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В
секи управляващ променя избор-
ните закони според интереси-
те си. Обикновено това се 
прави в последния момент, 

когато се търси “служебна победа”, а 
опозицията няма време да реагира. 
Този път обаче ГЕРБ реши да променя 
Изборния кодекс година преди местни-
те и преди президентските избори, а 
това предвещава интересни събития. 
На практика само партията на Бойко 
Борисов и “Атака”, подкрепяни от два-
ма-трима независими депутати за 
цвят, приеха поправките, които 
въвеждат сериозни ограничения.

Синята коалиция и БСП се вбесиха от 
премахване на избирането на районни 
кметове, на кметове на села под 350 
жители, както и от намаляването 
броя на общинските съветници с 20 на 
сто. И десните, и левите вече са сези-
рали Венецианската комисия, която да 
се произнесе по демократичността на 
предлаганите правила. Президентът 
Георги Първанов пък обяви, че ще нало-
жи вето на поправките, а хората от 
бъдещия му политически проект АБВ 
започнаха серия от дискусии по проме-

ните в кодекса. ДПС пък още в поне-
делник напусна в знак на несъгласие с 
приетите изисквания за уседналост, 
както и с други текстове, които спо-
ред тях са “противоконституционни”. 
Депутатите на Доган обявиха, че ще 
сезират Конституционния съд, а ана-
лизаторите вече правят сметки, че 
крепостта на ДПС – Кърджали, ще 
падне в ръцете на ГЕРБ заради липсва-
щите автобуси от Турция.

Битката от пленарната зала в след-
ващите месеци ще се пренесе на други 
нива, в които не политическата логи-
ка е решаваща, а задкулисните пазарлъ-
ци. Може да се окаже например, че 
анонсираният от ДПС “десен завой” е 
малко прибързан. Може да се окаже, че 
Синята коалиция ще иска някакви “ком-
пенсации”. А може да се окаже, че пра-
вилата, които приеха управляващите 
– колкото и да са били добри помисли-
те им, изведнъж са се обърнали срещу 
тях. Защото българинът е трудно 
прогнозируем избирател и понякога 
наказва онзи, който ограничава права-
та му. И така до следващите промени 
в Изборния кодекс. 

С
поред речниците думата идва 
от немското kino и е претова-
рена със значения. Най-често се 
употребява за филмово пред-

ставление или прожекционна зала и в 
разговорния език – за пропадане, свър-
шек. Какво е “да отидеш на кино” в 
преносния смисъл, разбра на свой гръб 
ресорният зам.-министър на култура-
та Димитър Дерелиев. Правителст-
веният пресцентър съобщи, че той е 
освободен от поста по заповед на пре-
миера поради “системна липса на диа-
лог и комуникация с организациите в 
киноиндустрията”. Бойко Борисов фор-
мулира причините в свой стил: “Такива 
ги е забъркал там, че създава напреже-
ние в гилдията и затова незабавно го 
уволних.” 

Колкото и неприятели да има Дере-
лиев сред кинаджиите заради подозре-
нията, че във властта е защитавал 
предимно интересите на “Ню Бояна 
филм”, те не спряха протестите. Нео-
фициалната версия е, че “един бушон не 
стига”. Официалната е в декларацията 
на асоциациите и сдруженията от фил-
мовата индустрия, които продължават 
да настояват за оставката на минис-

тър Рашидов – не само заради скандала 
“Мишел Бонев”, но и заради онзи пара-
граф от Закона за бюджет 2011, според 
който държавата ще субсидира бг фил-
ми “по възможност”. Оправданията, че 
министърът и екипът му не са били 
осведомени за подготвяните от ГЕРБ 
промени в Закона за филмовата индус-
трия и нямат нищо общо с тях, не се 
прие мат. След пътуването на частни 
разноски до фестивала във Венеция 
Вежди Рашидов изчерпа лимита си от 
“не знаех”, макар още да се случва да се 
изказва неосведомен. Тези дни например 
обяви, че ще съдейства за създаването 
на музей на виното, а такъв вече има в 
Плевен.

Кинаджиите очевидно нямат намере-
ние да му простят и пренебрежително-
то отношение към продукцията родно 
производство. Всички виждаме, че тя 
не е на нивото, което предполага пълни 
салони. С редки изключения новите бг 
филми събират много фестивални 
на гра ди и малко публика. Но да ги няма 
съвсем, не е решението. Освен ако не 
искаме под “екшън” вече да се подразби-
рат улични протести, а българското 
кино окончателно да отиде на кино. 


