е все още настояща задача пред 

нас. 

3) Върху какви дейности се фокусирате и какви цели 

(вкл. политически) си поставяте? Може ли да даде-

те конкретни примери за ваши инициативи, или ва-

шето участие в движения/борби? 

Дейността е предимно просветно-пропагандна (пе-

чатни материали, интернет дискусии, непосредстве-

на словесна агитация); близките цели са разрастване 

на организацията и катализиране в обществото на 

съпротива срещу потисничеството на политическата, 

икономическата и идеологическата власт, като тази 

съпротива да поражда самоорганизация, а самоор-

ганизираните в сдружения граждани се насочват и 

към по-градивна дейност каквато е самоуправление-

то (справяне с текущи проблеми и изпълнение на 

важни за живота им задачи, при което се игнорират 

интересите и наредбите на държавата и бизнеса, а се 

разчита на мрежова взаимопомощ от други структу-

ри на гражданското самоуправление). 

Забележка: терминът "гражданин" в случая съдържа 

смисъл, обратен на "поданик на държавата". 

Разрастването на организацията и подбудените от 

нея граждански инициативи ще подготви критична 

маса от населението да реагира адекватно при въз-

никване на революционна ситуация, породена от 

присъщите на капитализма кризи. И това е стратеги-

ческата цел: Социална революция и начало на изг-

раждане на комунистическо общество. 

4) Каква е позицията на вашата група относно про-

тестите и окупацията на университетите и ситу-

ацията в България въобще? 

Това са дирижирани от непредставените в полити-

ческата власт икономически групировки мероприя-

тия. 

Там обаче, където може да се говори за спонтанност, 

исканията се свеждат до "ремонт на системата", коя-

то система според нас следва просто да се премахне 

като порочна и пагубна за човечеството като цяло и 

отделните народи, включително българския, в част-

ност. 

Истински алтернативни цели нито протестите, нито 

"окупацията" (твърде символична) нямат. 

5) Сътрудничите ли си с други групи, които имат 

цели или позиции подобни на вашите и ако да, как? 

http://www.anarchy.bg/
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Сътрудничим с анархически организации и групи в 

чужбина. 

Готови сме да сътрудничим с всички, чиято цел е ре-

волюционно преобразяване на обществото. Склонни 

сме и към много внимателно премерени тактически 

съвместни проекти и с формации, които си поставят 

по-скромни цели, но отново в насока на повече соци-

ална справедливост, лична свобода, щадене на при-

родата и дискусия относно перспективите на разви-

тие. 

6) Според вас, какво е необходимо за да се обединят 

силите и да се създаде в България едно по-широко 

движение, което да може да влияе конкретно на по-

литическата и социална ситуация в страната? 

Не би попречило, ако ще накара държавата и капита-

ла да започнат да отстъпват. Но необратимо решение 

на проблемите може да стане единствено при ликви-

диране на държавата и преминаване към солидарно 

самоуправление в производството, разпределението 

и потреблението на материални блага, както и неог-

раничен достъп до т.нар. "духовни" такива. 

Стратегическите цели обаче на анархистите и ета-

тистите не съвпадат, следователно за пълно участие 

и сътрудничество с някакво "общоделско" движение, 

изтъкано от компромиси и изпитващо вътрешно нап-

режение от разнопосочните интереси, за нас е неп-

риемливо. 

7) Какви са основните ви позиции относно глобални-

те проблеми (напр. движения срещу политиките на 

остеритет, промените в климата, състоянието на 

глобалната икономика и под.)? 

Основната позиция е, че никое от глобалните пре-

дизвикателства няма решение в рамките на капита-

листическата система, държавна или бездържавна, 

но оставаща си властническа. 

8) Искате ли да добавите нещо? 

Днешният свят е достигнал до състояние, което няма 

аналози в цялата предишна човешка история. Когато 

една цивилизация не намира адекватен отговор на 

възникналото пред нея предизвикателство, тя заги-

ва. Съвременната цивилизация е глобална. Пред нея 

стоят предизвикателства като промени в околната 

среда, деградация на някои ресурси, нееднозначна-

та демографска картина, противоречията между 

производителността на труда (подсилен с автомати-

зирани и информационно-комуникационни техноло-

гии) и разпределението на произведените блага. 

Адекватното решение е обръщане към пряката де-

мокрация, солидарната икономика, социалното ра-

венство, безкомпромисната справедливост и реално 

федеративното структуриране на всички общества, 

започвайки от малките колективи (федерации на 

личности) и до глобални федерации (колективи от 

колективи). Алтернатива няма. Неадекватният отго-

вор на предизвикателствата ще срути съвременната 

цивилизация и е твърде вероятно тя да се превърне в 

гроб за човечеството. 
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Български социален форум 
Forum sociale bulgaro 

Сайт: www.facebook.com/groups/498338200228335 

 

1) Как и кога се роди вашата група? 

Българският Социален Форум (БСФ) се роди в нача-

лото на март 2013 след зимните протести, които до-

ведоха до падането на правителството на ГЕРБ. Не-

посредствената цел беше да опровергаем политици, 

експерти и медии, които настояваха, че хората не 

знаели какво всъщност искат. Решихме да покажем, 

че това не е така. Решихме да покажем, че можем не 

само да викаме по протестите, но и да формулираме 

смислена алтернатива на корумпираната и неспра-

ведлива система, в която живеем. 

2) Организирани сте формално или съществувате 

само неформално?  

Форумът се придържа към Хартата на принципите на 

Световния социален форум от Порто Алегре. На пър-

вата обща асамблея бе разработен и приет с консен-

сус кратък програмен документ, който дефинира 

принципите на организацията: 

 Форумът е отворено и публично пространство за 

социален диалог и формулиране на предложе-

ния за промяна на системата с цел подобряване 

на живота в България. 

 Форумът се базира на принципите за пряка де-

мокрация, икономическа справедливост и соци-

ална солидарност. 

 Форумът се води от убеждението, че една по-

добра, по-демократична и по-справедлива Бъл-

гария е възможна в един по-добър свят. 

 Форумът е изява на идеята, че обикновените хо-

ра могат реално да се самоуправляват, а не да 

бъдат мамени от политиците и грабени от оли-

гархичния елит. 

 Участниците във Форума представят само себе 

си. Не могат да участват партии, държавни орга-

низации, НПО-та и бизнес интереси, тъй като те 

са в същността на проблемите, които искаме да 

разрешим. 

3) Върху какви дейности се фокусирате и какви цели 

си поставяте? Може ли да дадете конкретни при-

мери за ваши инициативи? 

Основната дейност на Форум беше разработването 

на изчерпателна визия за радикална промяна на сис-

темата, засягаща всички аспекти на човешката дей-

ност. В създаването на тези текстове, коментари, ар-

гументи и съображения участваха близо 200 души - 

както в онлайн версията на Форума, така и в асамб-

леите и работните групи на живо, допринасяйки към 

този експеримент по пряка демокрация. Крайната 

версия на документите беше отпечатана като брошу-

ра от 64 страници и представена на фестивала "Бъди 

промяната" на 15 септември 2013. 

Политикономическата визия беше разработена от 

работните групи за пряка демокрация и солидарна 

икономика и насърчава 3 базови ценности: 

 Справедливост (равнопоставеност, честност, 

многообразие). 

 Солидарност (взаимопомощ, сътрудничеството, 

толерантност). 

 Самоуправление (свобода, независимост, пряка 

демокрация). 

Пряката демокрация се реализира посредством 

асамблеи чрез прилагане на общите принципи: 

 Принцип на равнопоставеността 

 Принцип на разискването. 

 Принцип на участието. 

 Принцип на автономността и децентрализация-

та. 

http://www.facebook.com/groups/498338200228335
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4) Каква е позицията на вашата група относно про-

тестите и окупацията на университетите и ситу-

ацията в България въобще? 

Форумът не е разисквал и взимал официална пози-

ция относно протестите и окупацията на университе-

тите. Форумът не взема директно участие в полити-

ческите протести, а служи като прогресивен think 

tank. Целта му е разработването на визионерски и 

програмни документи, които са достояние на всички 

активисти, борещи се за промяна. 

5) Сътрудничите ли си с други групи, които имат 

цели или позиции подобни на вашите? 

Форумът започна дейността си в социалните центро-

ве "Аделанте" и "Хаспел". И до днес физическият 

"дом" на Форума е центърът "Аделанте". Форумът 

участва в националната мрежа "Бъди промяната". 

Форумът използва като онлайн платформа сайта 

"Живот след капитализма", където може да бъде на-

мирана пълната версия на "Визия за радикална про-

мяна и за социална реализация". 

6) Според вас, какво е необходимо за да се обединят 

силите и да се създаде в България едно по-широко 

движение, което да може да влияе конкретно на по-

литическата и социална ситуация в страната? 

Необходимо е именно това, което Форумът си поста-

ви за цел и успя да разработи - интегрална изчерпа-

телна визия за радикална промяна на системата, за-

сягаща всички аспекти на човешката дейност. Разби-

ра се, както се казва в самия документ: 

"Тази визия не е за тези, които искат да реформират 

държавата с познатите политически средства. Не е и 

за тези, които скептично или цинично са приели тази 

система като единствено възможна. Тази визия е на 

тези, които са готови да поемат нещата в свои ръце. 

Тези, които истински искат промяната, провидели са 

нейните контури и в един или друг аспект я живеят 

тук и сега. Тази визия не чертае един-единствен пра-

вилен курс, а е карта от възможни пътища, които ще 

бъдат избрани от вървящите напред в зависимост от 

конкретните обстоятелства, възможности и склон-

ности." 

Кои именно са тези сили, които ще разпознаят необ-

ходимостта от такава обща визия, е въпрос на бъде-

щето.  

7) Какви са основните ви позиции относно глобални-

те проблеми (напр. движения срещу политиките на 

остеритет, промените в климата, състоянието на 

глобалната икономика и под.)? 

Доколкото Българският социален форум се придър-

жа към Хартата на принципите на Световния социа-

лен форум от Порто Алегре, основните ни позиции 

по глобалните проблеми са сходни, но в някои аспек-

ти и доста по-радикални. Критиката на глобалния 

неолиберализъм не заема голяма част от нашите до-

кументи, доколкото целта ни е представяне на прог-

ресивна и радикална алтернатива. Вторият основен 

документ в нашата визия се казва "Социална реали-

зация" и там се засягат проблемите на екологията, 

образованието, медиите, отворения код и глобалния 

опит от кооперативни движения и автономни общ-

ности и колективи.  

8) Искате ли да добавите нещо? 

Надяваме се Българският социален форум да се пре-

върне в ежегодно събитие за разработване на визия-

та за радикална промяна на базата на пряка демок-

рация и солидарна икономика.. 
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Гражданска инициатива за обществен и 
релсов транспорт  
Iniziativa civica per il trasporto pubblico 
e su rotaia 

Сайт: obshtestven.blog.bg 

 

 

1) Как и кога се роди вашата група? 

Гражданска инициатива за обществен и релсов тран-

спорт се създаде в края на 2011г., по повод стачката 

на железничарите и стартиралата приватизация на 

БДЖ Товарни превози.  

2) Организирани сте формално (т.е. имате вътреш-

ни структури, писани правила и под.), или същест-

вувате само неформално? По какви причини сте изб-

рали такъв вариант? 

Нашата организация е регистрирана по ЗПУГДВМС 

като гражданска инициатива. Избрали сме този ва-

риант, тъй като не желаем да се ангажираме с допъл-

нителна административна работа (при регистрация 

като НПО, сме задължени да водим пълна докумен-

тация и счетоводна дейност, както и да събираме 

членски внос). 

3) Върху какви дейности се фокусирате и какви цели 

(вкл. политически) си поставяте?  

Може ли да дадете конкретни примери за ваши ини-

циативи, или вашето участие в движения/борби? 

Нашата основна дейност е свързана с развитие на 

обществения транспорт, търсене на екологични и 

енергоефективни и конкурентни алтернативи на ав-

томобилния трафик, намаляване на външните разхо-

ди, които заплаща обществото, както и зависимостта 

от вноса на горива. Като примери можем да посочим: 

протестите срещу приватизацията на БДЖ Товарни 

превози, протестите срещу изграждане на естакада 

на Семинарията и преместването на трамвайното 

трасе през Борисовата градина, пускали сме жалби 

до Административния съд, до Главния прокурор, до 

Брюксел. 

4) Каква е позицията на вашата група относно про-

тестите и окупацията на университетите и ситу-

ацията в България въобще? 

Всеки гражданин има право да изкаже своята граж-

данска позиция и да защитава своите възгледи. Спо-

ред нас обаче липсата на конкретни искания, вклю-

чително и малко по-задълбочен поглед като причин-

но-следствена връзка, води до отблъскване на оста-

налите граждани. Ние подкрепихме протеста на Ра-

нобудните Студенти от УАСГ за оставката на главния 

архитект на София Петър Диков, както и срещу съз-

даването на зона за паркиране около Народния Теа-

тър „Иван Вазов” в София. 

5) Сътрудничите ли си с други групи, които имат 

цели или позиции подобни на вашите и ако да, как? 

Участвали сме съвместно с други граждански орга-

низации в общи протестни декларации/отворени 

писма, съдебни дела, жалби, конференции, протести 

и др. 

6) Според вас, какво е необходимо, за да се обединят 

силите и да се създаде в България едно по-широко 

движение, което да може да влияе конкретно на по-

литическата и социална ситуация в страната? 

Необходима е обмяна на информация, по-широка 

дискусия по различните теми и работа в посока за-

гърбване на предразсъдъците в обществото, относно 

политически, идеологически и икономически въпро-

си. 

http://obshtestven.blog.bg/
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7) Какви са основните ви позиции относно глобални-

те проблеми (напр. движения срещу политиките на 

остеритет, промените в климата, състоянието на 

глобалната икономика и под.)? 

Глобалните проблеми намират отражение в глобал-

ните движения, които се формират и те непосредст-

вено влияят на гражданските движения в България. 

8) Искате ли да добавите нещо? 

Благодарим за отделеното внимание! 
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Без лого 
Senza logo 

Сайт: www.bezlogo.com 

 

Как и кога се роди вашата група? 

Сайта „Без лого“ съществува от лятото на 2010г. Цел-

та беше да се създаде новинарско-аналитичен сайт, 

който да публикува алтернативна информация и бъ-

де достъпен за материалите изпратени от обикнове-

ни хора. 

2) Организирани сте формално (т.е. имате вътреш-

ни структури, писани правила и под.), или същест-

вувате само неформално? По какви причини сте изб-

рали такъв вариант? 

В „Без лого“ няма професионални журналисти, ре-

дакционният колектив е от няколко души, които пи-

шат и модерират и двама приятели занимаващи се с 

техническата поддръжка. 

3) Върху какви дейности се фокусирате и какви цели 

(вкл. политически) си поставяте? Може ли да даде-

те конкретни примери за ваши инициативи, или ва-

шето участие в движения/борби? 

„Без лого“ си поставя за цел да бъде Информационен 

портал за радикална политика. Участваме в борбите 

по два начина – първо, като ги отразяваме и второ, 

със самия факт, че ни има (сайтът качва посещаемост 

с по около 30% на година) и водим борба на медий-

ния фронт срещу превъзхождащ противник. 

4) Каква е позицията на вашата група относно про-

тестите и окупацията на университетите и ситу-

ацията в България въобще? 

„Без лого“ подкрепи и отрази „окупацията“ на Вели-

котърновския университет, която единствена, пър-

воначално издигна социални и академични искания. 

Отношението ни като цяло към антиправителствени-

те протести, започнали в България през лятото на 

2013г, е отрицателно. И това е, не защото сме „фено-

ве на правителството“, а заради откровено анти-

социалния, елитарен, про-капиталистически и про-

неолиберален характер на тези протести. 

5) Сътрудничите ли си с други групи, които имат 

цели или позиции подобни на вашите и ако да, как? 

Сътрудничим си активно с редакционната колегия на 

вестник „Свободна мисъл“, обменяме информации и 

материали.  

6) Според вас, какво е необходимо за да се обединят 

силите и да се създаде в България едно по-широко 

движение, което да може да влияе конкретно на по-

литическата и социална ситуация в страната? 

Ние смятаме, че механичното обединение на различ-

ни сили в широко движение, не може да доведе само 

по себе си до конкретни промени – неуспеха на „фев-

руарските“ протести от 2013г, доказа това. 

7) Какви са основните ви позиции относно глобални-

те проблеми (напр. движения срещу политиките на 

остеритет, промените в климата, състоянието на 

глобалната икономика и под.)? 

Ние смятаме, че решаването на глобалните проблеми 

не може да случи в рамките на съществуващата по-

литико-икономическа формация – това може да ста-

не единствено с премахване на днешното общество с 

революционни средства и с изграждането на глобал-

но, свободно, нейерархично и социално-

справедливо общество. 

8) Искате ли да добавите нещо? 

Мачкаме...

  

http://www.bezlogo.com/
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Българската левица 
la Sinistra bulgara 

Сайт: www.levicata.org 

 

1) Как и кога се роди вашата група? 

Партия „Българската левица” е учредена през про-

летта на 2009г. Причините за създаването на партия-

та са както вътрешно-, така и външнополитически. От 

една страна от години БСП провеждаше все по-дясна 

политика и много хора с леви убеждения, избирали 

доскоро БСП вече не виждаха своето политическо 

представителство. След неуспешния опит на Лявото 

крило на БСП да повлия на политиката на партията 

отвътре и да я пренасочи по-наляво, част от неговите 

създатели и членове напуснаха партията и заедно с 

други съмишленици – комунисти, земеделци, анар-

хисти, антифашисти, представители на различни 

инициативи и движения – създадоха партия „Българ-

ската левица”. От друга страна, през 2004г. в Рим 

беше създадена Европейската лява партия, към коя-

то създателите на партия „Българската левица” чувс-

тваха по естествен начин, че принадлежат. През 

2007г. в Германия се обединиха PDS и WASG и се 

създаде DIE LINKE, която беше посрещната от всички 

лявомислещи хора в Европа като новата, модерна и 

истинска Левица. Тези процеси неминуемо намериха 

своето отражение и в България и окуражираха леви-

те хора да създадат една истински лява партия в 

България, каквато е партия „Българската левица”. 

2) Организирани сте формално (т.е. имате вътреш-

ни структури, писани правила и под.), или същест-

вувате само неформално? По какви причини сте изб-

рали такъв вариант? 

Партия „Българската левица” е организирана фор-

мално и това произтича от самото й естество на ор-

ганизация като партия. Тя е учредена съгласно раз-

поредбите на Закона за политическите партии. Съз-

даването на вътрешните й структури и реда и начина 

за тяхното функциониране са определени в Устава на 

партията, приет от нейния конгрес. Още с възниква-

нето на идеята за нейното създаване, пред учреди-

телите й не е стоял въпроса за избор на форма, тъй 

като замисълът от самото начало е бил да се създаде 

именно нова лява партия. Това обаче в никакъв слу-

чай не означава, че трябва да се подценява същест-

вуването и ролята на другите групи, съществуващи 

като организации, движения, инициативи или въоб-

ще неорганизирани формално. Всяка от тях дава 

своя принос за постигане на целите, които сме си 

поставили като лявомислещи хора. Още повече, че 

ние сме твърдо уверени, че тяхното постигане е въз-

можно само чрез общите усилия и сътрудничество 

между всички леви групи, независимо от тяхната 

форма, численост и състав, и намираме огромното 

разнообразие от форми на изява за богатство и въз-

можности за левицата.    

3) Върху какви дейности се фокусирате и какви цели 

(вкл. политически) си поставяте? Може ли да даде-

те конкретни примери за ваши инициативи, или ва-

шето участие в движения/борби? 

Целите на партия „Българската левица” и насоките 

на нейната политика са заложени в програмата й. 

Партия „Българската левица” се бори срещу широка-

та и неконтрулируема корупция в икономиката, в по-

литиката и средите на малкия супербогат елит. Ние 

сме абсолютно против плоския данък и смятаме, че 

трябва задължително да има необлагаем минимум и 

прогресивно подоходно облагане. Ние искаме спра-

ведливо разпределяне на богатството и въвеждане-

то на данък върху големите имущества. Ние сме за 

безплатно държавно здравеопазване и безплатно 

държавно образование. Ние считаме, че комунални-

те дружества, т.нар. естествени монополи като во-

доснабдяване, електроснабдяване, сметосъбиране, 

топлоснабдяване, обществен транспорт и други 

трябва да бъдат държавна или общинска собственост 

и се обявяваме за тяхното рекомунализиране, респ. 

одържавяване. Ние искаме виновниците за привати-

http://www.levicata.org/
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зационните оргии от 90-те години да бъдат привле-

чени към отговорност и настояваме за провеждането 

на независима ревизия на всички приватизационни 

сделки, проведени през последните 20 години. Всич-

ки, обогатили се неправомерно, трябва да предадат 

днешното си имущество в държавен фонд за финан-

сиране развитието на инфраструктурата, здравео-

пазването, образованието и науката. 

Ние се борим за една модерна и ориентирана към 

бъдещето България: Ние искаме да дадем на хората 

надежда за един по-добър живот и преди всичко с 

нашата борба да допринесем хората в България да 

получат обратно своето погазено достойнство. Въз-

растните хора имат право постигнатото от тях в жи-

вота им да не бъде потъпквано в калта и в напредна-

ла възраст да живеят с достойнство и с една доста-

тъчна за това по размер пенсия. Ние искаме равно-

поставеността на жените в България най-сетне да 

бъде наложена и регресивното развитие за жените в 

България след 1989 година да бъде спряно. Срамно 

е, че жените в България трябва да се чувстват като 

граждани „втора класа”, че техните шансове за про-

фесионално развитие са значително по-лоши от тези 

на мъжете; че жените в България биват все повече 

подчинявани на патриархални разбирания и изтласк-

вани в сферата на семейството. Ние се борим за рав-

нопоставянето на всички виждания за личен живот и 

искаме да допринесем за преустановяването на 

всички форми на дискриминация. Решително се обя-

вяваме и се борим срещу всяка форма на хомофобия. 

Ние се борим за една солидарна политика спрямо 

малцинствата. Срамно е, че стотици хиляди хора от 

ромското малцинство трябва да живеят в крайна 

бедност. Ние се борим за техните права и за равноп-

равието на всички хора в обществото – независимо 

от техния етнически произход.  

По отношение на външната политика сме категорич-

но против чуждите военни бази, против военно учас-

тие в мисии в чужбина под каквато и да е форма. Ние 

сме за разпускането на НАТО и замяната му с колек-

тивна система за сигурност и отбрана с участието на 

Русия.  

4) Каква е позицията на вашата група относно про-

тестите и окупацията на университетите и ситу-

ацията в България въобще? 

Протестите през първото полугодие на 2013г. пока-

заха, че една голяма част от населението вече не се 

примирява с нарастващата корупция и неолиберално 

ориентираната политика. Тези хора излязоха на ули-

цата и демонстрираха срещу лошите условия за жи-

вот в България. За съжаление от протестите бързо 

стана ясно, че липсва ясно виждане за една солидар-

на промяна на политиката в България. Поради това 

много от протестите бяха увенчани с неуспех. Про-

тестите, започнали след парламентарните избори 

през месец май 2013г., вкл. и окупациите имат проти-

воречиви искания - срещу и в защита на статуквото, 

за нов морал и за оневиняване на олигархични и ма-

фиотски кръгове, за работещи блокирани институ-

ции. За съжаление, това са протести, използвани от 

някои сили за предизборни тактически игрички. Пар-

тия "Българската левица" се разграничава от плате-

ните протести и митинги. В същото време се солида-

ризираме с всички възмутени хора, които отказват да 

приемат престъпленията на прехода и не признават 

собствеността на грабителите. Като съвременна ан-

ти-капиталистическа партия отхвърляме действаща-

та система и се борим срещу монополите и картели-

те, агресията на капитала и произвола на банките. 

Ние сме за активна социална политика, максимална 

защита на труда, за нова политика на доходите. За 

съжаление, БСП, която участва в правителството, се 

страхува да развие истински лява политика, с която 

да противодейства на бедността и непрекъснатото 

обезлюдяване на цели региони. Страхувам се, че по-

ради това БСП ще се провали с това правителство, но 

по-лошото е, че ще допринесе за дискредитиране на 

лявата политика. Партия „Българската левица” се 

опитва да противодейства на случващото се и да 

направи близка до хората представата за една лява 

социалистическа политика в България. Считаме, че 

изходът от кризисната ситуация предполага ради-

кални промени в политическата и стопанската сфера 

и изисква предсрочни парламентарни и президентс-

ки избори скоро след изборите за Европейски парла-

мент на 25 май 2013г. Дотогава държавните институ-

ции следва да работят под строг публичен и граж-
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дански контрол, а общественото напрежение и кон-

фронтацията да се сведат до поносими граници. 

5) Сътрудничите ли си с други групи, които имат 

цели или позиции подобни на вашите и ако да, как? 

Партньорството и сътрудничеството с леви групи и 

организации е една от основните цели на партия 

„Българската левица” от самото й създаване. Имаме 

подписани двустранни споразумения за партньорст-

во с над 20 партии и организации, а през 2011г. бяхме 

инициатори на учредяване на Леви обединени сили, 

в който участват много леви партии и организации. В 

практическата ни дейност партньорството се изразя-

ва посредством организиране на съвместни инициа-

тиви и мероприятия, общи декларации и други. Така 

напр. през февруари 2013г. организирахме протестен 

митинг срещу провеждания ежегодно неонацистки 

марш в памет на отявления фашистки генерал Христо 

Луков; изпратихме протестно писмо, в което възра-

зихме срещу коалиционните действия между БСП и 

ВМРО за събиране на подписи за провеждане на ре-

ферендум за АЕЦ „Белене”, проведохме множество 

инициативи за спасяване на Паметника на Съветска-

та армия, многократно организираме шествия на 

Международния ден на труда 1-ви май, внесохме 

жалба до Главния прокурор срещу регистрирането 

на учредената Националистическа партия на Бълга-

рия и други. Ние сме твърдо уверени, че само заедно 

можем да бъдем силни и левицата в България ще бъ-

де силна единствено, когато бъде обединена.  

6) Според вас, какво е необходимо за да се обединят 

силите и да се създаде в България едно по-широко 

движение, което да може да влияе конкретно на по-

литическата и социална ситуация в страната? 

В България левицата все още не е успяла да се пре-

върне в силна лява сила до социалдемокрацията. За 

това има много причини. От една страна, има мно-

жество малки партии, които се конкурират помежду 

си, вместо да се обединят като една обща сила. От 

друга страна, в много партии все още няма ясни от-

говори за причините за поражението над социализма 

през 1989г. и как може да изглежда един модерен, 

демократичен социализъм на бъдещето, за който 

мнозинството хора отново да бъдат спечелени. Не-

обходимо е отделните партии, движения, организа-

ции и други групи да загърбят различията помежду 

си и да се обединят в името на общата цел, към която 

се стремят. Партия „Българската левица” е създаде-

на именно, за да направи възможно едно такова обе-

динение на различните политически направления на 

левицата, като същевременно зачете различните 

традиции. 

7) Какви са основните ви позиции относно глобални-

те проблеми (напр. движения срещу политиките на 

остеритет, промените в климата, състоянието на 

глобалната икономика и под.)? 

За нас като малка страна-членка на Европейския съ-

юз е важно, Европейският съюз да не бъде домини-

ран от няколко господстващи и икономически силни 

страни, които чрез Европейския съюз да определят и 

нашата политика. Затова ние се борим за увеличава-

не и укрепване на правата на Европейския парла-

мент, както и на правата на малките страни-членки 

при съвместното вземане на решения в Европейския 

съюз. Ние искаме промяна на политиката на ЕС, коя-

то да постави европейската интеграция на нова ос-

нова в интерес на мнозинството граждани и народи. 

В европейската политика човекът и основните му 

права трябва да получат предимство пред пазарите. 

Партия „Българската левица” се бори за един ЕС без 

социално изключване и бедност, ЕС, в който добре 

заплатената и социално осигурена работа и достоен 

живот са гарантирани за всички.  

България, както и Гърция, е една от страните с външ-

ни граници на Европейския съюз. Затова ние сме 

поставени пред необходимостта да се борим за една 

солидарна политика спрямо бежанците. Партия 

„Българската левица” се застъпва за това, всички хо-

ра, достигнали България, да бъдат третирани по дос-

тоен начин и да бъдат настанени при достойни усло-

вия за живот. От другите държави-членки на Евро-

пейския съюз изискваме да се солидаризират с дър-

жавите, чиито граници са външни за Европейския 

съюз и да участват в разходите за настаняването на 

бежанците при достойни условия за живот. Ние сме 

единодушни с другите партии – членки на Европейс-

ката левица, че трябва заедно да се борим за една 

солидарна, подкрепяна от всички политика за бе-

жанците. 
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Ние се борим за един ЕС, който е равнопоставен пар-

тньор в международното сътрудничество, който се 

среми към солидарна световна икономика и поема 

отговорност за решаване на глобалните проблеми на 

човечеството. 

Според мен понастоящем са налице три големи зап-

лахи – нарастващата бедност, масовата безработица 

и увеличаващото се разрушаване на цели региони. 

Вина за това носят Европейският съюз и водената 

неолиберална икономическа политика в в отделните 

държави. Въпросите, които трябва да бъдат решени в 

България са следните: На първо място се нуждаем от 

инфраструктурна програма с цел модернизиране на 

страдащото държавно здравеопазване, саниране на 

училищата и другите образователни институции, ре-

монтиране на окаяната железопътна мрежа и пуб-

личната инфраструктура като трамваи, автобуси, 

сметосъбиране и други. За целта е необходима поли-

тика, насочена към одържавяване на публичните ус-

луги. Приватизацията през последните години в тези 

области трябва да бъде отменена и работещите 

предприятия отново да бъдат предадени в общинска 

или държавна собственост. С цел ограничаване на 

ширещата се корупция предприятията трябва да бъ-

дат контролирани по прозрачен и демократичен на-

чин.  

На второ място се нуждаем от програма за борба с 

бедността, безработицата и масовата емиграция от 

България. Днес над 50% от хората в България живеят 

в бедност, пенсионерите преживяват благодарение 

на лично произведени стоки за препитание, а цели 

групи от населението вегетират отчасти в окаяни ус-

ловия. Над милион и половина българи, които със-

тавляват 20% от населението на България, напуснаха 

страната след 1989 година, поради липсата на перс-

пектива за професионално развитие и нормални ус-

ловия за живот. Тази тенденция отнема перспекти-

вите за бъдеще на България. Ние настояваме за съз-

даване на финансирани с публични средства работни 

места за младежи, разширяване на публичния сектор 

и призоваваме най-накрая висшите учебни заведе-

ния и Българската академия на науките да бъдат 

адекватно обезпечени. Някога България беше стра-

на, към която всички се отнасяха с уважение заради 

образованието и висшите й учебни заведения. Днес 

те и Българската академия на науките страдат от 

разруха и липса на финансови средства. Библиотеки-

те трябва да работят при нормални условия, а не да 

бъдат в окаяно състояние.  

И на трето място – ние се нуждаем от политика за 

развитието на районите в страната. Тази политика 

трябва да насърчава активно кооперациите и да съз-

даде условия за създаване на нови кооперации в 

селскостопанските райони. Във всички селища тряб-

ва да се гарантират възможности за образование, 

култура и нормално ежедневие на младите семейст-

ва и децата. Чрез добре развит обществен транспорт 

младите семейства трябва да имат възможност лесно 

да стигат до своите работни места в по-големите 

градове, но същевременно да могат да продължат да 

живеят в малките градове и селата. Малките градо-

ве, селата и тяхната култура се унищожават. Срещу 

това се борим с всички сили. 

8) Искате ли да добавите нещо? 

[без отговор] 

 

Маргарита Милева 

Председател на партия „Българската левица” и ви-

цепрезидент на Европейската лява партия 
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Живот след 
капитализма 
Vita dopo il capitalismo 

Сайт: www.lifeaftercapitalism.info 

1) Как и кога се роди вашата група? 

Проект „Живот след капитализма“ стартира през ап-

рил 2009 г. Идеята за него се зароди от част от ко-

лектива на алтернативната активистка Индимедия 

България може би около година (или дори повече) 

преди това. В Индимедия, която е с по-новинарска 

насоченост, липсваха по-задълбочени и аналитични 

материали – както като критики към системата, така 

и като алтернативни идеи за организация на общест-

вото. Решихме, че в общественото пространство лип-

сва дебат за фундаменталните проблеми на капита-

лизма, централизираното планиране, държавата и 

представителната демокрация и е важно той да бъде 

стартиран – да покажем, че неолибералната мантра 

на Маргарет Тачър („няма никаква алтернатива“) е 

лъжа. Важно беше да покажем, че алтернативи не 

само има, но те съществуват тук и сега и се живеят 

всекидневно от толкова много хора и общности по 

целия свят чрез изграждане на алтернативен модел 

на обществена овластеност извън структурите на на-

личната система. 

В последствие към колектива се включиха още ня-

колко души, а много други са помагали през години-

те с преводи и предложения за статии. Доста хора 

продължават да помагат с преводи и предложения и 

днес, поради което сайтът ни обхваща все повече те-

ми и идеи. 

Така днес имаме вече над 300 преводни и авторски 

публикации, 3 издадени книги (тиражът на първата 

ни, издадена в края на 2010 г., се изчерпа за по-малко 

от година) и множество участия в медиите (включи-

телно и националните). Организирали сме разнооб-

разни събития в различни градове в страната. 

2) Организирани сте формално (т.е. имате вътреш-

ни структури, писани правила и под.), или същест-

вувате само неформално? По какви причини сте изб-

рали такъв вариант? 

„Живот след капитализма“ е идейна платформа, коя-

то включва хора, участващи в множество други ко-

лективи, инициативи, кампании и активистки групи. 

Колективът на „Живот след капитализма“ е нефор-

мален, изграден е на анти-авторитарни принципи и е 

отворен за участие. Организацията и начинът на 

функциониране на този проект и колективът, стоящ 

зад него, са въплъщение на идеите, изложени в про-

екта. 

Този проект е създаден, поддържан и развиван из-

цяло от доброволци и активисти с некомерсиални 

цели. Той не е подкрепен, финансиран или осъщест-

вяван от или благодарение на фондации, партии, 

икономически интереси и бизнес организации или 

други подобни, стремящи се към каквато и да е фор-

ма на власт или експертно съветване на властта. 

Поради тази причина ние не смятаме себе си по ни-

какъв начин за „леви“. За нас да си „ляв“ означава да 

си против капитализма (изцяло или от части), но не и 

против държавата/представителната демокрация; да 

смяташ, че алтернативата е някаква форма на дър-

жавен контрол над капитализма, т.е. социал-

демокрация или комунизъм от авторитарен тип. Ни-

то едно от тези неща не е алтернатива на статуквото, 

на тоталната му системна криза и на разрухата, до 

която води. И това става ясно за все повече хора по 

целия свят. 

Проблемите са фундаментални и са в самата същност 

на системата – както в капитализма, така и в центра-

лизираното планиране и държавата / представител-

ната демокрация. Поради това за нас разграничени-

ето „ляво-дясно“ е подвеждащо и определяме себе 

си като анти-авторитарни. 

http://www.lifeaftercapitalism.info/
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Да твърдиш, че капитализмът и/или държавата могат 

да бъдат добри е като да твърдиш, че ядрената бом-

ба може да бъде добра. Лявото и дясното са като 

двете страни на ядрената бомба – в двуизмерния им 

свят, те може би изглеждат различни, но в триизмер-

ната реалност всъщност са едно, те СА системата, те 

СА статуквото. Целта и на ядрената бомба, и на капи-

тализма и държавата/представителната демокрация 

е една – подчиняване, ограбване и унищожаване на 

мнозинството за сметка на един ограничен елит. Те 

не могат да бъдат други, защото не са създадени да 

бъдат други. 

3) Върху какви дейности се фокусирате и какви цели 

(вкл. политически) си поставяте? Може ли да даде-

те конкретни примери за ваши инициативи, или ва-

шето участие в движения/борби? 

Всички от колектива участваме в много и разнооб-

разни инициативи. Някои от нас са съоснователи на 

независимото активистко издателство „Анарес“ (през 

което сме помагали и сме издавали книги и на други 

групи и инициативи, с чиито идеи не се идентифици-

раме, но все пак сме оказвали помощ и подкрепа). 

Участваме в социален център „Аделанте“, в Индиме-

дия България, в Българския социален форум, в мре-

жата от хоризонтални структури „Бъди промяната“, 

във веганския колектив “Act!on Food”, в потребител-

ския кооператив „Без посредници“, в тепърва разви-

ващото се пареконско издателство за електронни 

книги „е-Книги“ и в редица други инициативи. Някои 

от нас също така организират концерти на полити-

чески ангажирани групи и издават независими спи-

сания като DIY хардкор/пънк зина "Tigersuit", други 

се занимават с кино – например с филми като “Бълга-

рия, тази вечна ерес” за търсенето на утопичното се-

лище Делфиново и т.н. Участваме и в международни 

проекти, платформи и инициативи като Agora 

International и Межународната организация за об-

щество на участието (IOPS). 

Може би не е пресилено да кажем, че ние сме нався-

къде хахаха. В крайна сметка това е и израз на идеята 

ни за създаване на паралелни структури, които пос-

тепенно изместват все още доминиращите, но загни-

ващи структури на срасналата се държавна и иконо-

мическа власт. 

„Живот след капитализма“ е само една брънка от ця-

лата постоянно разрастваща се мрежа от такива 

структури. Проектът има своя специфична функция 

(или може би фокус), която го отличава от останали-

те брънки чисто функционално – да бъде идейна 

платформа за задълбочена и фундаментална критика 

на статуквото и за представяне на различни визии и 

идеи за радикална промяна и техния практически 

опит. Да обединява и вдъхновява хора, борещи се за 

един по-достоен, демократичен, справедлив и соли-

дарен свят. 

Не си поставяме политически цели в смисъла, в който 

най-вероятно питате (а именно – някакво участие в 

политическия живот в рамките на представителната 

демокрация и държавата). Нашата цел не е да се бо-

рим за власт. Дори в политиката да се появи прекра-

сен човек, движен от абсолютно алтруистични под-

буди – в цялата тази рамка, при тези условия, тези 

императиви и тези ограничения, той няма поле за 

изява. Той просто ще бъде смачкан от всички около 

него или ще се превърне в част от олигархичния апа-

рат. Нашата цел в крайна сметка не е да реформира-

ме системата. 

А конкретно като събития като колектив „Живот след 

капитализма“ сме организирали лекции, дискусии, 

филмови прожекции, дебати и други на най-

различни места – от социални центрове до окупира-

ния ректорат на Софийския университет, издавали 

сме книги и т.н. Но имайки предвид участието ни в 

други инициативи, което споменах, дейността ни да-

леч не се изчерпва с това. 

4) Каква е позицията на вашата група относно про-

тестите и окупацията на университетите и ситу-

ацията в България въобще? 

Подкрепяме и участваме както в протестите от лято-

то на 2013 г., така и в зимните протести от началото 

на 2013 г. Участвали сме и в екологичните протести 

от преди 2 години. Част от нас бяха в основата на 

прякодемократичните асамблеи на площад Орлов 

мост през изминалото лято. 

Според нас протестите са първата крачка. Те са бун-

тът, с който казваме „Стига!“. Ключова обаче е и 

следващата стъпка – да покажем, че алтернативи 



 

АНКЕТА ЗА АЛТЕРНАТИВНИ ЛЕВИ И/ИЛИ 
АНТИАВТОРИТАРНИ ГРУПИ В БЪЛГАРИЯ | 32 

 

  

 

има, че те съществуват тук и сега и че тяхното създа-

ване, разширяване и разрастване в пукнатините на 

капиталистическата доминация зависи от нас. Таки-

ва пукнатини са именно асамблеите на Орлов мост и 

окупациите на университетите, които показват онези 

алтернативни начини на организиране. Поради тази 

причина подкрепихме и участвахме и в окупациите. 

Наясно сме, че в тях има и множество проблеми, но 

ние не претендираме, че имаме готови отговори и 

решения на всички въпроси и проблеми, които ще 

спуснем и наредим на останалите. Това са логиката и 

методите на държавата и капитализма, на двуизмер-

ния свят на лявото и дясното. Ние желаем да изгра-

дим заедно по-доброто си бъдеще; да чуем преди да 

говорим, да питаме докато вървим, както казват са-

патистите. 

Ситуацията в България е кризисна. Наивно е да смя-

таме, че тя ще се подобри от само себе си или чрез 

нови избори или нови политици. Проблемът не е 

просто в някаква олигархия или криворазбран, бал-

кански, шуробаджанашки капитализъм. Изключител-

но важно за развитието на протестите, окупациите и 

т.н. е осъзнаването, че борбата срещу олигархията е 

борба срещу капитализма и държавата, защото па-

зарната икономика и представителната демокрация 

СА олигархията. Те не могат да бъдат други освен 

олигархични, рано или късно винаги стават точно та-

кива, защото това е самата същност на властта. 

Кризата в България (както икономическата, така и 

политическата, социалната и екологичната, т.е. като 

цяло системната криза) ще се задълбочава. Затова за 

нас е ключово именно създаването на онези пара-

лелни структури, за които споменах по-горе. Това е 

нашата цел, а струва ми се и на все повече хора у нас. 

5) Сътрудничите ли си с други групи, които имат 

цели или позиции подобни на вашите и ако да, как? 

Освен участието ни и сътрудничеството ни с посоче-

ните по-горе инициативи и групи, имаме връзки със 

социалния център във Варна, с анти-авторитарната 

група „Обединени“ във Велико Търново (която скоро 

най-вероятно също ще отвори собствен социален 

център), както и с отделни активисти от други градо-

ве в България и по света. 

Организирали сме съвместни събития (като фестива-

лът „Бъди промяната“ във Варна през септември 2013 

г.), едновременни филмови прожекции, общи про-

тести, публикуваме техни анализи и статии на сайта 

на „Живот след капитализма“, предстоят общи изда-

телски проекти през издателство „Анарес“ и т.н. 

Отворени сме за сътрудничество с всякакви инициа-

тиви, групи и активисти, с които споделяме общи 

ценности, принципи и практики. Това сътрудничест-

во тепърва ще се развива и задълбочава. 

6) Според вас, какво е необходимо за да се обединят 

силите и да се създаде в България едно по-широко 

движение, което да може да влияе конкретно на по-

литическата и социална ситуация в страната? 

В действителност тези сили вече се обединяват и 

създаването на едно по-широко движение вече се 

случва. Това движение обаче не си поставя просто 

краткосрочната цел да влияе на политическата и со-

циалната ситуация в страната чрез реформи. Ние 

имаме много по-големи и (може би парадоксално за 

някои) много по-ефективни като възможност за реа-

лизация цели – истинска, радикална и цялостна про-

мяна. 

Това, което е необходимо за разрастване на движе-

нието, може би е осъзнаването на взаимосвързаност-

та на проблемите и борбите ни – икономически, по-

литически, социални, екологични. Необходимо е съ-

що и да разберем, че не сме сами в идеите си, че не 

сме изолирани и атомизирани индивиди, които прос-

то не могат да се впишат в иначе добре функциони-

ращата система; че алтернативи отвъд капиталисти-

ческата икономика и политическото представителст-

во не просто има, а както споменах вече те се живеят 

тук и сега от толкова много хора по света и им носят 

истинско качество на живот. Последните 1-2 години 

силно ни обнадеждават, че подобно осъзнаване е в 

ход. Доказателство за това е и разрастването на ак-

тивисткото движение у нас. 

7) Какви са основните ви позици относно глобалните 

проблеми (напр. движения срещу политиките на ос-

теритет, промените в климата, състоянието на 

глобалната икономика и под.)? 
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Както вече споменах, за нас проблемите са свързани 

и имат общ корен – капитализма и държава-

та/представителната демокрация. В този смисъл се 

противопоставяме на политиките на остеритет (кои-

то вече дори и в икономическите академични среди 

са научно са доказани като грешни и манипулирани) 

и осъзнаваме, че промените в климата са продукт на 

хищническата икономическа логика на постоянния 

растеж в полза на едно ограничено малцинство за 

сметка на мнозинството хора, природата и останали-

те биологични видове. Тази логика на безкрайния 

растеж доведе до екологична разруха, безпрецеден-

тно неравенство и социална деградация, а също и до 

глобален икономически крах, чието дъно тепърва 

предстои. 

Реформите, завръщането на социалната държава и 

обуздаването на „дивия капитализъм“, за които чу-

ваме гласове от ляво, могат да имат само временен 

положителен характер, но няма да решат фундамен-

талните проблеми. Парадоксално този подход за 

промяна на системата след първоначални положи-

телни компромиси води до стабилизиране и опазва-

не на системата и реверсия в социалните постиже-

ния. Историята на 20 век го показва недвусмислено. 

Последните 20 години показват устойчивостта и 

продуктивността на алтернативните начини за об-

ществено устройство – кооперативи, окупирани фаб-

рики, прякодемократични асамблеи, солидарна ико-

номика, ПарЕкон (икономика на участието), общнос-

тно планиране, отворен код, алтернативни образова-

телни модели, независими медии, пермакултура, 

екоселища, солидарни валути и още много много 

други. 

8) Искате ли да добавите нещо? 

В момента ставаме свидетели на колапса на една ци-

вилизация, основана на идеологията на постоянния 

растеж (който е абсолютно неустойчив и невъзмо-

жен) и подчиняването и експлоатацията на хора, жи-

вотни и природа. Историята на човечеството познава 

много други такива колапси. 

Именно в апогея и залеза на дадена цивилизация се 

появяват семената на радикално новото и различно-

то, които отхвърлят логиката на саморазрушаващия 

се доминиращ модел. Тук и сега тези, които съзна-

телно отхвърлят или имат вродена защита срещу ви-

руса на капиталистическата икономика и политичес-

кото представителство, могат да изглеждат малцин-

ство или аномалия, но на фона на човешката история 

през последните най-малко 60 хиляди години те са 

нормата и гаранцията за оцеляването на вида ни и 

човещината като такава. 

За съществуваващите и опериращите в измисления 

двуизмерен свят на „държава или свободен пазар“ 

(все едно не виждат, че те са едно олигархично ця-

ло), в който ни приучават и принуждават да мислим, 

този нов свят е необясним, невъзможен и утопичен. 

Реалността обаче е триизмерна и в нея еволюцията е 

постоянен динамичен процес, в който даден начин 

на организация на обществото е изместван от друг. 

Капитализмът и представителната демокрация не-

минуемо са и ще бъдат изместени от живота след ка-

питализма, централизираното планиране, държава-

та, представителната демокрация и всички други 

форми на подтисничество, експлоатация и йерархия. 

Каква ще е крайната форма на тази динамична само-

организация, не можем все още да знаем. Но знаем 

общите ценности, върху които нашият истински свят 

ще се гради и насърчава: справедливост, солидар-

ност, самоуправление. 
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