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Писмо
от председателя

Управителен
борд

Изминалата 2016 г. беше важна в развитието на Българското либертарианско
общество в няколко посоки.

Стоян Панчев
Председател

Успяхме да направим скок в набирането на
средства, който ни позволи да се „професионализираме“ – да преминем от нахъсана
група доброволци към по-голяма дружина
подкрепена от персонал, целодневно зает
с организационни и кампанийни въпроси.
Намерихме си и наше (офис) пространство, което е достатъчно ъндърграунд,
че да ни предпази от това да да се самозаблудим в своята НПО-жълтопаветна
важност, но в същото време с директен
изглед към Министерски съвет, за да можем да попръжваме депутатите, решили
да ни вземат още някоя свобода.
Развихме капацитет за непрекъснато
създаване на писмено и видео съдържание,
за организация на редовни срещи, лекции,
семинари, за активно участие в политическите и в полиси процесите. Контактуваме с всички – от студента, дошъл да чуе
за Ротбард, до политика, създаващ новата регулация на споделената икономика.
Измежду страниците на този доклад ще
откриете отчет за събитията, иници-

ативите, кампаниите, лобизма, с които
опитвахме да подкрепяме общите ни каузи. Те сами говорят за себе си, но скриват
една важна част от мисията на БЛО, олицетворена от последната буква на името ни. Ние не само целим да направим българското общество по-либертарианско
или по-свободно. За да постигнем това,
изграждаме и общност от свързани индивиди готови да застанат зад каузата на
пазарната икономика и личната свобода.
Тази общност се изгражда с всяка прочетена книга на Мизес, с всяка дискусия във
все по-голямата ни Фейсбук група, с всяко
участие в акция или протест, с всеки ред
написан в защита на свободата и разбира
се с всеки един нов член на обществото и
на Борда му.
Ще разчитаме на вас и през следващата година, предстоят ни много сериозни стъпки.
Свобода и всекиму своето!

АРКАДИ ШАРКОВ

ВАСИЛ КЪНЕВ

ВЕЛИН СТЕФАНОВ
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ИВАН ПЕТРОВ
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МАРИЯ ГЕОРГИЕВА

ПЕТЪР КАРАЗАПРЯНОВ

ПЛАМЕН БАТАЛСКИ

СТОЯН ПАНЧЕВ

ХРИСТО ИВАНОВ

ЦВЕТАН ВУЧКОВ

СИЛВИЯ ЙОНКОВА

Бордът е изпълнителната част на обществото.
В него участват хората, които формират политиките на
организацията и запретват ръкави, за да ги реализират.
Всяка година Бордът се обновява, за да поддържа високи
темпове на работа и постоянство в успехите.

LIBSOCIETY.ORG/JOIN

Васил Кънев
ЧЛЕН НА БОРДА НА БЛО:

„Българско либертарианско общество е първата организация,
отдадена на борбата за едно по-свободно и проспериращо общество в България, защитавайки свободния пазар и икономическите
принципи свързани с него. За мен е чест да бъда част от управителния борд на организацията и да помагам в реализирането на
кампаниите й.
Стигмите в измъченото от комунизма българско общество са
много и фронтовете, на които да се воюва за свободата на индивида, също. Участвам активно в каузите на „Либерти 420“ и организираните от нея събития. Щастлив съм от успеха на каузата
ни „Вот без хомот“, която единствена застана твърдо срещу задължителното гласуване и успя да защити свободата на българските граждани да избират дали да гласуват или не. Възнамерявам да продължа работата си за организацията и се надавям тя
да продължава своя растеж, достигайки до всеки един областен
град в България в близките няколко години.“
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Какво
направихме
за свободата
през 2016 г.

Събрахме над 350 човека в Софийски университет, за да слушаме
доц. Кристиан Таков за приватизацията на обвинението.
Поканихме Петър Ганев да ни разкаже
за бедността и неравенството.

Слушахме „Обективизъм в един урок“
на проф. Андрю Бърнстийн.

Поканихме доц. Красен Станчев
и журналиста Димитър Събев да премерят сили на
тема „Офшорките: данъчна оптимизация
или криминален бизнес“.

Подготвихме арената, на която Кузман Илиев
дебатира заедно с председателя нa БXK Красимир Кънев на
тема: „Правото на свободно изразяване“.

Поговорихме си с Лъчезар Богданов
за държавната намеса в икономиката.
Посветихме специална лекция,
за да разбием „зелените митове“
относно ГМО.

Гостувахме в Пловдив, за дискусия
с Теодор Караколев и Весислав Илиев
(„Фондация Бауезакс“) по наболялата
тема за културното наследство.

Превзехме „Меката на прохибицията“
Благоевград с лекция за легализацията
на марихуната.

Проведохме съвместен конкурс за икономическо есе с
CoinWisdom и ЕКИП.
Дадохме трибуна на Лазар Радков от Live to Lift
с най-здравословната лекция на БЛО досега:
„Иска ли държавата да сме в добра форма?“

За четвърта поредна година организирахме най-голямото събитие за
свободата в България - ESFL регионална конференция 2016,
с над 250 участници, лектори от страната и чужбина.
Отчетохме успехите
от 2015 г. и състоянието
на организацията пред
нашите членове.

Приехме поканата за дебат от ДЕОС
и защитихме правото да стреляш
срещу хората, които стрелят по теб.

Казахме си „Наздраве“ по време на първата
Либертарианска с(БИРА)ка за 2016 г.

Поканихме приятелите на свободата
на Open Mic в бар RockIt.

Завързахме престилки и завъртяхме скарата на
първото либертарианско BBQ.

Препитахме студентите от
Философски факлутет на СУ
за моралните фундаменти на свободата.

В навечерието на
Коледа се събрахме,
за да си пожелаем
весели празници.

Красен Станчев
ЧЛЕН НА БЛО:

„През 1983 г. в най-голямата библиотека в страната „Индивидуализъм и стопански ред“ на Хайек беше със залепени страници, „Социализмът“ на Мизес – също, но в първото немско издание.
(Някои хора с връзки се бяха сдобили с резюме на руски, издадено
за служебно ползване на съветските критици. Резюмето впрочем бе забележително добро, но и него май не бяха чели.)
През 1993 г. свидетелите и разследваните по известното дело
за стопанската разруха се оправдаваха с аргументи, заимствани
от Мизес: цени и стопански изчисления бяха невъзможни.
През 2003 г. един колега сподели, че либертарианството било на
мода, защото младежите разглеждали Мизес както едно време
възприемали Маркс.
През 2013 г. от различни клубове бе създадено БЛО, а Мизес, Хайек
и пр. са вече в задължителната литература по някои специалности и дисциплини в университетите.
През 2017 г. БЛО често се занимава с темата, донякъде традиционна, „Що е това либертарианство“, но започва и да тълкува
нещата от тази гледна точка.“
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Кампании

#ВотБезХомот
Възраждането на популистката реторика през
2016 г. ни накара да възобновим кампанията
#ВотБезХомот. Повод стана законодателната
инициатива от страна на националистическото
крило в управляващата коалиция – Патриотичен
фронт, която поиска промени в изборния кодекс,
наказващи с глоба от 50 лева при негласуване.
Недоволството ни прерастна в своеобразен пърформънс до Народното събрание. Заедно с още
40 души, оковавайки се към своеобразна изборна
урна, призовахме депутатите да преосмислят
решението си.

Марш
„Свобода за конопа”
Това беше най-масовата проява на Българско либертарианско общество досега. Около 600 човека стояха часове
под пороя, скандираха с нас, шестваха с нас. Плакатите,
музиката, доброто настроение, спазването на правилата за поведение, превърнаха марша в истински празник на
хората, изграждащи канабис културата в България.
Кампанията трая три месеца, в които направихме детайлно демографско проучване на обществените нагласи, привлякохме корпоративни партньори, организирахме промо турне из България, помогнахме на участниците
сами да си направят банери и постери, участвахме в телевизионни дебати и още много други малки, но важни
стъпки към свободата. Важна тема, която си струва да
отбележим, е финансирането. Целият марш беше финансиран изцяло от дарения, merchandizing и партньорства.

Декомунизация
В Българско либертарианско общество винаги сме гледали на наследството от комунизма като най-голямата пречка пред
идеите на свободата в България. Призракът на 45-те години тоталитарна власт
трябва да бъде разобличаван навсякъде и
по всяко време. Именно затова, след като
„анонимни герои“ допълниха паметника на
Карл Маркс в УНСС с черепи и венец за 150те милиона жертви на марксизма, нашето
общество реши да използва тази енергия,като разпространи антикомунистически флаери в Студентски град и организира
специална дискусия с доц. Красен Станчев и
журналиста Христо Христов по темата за
комунистическото наследство.

Цената
на социализма
Ïðåç 1848 Êàðë Ìàðêñ ïðåäñòàâÿ
íà ÷îâå÷åñòâîòî èäåÿòà ñè çà êëàñîâà âîéíà,
ñëåä êîÿòî ùå íàñòúïè íîâ ñâÿò, ñïðàâåäëèâîñò è ðàé íà Çåìÿòà.
Той обещава на последователите си
равно и безкласово общество.
Обещава всеки да дава според възможностите си,
но да получава според нуждите си.

Çà ñàìî 150 ãîäèíè íåãîâèòå ïîñëåäîâàòåëè:
Убиват приблизително 150 милиона души;
Затварят в лагери поне още толкова
политичекси затворници;
Стават виновни за всички случаи
на масова смърт от глад през XX век –
Съветски Съюз, Северна Корея, Китай (два пъти).

Àêî èñêàø äà ðàçáåðåø çàùî êîìóíèçìúò
âèíàãè ñå ïðîâàëÿ, çàïîâÿäàé íà êðàòêèÿ
íè êóðñ Цената на социализма,
êîéòî ùå ñå ïðîâåäå íà 10.10.2016г.,
от 19:30 часа, â СУ.

„Форум икономика“
Българското либертарианско общесто, Brain Workshop Institute
и Института за свободен капитализъм “Атлас” проведоха поредица от дискусии с кандидати за президент на България,
озаглавена “Форум икономика”.

Трайчо Трайков, издигнат от Реформаторски блок.
Тема: „Как да станем енергийно независими?“

Румен Гълъбинов, издигнат от “Българско национално обединение”.
Тема: „Да въвеждаме ли безусловен базов доход?“

Веселин Марешки, издигнат от инициативен комитет.
Тема: „Как се разбива картел?“

Организирахме най-голямото събитие
за свободата в България
За четвърта поредна година БЛО събра стотици гости на най-голямото събитие за свободата в България
– регионалната конференция на European Students for
Liberty. Старанието ни всяка година да подобряваме
качеството на продукта ни се увенча с успех. Увеличаващият се интерес на публиката ни принуди да
потърсим по-големи зали в xотел „Рамада“, а новата
локация позволи да поканим близо 10 различни НПО.

Залата с български лектори беше препълнена още от
откриването с изложението на Боян Рашев на екологична тематика, както и през останалата част от
деня с лекциите на д-р Юлиян Караджов за войната
срещу наркотиците и тази на Влади Сиркаров и Кузман Илиев.
Заедно с други неправителствени организации представихме различна литература, стикери и тениски.

Повече от 250 участници слушаxа паралено лекции
на български и английски език в двете зали. Лектори, Успяхме да привлечем вниманието както на медиийдошли отвъд океана, описахa бъдещето на либерта- те, така и на появилите се нови лица!
рианството, успешното регулиране без държавен
механизъм и защо капитализмът е супер.

Дейност в Народното събрание
Част от работата ни се изразява във формални становища и комуникация с Народното събрание. Поддържаме отношения с народни представители от различни
парламентарни групи . През 2016 г. наши представители внасяха становища и взимаха участия в заседания на
комисиите по транспорт, здравеопазване и земеделие.

Основните теми, които БЛО защитаваше пред НС, са:
1. Споделено пътуване # Споделена икономика
2. Легализация на канабиса
3. Премахване на задължителното гласуване
4. Национализацията на Втория пенсионен стълб

Стефан Кичев

Владимир Каролев

ЧЛЕН НА БЛО:

ЧЛЕН НА БЛО:

„Всеки млад човек има пример за подражание, учител или ментор, който му е разширил светогледа и му е бил движеща сила
непрестанно да се подобрява. Аз, като се замисля кой е оставил
такъв отпечатък в мен и продължава да ми помага сам да се
развивам, веднага в главата ми се появява Българско либертарианско общество и невероятните пичове вътре в организацията.“

„Подкрепям БЛО, защото там хората знаят, че зад логиката
на Мизес, фантастиката на Хайнлайн и романтизма на Ранд се
крие най-важната думичка за човека - СВОБОДА! Именно свободата е превърнала живеещата в пещера полуразумна маймуна в
човека, който колкото повече е свободен толкова по-креативен създател става. Свободен свят - свободен избор, е моето
кредо! Да бъде!“
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Медии

Присъствие
През 2016-та присъствахме в повече от 60 новинарски
емисии, сутрешни блокове, коментарни предавания, радио
включвания и още много други по БНТ, bTV, Bulgaria On Air,
Bloomberg TV Bulgaria, Канал 3, БНР, BIT - промотирайки идеите на свободата.
Публикувахме над 100 материала в ЕКИП, печатни и онлайн
медии като Труд, Капитал, Дневник, сп. Мениджър, сп. Икономика, OFFNews, Club Z, Сега, Златен вестник и др.

ЕКИП ТВ
Съвсем скоро имахме удоволствието да
представим YouTube канала на нашия блог
зa икономика, политика и лична свобода –
ЕКИП ТВ. С нашите гости дискутираме
разнообразни теми от свободния пазар,
през държавните политики и интервенции до личния избор на индивида.

TB

за свободата!
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