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Писмо от 
председателя

Скъпи приятели  на свободата, 

В ръцете си държите, или по-ско-
ро на екраните си четете, описа-
ние на резултатите от две години 
труд, постоянство и идеен плам 
на един малък екип, подкрепян от 
стотици съмишленици, приятели 
и спомоществователи. 

Повечето годишни доклади на ор-
ганизации като нашата се пра-
вят за всеки 12 месеца, ние, 
фокусирани върху поредната за-
плаха срещу свободата, или по-
редната възможност да дос-

тигнем с посланието си до повече хора, оставихме настрана 
тази форма на самореклама за една година и решихме да обе-
диним последните две (2017  г. и 2018 г.) в едно общо издание. 
В тези страници ще можете да прочетете за огромната ре-
форма в работата на ЕКИП – нашето анализаторско кри-
ло – довела до повече публикации, посещения и влияние в сфе-
рата на публичната политика. Ще си спомните големия ни 
успех срещу регулацията на кешовите тавани, ще се подсети-
те, че #ДанъцитеСаКражба, ще си пуснете отново видеото за 
Пенсионната схема, ще проследите в развитие надигащата се 
обществена вълна, която ще ни донесе #СвободаЗаКонопа. Ще 

можете да видите снимки от немалка част от нашите чести 
събития и разбира се, ще си спомните за изключително успеш-
ната Пета либертарианска конференция.

В тези две години постигнахме израстване, което никога не съм 
очаквал. От групичка пиещи бира студенти с радикални идеи, 
вече сме мъже и жени, които седят в студиата на най-голе-
мите медии, приемани са в кабинетите на министри и депута-
ти и които успяват поне малко да обърнат пътя на страната 
ни към повече свобода.

Последните редове от това писмо ще използвам за малко лични 
мисли. Както споделих във встъпителната си реч от последна-
та ни конференция, намираме се в ситуация, която изисква ори-
гинално мислене, значително „извън кутията“, за да постигнем 
сериозни победи за нашите идеи. Работата по такъв тип стра-
тегия е вече започнала, но ще се нуждая от помощта на още ко-
леги, глътнали червеното хапче, и готови да работят в тази 
посока. Приемето това като покана да говорим по този въпрос 
– аз ви очаквам.

Финално искам да благодаря специално на Аркади, Георги и Дичо 
(по азбучен ред), на целия Борд на БЛО, на нашите стотици чле-
нове, на нашите (Патреон и други) дарители, на нашите акти-
висти, на всеки, който е помогнал с дело и дори с дума. И отделно 
на Ивелина за това, че създаде този доклад (занимание подобно 
на това да събереш стадо котки) и на Борил за прекрасното оф-
ормление.

За свободата и отговорността,

Стоян Панчев

председател БЛО
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Борд на БЛО ’2018
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ЕКИП
Георги Вулджев, 
главен редактор на ЕКИП и член 
на Борда на БЛО.

Изминалите две години бяха 
много важни за утвърждаване-
то на ЕКИП като медийна и по-
лиси платформа за промотиране 
на либертариански и про-пазарни 
идеи в България.

През 2017 г. визията на уеб сай-
та беше изцяло подновена с цел 
модернизиране и оптимизира-
не на структурата и съдържание. 
Промяната не беше само естети-

ческа – качеството, количеството и съдържанието, публикува-
но от ЕКИП, също беше сериозно повишено след завършването на 
преструктурирането на сайта. 

През 2017-а представихме детайлни анализи на държавната по-
литика и предизборните програми на големите политически 
формации, представени на последните парламентарни избо-
ри. Публикуваният от ЕКИП анализ на партийните предизборни 
програми през март беше най-подробният подобен анализ в бъл-
гарското медийно пространство и постави началото на рубри-
ка, която смятаме да поддържаме и за бъдещи парламентарни 
избори.

Дадохме старт и на рубриката, която вече е установена като 
наша запазена марка – т.нар. „Месечен макроикономически мо-
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нитор“, в който представяме и анализираме подбрани ключови 
статистически данни, публикувани ежемесечно от НСИ, които 
отразяват състоянието на българската икономика.

Публикувахме още два ключови анализа на правителствената 
политика – един в сферата на правосъдието и наркополитика-
та и един в сферата на здравеопазването. Но най-голямата ни 
и успешна кампания през годината беше тази срещу опитите 
на правителството да въведе нови по-рестриктивни ограниче-
ния върху разплащанията в брой. ЕКИП беше първата организа-
ция, която зае твърда позиция по темата и започна да се бори 
против опитите на правителството да ограничи финансовата 
свобода на гражданите.

2017 г. година бе много важен момент от историята на 
ЕКИП, маркирайки прехода му към важен медиен тинк-
танк, който има все по-съществено влияние върху по-
литическия процес. 

През 2018 г. продължихме да публикуваме задълбочени анали-
зи по най-наболелите политико-икономически теми в България. 
Критичното представяне на плюсовете и минусите на влизане-
то на България в Еврозоната, както и поредицата статии и ме-
дийни участия по темата ни установиха като водещ евроскеп-
тичен глас в българската общественост. 

Публикацията на предложението за корпоративна данъчна ре-
форма на Стефан Стоянов пък ни вкара в мейнстрийма на дис-
кусиите, свързани с данъчна политика. Паралелно с това, до-
кладът ни с предложения за реформа на градоустройствената 
политика в София изложи основополагащите принципи за из-
граждането на една про-либертарианска и про-пазарна градска 
среда.

Значителен успех постигна публикацията на нашия анализ на 
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състоянието на публичната пенсионна система и предложе-
ние за реформа под заглавие „Пенсионна реформа за младите“. В 
него ясно изложихме какви са ключовите проблеми на държавно-
то пенсионно осигуряване и защо то е обречено на фалит, като 
споделихме и своята визия за това как системата може да бъде 
оздравена. Публикацията събра голям медиен интерес и катего-
рично ни установи като водещите млади експерти в сферата на 
пенсионното осигуряване.

Виртуалният ни пенсионен фонд и новият ни инвестицио-
нен подкаст „Интелигентният инвеститор“, които бяха ини-
циирани също като част от кампанията за пенсионна рефор-
ма, също се радват на голяма популярност. Към този момент 
„Интелигентният инвеститор“ е най-популярният подкаст за 
инвестиционна тематика в България. И като стана дума за под-
касти няма как да не се похвалим и с „60 минути свобода!“ – пър-
вият подкаст, който стартирахме през 2018 г. Най-важното ни 
постижение през 2018 г. беше създаването на нашата дарител-
ска страница в Patreon. Посредством нея дадохме възможност 
на нашите читатели директно да подкрепят нашата дейност, 
и в замяна им дадохме възможност до една или друга степен да 
надникнат в „кухнята“ на ЕКИП или дори да окажат дейно вли-
яние върху работата, която вършим. Продължаваме да сме осо-
бено приятно впечатлени от щедрата подкрепа, която наши-
те дарители ни оказват, и през настоящата 2019 г. ще работим 
още по-усърдно, за да оправдаем очакванията им и да привлечем 
други като тях. 

• През 2018 г. средномесечния трафик на уебсайта на ЕКИП 
се повиши с 24% спрямо 2017 г.

• Наблюдава се стабилна тенденция към повишаване на 
трафика

• Данните за демографията на аудиторията показват, че 
най-много посетители имаме от възрастовата група 

https://ekipbg.com/ekip-tv/podcast/
https://www.patreon.com/user?u=7261129
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между 25 и 34 години – през 2017 г. те формират 31% от 
всички наши читатели, а през 2018 г. 29%

• Втора по големина е възрастовата група между 35 и 44 го-
дини, с 23% дял през 2017 г. и 24% през 2018 г.

2017
31% 29%

25–34 г25–34 г

35–44 г35–44 г
23% 24%

2018

• Гледайки данните по пол и през двете години съотноше-
нието е еднакво – 60% от читателите ни са мъже, а 40% 
са жени.

• Географската разбивка показва, че най-много посетители 
имаме от България (разбира се), но на второ място е САЩ, 
трето Обединеното кралство, а четвърто Германия. 

• Все повече посетители на сайта го правят от мобилни 
устройства – 58.18% през 2018 г., спрямо 37.90%, които го 
правят от настолен компютър.

• Това е значително повече в сравнение с 2017 г., когато 
51.71% от посетителите са от настолен компютър, а 
44.69% от мобилно устройство. Тази тенденция към на-
растващ дял на мобилните устройства най-вероятно е 
благодарение на цялостната реновация на сайта, която 

осъществихме през лятото на 2017 г., когато въведохме 
много удобна мобилна версия на сайта. 

2017 2018

52%45% 58%
38%

3-те най-четени статии през 2017 г.:

Електрическата автомобилна революция 

Директните икономически ефекти от минималната работна 
заплата

Що е мажоритарна избирателна система и има ли почва у нас?

3-те най-четени статии през 2018 г.:

България НЕ Е с най-ниски данъци в Европейския съюз 

Героят от „…и почвам да бегам, бате“ – пример за гражданско-
то общество

Член 13 – цензура или безобидно предложение на ЕС?

https://ekipbg.com/avtomobilna-revolucia/
https://ekipbg.com/minimalna-rabotna-zaplata-efekti/
https://ekipbg.com/minimalna-rabotna-zaplata-efekti/
https://ekipbg.com/shto-e-majoritarna-izbiratelna-sistema/
https://ekipbg.com/bulgaria-niski-danuci-mit/
https://ekipbg.com/begai-bate/
https://ekipbg.com/begai-bate/
https://ekipbg.com/chlen-13-cenzura/
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Пенсионна 
реформа
През март 2018-а Стартирахме дълго планираната и подгот-
вяна кампания „Пенсионна реформа за младите“ с разтърсваща 
премиера на късометражния филм „Пенсионната схема“. 

Видеото описва абсурдната ситуация на младите българи, осигу-
ряващи се в държавния  пенсионен фонд. Те са заставени да плащат 
„данък  пенсия“, който отива за покриването на текущите нужди на 
фонда, без да се правят разчети как тази система ще работи, когато 
днешните млади се пенсионират. Видеото беше излъчено в ефира на 
предаването „Лице в лице“  по bTV и предизвика вълна от интерес.  
Стартирахме и друга мащабна инициатива – Виртуален пенси-
онен фонд.

С него се опитваме да покажем едно алтернативно бъдеще за 
спестяванията ни, в което разполагаме с лична партида във 
фонда, можем да следим как тя нараства или намалява във вре-
мемето и да имаме право да се откажем във всеки момент. 
Разбира се, използваме кампанията и за да ограмотим нашите 
сподвижници за капиталовите пазари, инвестициите, предизви-
кателствата пред съвременната икономика. „Интелигентният 
инвеститор“ е podcast версията на ежемесечния отчет на 
Виртуалния пенсионен фонд за това как се движат пазарите в 
краткосрочен и дългосрочен план и как можем да спечелим от 
това. 

Добрата подготовка и дългото планиране на кампанията дадо-
ха резултат, като каузата ни се радва на значителен медиен и 
партиен интерес и от няколко партийни фондации вече текат 
разговори за интегриране на предложението в тяхната предиз-

http://www.ekipbg.com/prm
https://www.youtube.com/watch?v=yZM5xlbBZNo
https://ekipbg.com/prm/signup/
https://ekipbg.com/prm/signup/
https://ekipbg.com/ekip-tv/inteligentniat-investitor/
https://ekipbg.com/ekip-tv/inteligentniat-investitor/
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борна платформа за следващите парламентарни избори. 

21УЧАСТИЯ В МЕДИИ

5СРЕЩИ СЪС 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

СТРАНИ
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60 минути 
свобода

Калоян Правов е политолог и член  
на Борда на БЛО

През 2018 година ЕКИП започ-
на своят седмичен публицис-
тичен аудио подкаст – „60 ми-
нути свобода“. Първоначално 
замислен като едночасова диску-
сия за актуалните обществени 
теми между авторите на ЕКИП, 
подкастът еволюира и се превър-
на в платформа която представя 
задълбочени интервюта с разно-
образни интересни гости, запаз-
вайки либертарианската на со че- 
ност на съдържанието. 

Сезон 2 на „60 минути свобода“ ще бъде фокусиран върху по-ши-
роки културно-обществени въпроси за сметка на по-малко, но 
по-задълбочени политически анализи. Ключова част от този 
подход е провеждането на интервюта с гости с по-висок про-
фил, включително такива извън политическото пространство 
(културни дейци, предприемачи, професионалисти и т.н.).

Макар все още нишов продукт, забелязва се сериозен интерес от 
младата и образована градска публика и множество интересни 
и перспективни проекти вече са започнали. Смятаме, че ЕКИП е 
позициониран изключително добре в дългосрочен план, бидейки 

един от първите публицистични подкасти в този новоизграж-
дащ се сегмент от медийния пазар. Поради тази причина про-
ектът „60 минути свобода“ е от ключово значение за нас и ще 
продължим да го развиваме и подобряваме.

244БЪЛГАРСКАТА 
ЖУРНАЛИСТИКА С 
НИКОЛАОС ЦИТИРИДИС

246ТЕМАТА ЗА ЗЕЛЕНИЯ 
КАПИТАЛИЗЪМ

306ИСТОРИЯТА НА 
РАЗВИТИЕТО НА БЛО

336ОБВИНЕНИЯТА СРЕЩУ 
ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА

367ПСИХОЛОГИЯ И МОРАЛ 
С ЯНКО БОЯДЖИЕВ

Петте най-слушани епизода от първия сезон 
подредени по брой слушания

https://ekipbg.com/ekip-tv/podcast/
https://ekipbg.com/ekip-tv/podcast/
https://ekipbg.com/podcast-episode-34/
https://ekipbg.com/podcast-episode-25/
https://ekipbg.com/podcast-episode-27/
https://ekipbg.com/podcast-episode-9/
https://ekipbg.com/podcast-episode-30/
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ЕКИП 
здравеопазване
Реформа за по-достъпни и евтини лекарства и 
про-пазарно здравеопазване

Аркади Шарков, зам. председател  
на БЛО и здравен икономист, 
ЕКИП 

През 2017 година работихме усърд-
но в сферата на здравеопазване-
то с идеята да дадем добри прак-
тики и предложение за реформа, 
в тази все по-затъваща финан-
сово държавна система. Част от 
тези усилия бяха вложени в ин-
формиране на заинтересованите 
лица – граждани, хората, взима-
щи решения, и експертите за въз-
можностите за краткосрочни и 
дългорсочни оптимизации на съ-

бирания от данъкоплатците бюджет.

Направихме няколко кратки анализи – от политическите пос-
лания и обещания на партиите, до изтъкване на регионал-
ни проблеми и диспропорции в системата на здравеопазването. 
Беше показано нагледно как една малка, българска община зави-
шава броя на „заболели“ в своите регистри, за да може да взе-
ме средствата, които ѝ се полагат за болничните лимити. 
Министерство на здравеопазването и народните представи-

https://ekipbg.com/wp-content/uploads/2017/12/Analysis_Sartans_FULL-1.pdf
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тели бяха попитани за развитието по темата за електронно-
то здравеопазване. 

Най-големият ни анализ бе представен публично през декември. В 
него бяха засегнати проблемите, касаещи преразхода в бюджета 
за лекарства на НЗОК и липсата на политическа и администра-
тивна воля в институциите за адресиране на пробойните. 2018 
и 2019 г. преминават под надслова „здравна реформа“. През 2018 г. 
бе направен обстоен анализ на предложените от Министерство 
на здраеопазването (МЗ) промени към „нов здравен модел“. Към 
МЗ бяха изпратени становища и въпроси, касаещи личната от-
говорност, осигурителната тежест и разходоефективността 
на предложените нови модели. Благодарение на усърдната ни ра-

бота в сферата, бяхме поканени да станем част от работни-
те групи, обсъждащи промените в сферата на здравното оси-
гуряване, където предложихме пазарния механизъм, използван в 
Сингапур, като пример за устойчива здравна система. 

Паралелно с обсъждането на новите здравни модели попитахме 
МЗ и народните представители от Комисията по здравеопаз-
ване за развитието по темата за електронното здравеопазва-
не, поради ключовата му роля в изсветляването на процесите 
в сферата и подпомагане на по-обстоен анализ на разходоем-
ките за данъкоплатците и пациентите пера от бюджета на 
Националната здравно-осигурителна каса. Вицепрезидентът 
на БЛО, Аркади Шарков, беше поканен и да стане съучредител на 
Експертния съвет към Български лекарски съюз.

21УЧАСТИЯ В МЕДИИ

50СРЕЩИ СЪС 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

СТРАНИ

25СРЕЩИ В ИНСТИТУЦИИ

10УЧАСТИЯ В 
КОНФЕРЕНЦИИ 

КАТО ПАНЕЛИСТИ

3УЧАСТИЯ В 
КОНФЕРЕНЦИИ 

КАТО МОДЕРАТОРИ
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Liberty 420
Димитър Карагегов е програмен 
мениджър на Българско либерта-
рианско общество. Основател е 
на либертарианската кауза за 
легализацията на наркотиците 
Liberty420.

В края на 2017-а завършихме 
най-мащабното си проучване, от-
нело повече от две години. Заедно 
с движение „Промена“ предста-
вихме безпрецедентния за на-
шите ширини „Анализ на българ-
ската наркополитика 2009-2016“ 
Част 1, който съдържа обработе-
на информация от над 16  000 съ-

дебни дела и компилирани данни от седем Годишни статисти-
чески сборника на МВР. 

Анализът ни разкри, че вместо МВР да се насочи към разпрос-
транителите на наркотици, основната репресия на полици-
ята пада върху обикновени потребители, които притежават 
незначителни количества забранени вещества. В 90% от случа-
ите става дума за мъже, в повече от половинта до 30-годишна 
възраст, мнозинството (80%) трудово ангажирани, работещи 
хора. Проучването разби популярния мит, че употребяващите 
са безделници, които извършват други дребни престъпления, за 
да поддържат зависимостта си. Всъщност показахме, че според 
данните пияните българи са 32 пъти по-големи извършители на 
престъпления от напушените българи. 

https://ekipbg.com/wp-content/uploads/2017/12/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-2009-2016-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%821-.pdf
https://ekipbg.com/wp-content/uploads/2017/12/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-2009-2016-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%821-.pdf
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Изнасянето на тези данни не се понрави на вътрешния минис-
тър Валентин Радев и пресконференцията ни в БТА предизвика 
негова реакция и изказване пред национални медии. 

Уви, поканата му за диалог се оказа просто медийно замазване 
на положението вместо реален опит за промяна на статукво-
то, но това не ни отказва. Приключването на този анализ беше 
началото на мащабната подготовка за традиционния Марш 
„Свобода за конопа“, който се случи през май 2018-а. 

Дейността ни по отношение на уличния мониторинг на веще-
ства привлече вниманието на националните медии. Мартин 
Карбовски излъчи едночасово предаване с участието на Димитър 
Карагегов, който разказваше за дейността на Liberty 420 и 
Българско либертарианско общество по качествен контрол на 
уличните вещества. Предаването пък се излъчи в същия ден, в 
който за втора година излязохме по улиците на София, за да по-
искаме Свобода за конопа. 

През 2018-а иновирахме в подходите за набиране на средства 
като започнахме да реализираме серии листчета, с които фи-
нансирахме масов концерт в Маймунарника по повод марша за 
легализация. Уикеда, Homelesz, Секта, Acidtrip забиваха от сцена-
та на емблематичния столичен клуб до късни нощи. 

През 2018-а заработи и самостоятелния сайт на каузата. Беше 
крайно време Liberty да заживее извън фокусирания към иконо-
миката ЕКИП (ekipbg.com), за да може да отговаря по-добре на 
нуждите на специфичната целева група на движенето. Различни 
екстри като „Картата на полицейския произвол“ и статиите 
за безопасна употреба вече могат да бъдет достъпни от едно 
място. Разбира се, това подобри и самофинансирането на сама-
та кауза. Начините за дарения се умножиха, дарителите се ум-
ножиха. Вече можем да си позволим по-сериозни тестове, свър-
зани с дрегерите на МВР 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2017/12/13/3096466_bulgariia_proizvejda_poveche_upotrebiavashti_narkotici/
https://bg-bg.facebook.com/pg/liberty420/photos/?tab=album&album_id=2088566571391855
https://bg-bg.facebook.com/pg/liberty420/photos/?tab=album&album_id=2088566571391855
https://liberty420.org/
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90+УЧАСТИЯ В МЕДИИ

10ПОСЕЩЕНИЯ 
НА ИНСТИТУЦИИ 

И УЧАСТИЯ В КОМИСИИ

500МАРШ ПОСЕЩАВАНЕ 2018:
500 ДУШИ
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Свобода за кеша
„Войната срещу кеша“ и голямата победа на 
2017-а година. 

В периода юли-септември 2017 г., използвайки удобството на ва-
канционния сезон, правителство и Министерство на финанси-
те два пъти правиха опит чрез бързи законодателни маневри да 
нанесат тежко поражение върху свободата на паричните раз-
плащания. Първоначално по-агресивно с намаляване на прага за 
кешови разплащания 10 пъти до 1000 лв., след това, без да се от-
казват, с „компромисно“ двойно намаление до 5000 лв. И двата 
пъти – спрени от енергична активистка кампания.

Съпротивителната активистка кампания включваше сери-
озен медиен фронт – Забележителен успех в беше появата на 
Стоян ефира на NOVA TV, както и участията ни в Bloomberg TV 
Bulgaria, БНР, Bulgaria on Аir, Евроком, BiT и други. В отговор на 
политическото безочие – вече веднъж гласуван законопроект 
да бъде връщан с козметични промени само два месеца по-късно 
– членовете на БЛО се организираха в спонтанен флашмоб пред 
Министерство на финансите на ул. Раковски, отправяйки свои-
те искания за справедливост към министъра. При последвало-
то финално обсъждане на законопроекта във Финансова и бю-
джетна комисия на Народното събрание, Аркади Шарков и Георги 
Вулджев, стъпвайки на провелата се кампания, обърнаха гла-
суването не само на опозицията, но и на малкия коалиционен 
партньор в правителството. Мнозина вече бяха скептични по 
отношение на регламента и с лек тласък от страна на БЛО но-
восформираното мнозинство гласува против. 

В крайна сметка предложението за ограничаване на плащания-
та в брой беше отхвърлено и битката на БЛО завърши с победа. 



18 БЛО Годишен доклад 2017, 2018 г.▲

Така наречената „война срещу кеша“ е не само български и евро-
пейски, a глобален феномен, който се нуждае от активната бор-
ба от страна на гражданското общество.

„Целта е, ако може през банките, и семки да си купуваме“,  
коментира и Павел Шопов от „Обединени патриоти". 

17УЧАСТИЯ В TB

26СПОМЕНАВАНЕ В МЕДИИ
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Tax freedom day 
2017
На 13-и май 2017 г. заедно с Института за пазарна икономика 
(ИПИ), LivetoLift и близо 400 приятели на свободата отбеляза-
хме на най-голямото празнуване на Tax Freedom Day (Денят на 
данъчна свобода) или моментът, в който спираме да работим за 
държавата и нейните данъци и започваме да работим за себе си.

Събитието е пър-
во по рода си като 
нашето желание 
беше да направим 
по-разчупен праз-
ник за широк кръг 
от хора. Идеята на 
организацията ни 
е по развлекателен 

и прост начин да ангажира средностатистическия българин в 
темите за свободата, отношението на държавата към индиви-
да, стопанския живот. Затова решихме на празник, като на 
празник, свободно да се лее пиво, да се слуша музика, да има ус-
мивки и веселба.

За целта се сдобихме с 600 бири, 300 банички, огромна шатра, 
маси, музика и дори фитнес кът.

Бирата не се продаваше или подаряваше, а се разменяше. Сделката 
включваше това гостът на събитието ни да извика с пълно гър-
ло „Данъците са кражба“ пред специална за целта камера. БЛО 
държи „видео компромат“ на близо 200 човека, които се отри-
чат от държавата и получават своята прохладна свободна бира. 

Moжете да го видите тук.

Както всяка друга инициатива на БЛО и Денят на данъчна сво-
бода се радваше на медиен интерес. Събитието попадна в цен-
тралната емисия на bTV, беше анонсирано в ефира на Нова 
Телевизия, репортаж направи БНТ. Отделно, над 30 електронни 
медии, Българското национално радио, ТВ Европа, приятелите 
ни от Bg On Air отразиха празника.

https://www.facebook.com/pg/bulgarianlibertariansociety/photos/?tab=album&album_id=662194920638801
https://www.facebook.com/watch/?v=681611402030486
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Вот без хомот
Калоян Правов е политолог и член 
на Борда на БЛО

Изминалата година беше клю-
чова за кампанията ВотБез-
Хомот. През февруари Консти-
туционният съд окончателно 
отмени текстовете от ИК, въ-
веждащи задължително гласува-
не. То бе поводът за иницииране-
то на кампанията ВотБезХомот. 
Предизвика ни активната пози-
ция на републиканския омбудсман 
и усиленият натиск от страна 
на гражданското общество. БЛО 

беше ключов фактор в структурирането на този граждански 
натиск, защитавайки гражданските свободи в медиите и про-
тест по темата през януари. Това събитие, наречено „Овчи 
протест“, привлече вниманието на медиите чрез колоритен 
пърформанс. Живата овца Мая пред парламента символизираше 
презрителния начин, по който управляващите гледат на бъл-
гарските граждани. 

След като постигна краткосрочната си цел, отмяна на задъл-
жителното гласуване, кампанията ВотБезХомот премина към 
следващата си фаза – доразвиване и подсилване на институция-
та на демократичните избори. 

Детайлен доклад анализира проблемите на избирателната сис-
тема и предлага конкретни политики, които едновременно ад-
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ресират тези проблеми и увеличават индивидуалната свобода 
на гражданите. Анализът, озаглавен „Оздравяване на българска-
та избирателна система чрез въвеждането на активна изборна 
регистрация и динамични избирателни списъци“, бе представен в 
началото на юли 2017. Последвалата медийна кампания успеш-
но популяризира съдържанието му и бе съпътсвана от конкрет-
ни застъпнически дейности; БЛО официално входира станови-
ще в Комисията по правни въпроси към Народното събрание и 
участва като заинтересована страна в обсъждането на зако-
нопроектите за изменения в ИК, подготвяни от големите пар-
тии. Управляващите целяха въвеждането на мажоритарна из-
бирателна система, докато основната опозиционна партия 
– БСП, се застъпи за смесен модел по подобие на съществуващия 
в Германия. 

Препоръките на БЛО са съвеместими с всички видове избира-
телни системи и застъпническите ни услилия бяха насочени 
към включването на нашите предложения в един от законопро-
ектите, който партиите планираха да внесат. Донякъде изне-
надващо БСП беше най-отворена към аргументите ни и проя-
ви интерес за бъдещо сътрудничество по темата. Това се случи 
в резултат на участието ни в публична дискусия, посветена на 
планирания от БСП законопроект. На нея запознахме леви депу-
тати и независими експерти по изборни системи с предложени-
ята за изборна реформа на БЛО.

През последното тримесечие на годината темата с промяна-
та на изборното законодателство излезе от обществения дне-
вен ред. Това се случи поради факта, че членовете на Комисията 
по правни въпроси към НС не успяха да постигнат консенсус от-
носно изборната реформа и спряха да дискутират темата.

http://libsociety.org/public/uploads/BLS-Voting-Reform-web_(1).pdf
http://libsociety.org/public/uploads/BLS-Voting-Reform-web_(1).pdf
http://libsociety.org/public/uploads/BLS-Voting-Reform-web_(1).pdf
https://www.parliament.bg/pub/cW/20170612054458%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%98%D0%9A%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
https://www.parliament.bg/pub/cW/20170612054458%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%98%D0%9A%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
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Пета 
либертарианска 
конференция 
2018
Годишната конференция на БЛО през април 2018-а посрещна пове-
че от 300 либертарианци от България и чужбина. За пета годи-
на залите в хотел „Метрополитън“ се оказаха тесни за всички, 
които посветиха деня си на идеите за свободата: лекции, деба-
ти, панели, работилници на английски и български език. Ивайло 
Пенчев, новата Конституция на Лихтенщайн, фалитите на 
Кремиковци, безупречното изложение на Дейвид Фридман за 
частните съдилища, бъдещето на Bitcoin са само част от мно-
гото епизоди, с които ще запомним петото издание на най-го-
лямото либертарианско събитие. 

Конференцията беше отлична възможност не само да се пре-
броим, но и да отворим поле за разговор за това накъде оти-
ва светът и какво може да е мястото на свободата в него. 
Единственото разочарование на нашия директор-конференция 
– Аркади Шарков – беше обядът, който не задоволи високите му 
кулинарни изисквания. Вечерта след пълен ден на сесии и лекции 
завършихме приятно на по питие в новия бар „Амок“ в центъ-
ра на столицата.

...

https://web.facebook.com/pg/bulgarianlibertariansociety/photos/?tab=album&album_id=811431385715153
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...
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Събития 2017
Либертариански Open Mic

Традиционното ни събитие – либертариански open mic в бар 
KANAAL. Открихме сезона на събитията открихме гоидната 
със събитие. Започнахме годината с либертариански open mic в 
крафт бири

Нашите либерт колеги се изявяват на open mic.

Как легендата д-р Юлиян Караджов стана „пазар-
популист“

Поканихме легендата д-р Юлиян Караджов, за да разкаже как е 
станал поддръжник на либертарианската идея.

Пенчо Пенчев: Корените на корупцията в 
българската история

Доц. д-р Пенчо Пенчев за корените на корупцияaта в България 

Владимир Каролев: Корупцията и качеството на 
българската икономическа среда

Организирахме дискусия с Владимир Каролев за корупцията и ка-
чеството на българската икономическа среда.

Либертарианска бирена среща в бар Абордаж

Събрахме се традиционната бирена среща.

https://www.facebook.com/pg/bulgarianlibertariansociety/photos/?tab=album&album_id=621757661349194
https://www.facebook.com/pg/bulgarianlibertariansociety/photos/?tab=album&album_id=647695965422030
https://www.facebook.com/pg/bulgarianlibertariansociety/photos/?tab=album&album_id=640100019514958
https://www.facebook.com/pg/bulgarianlibertariansociety/photos/?tab=album&album_id=647693795422247
https://www.facebook.com/pg/bulgarianlibertariansociety/photos/?tab=album&album_id=684069575118002
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Лекция: Войната срещу кеша

Започнахме войната срещу кеша с лекция 
на проф. Красимир Петров.

KnowHOW Share – Вътрешна конференция на БЛО 

Организирахме първата вътрешна Know-How share 
конференция за членовете на БЛО.

Лекция: Геният на Ротбард 
Кузман Илиев

Либертарианска Коледа Vol. 4

За 4-та поредна година събрахме приятелите на свободата, за 
да отпразнуваме Коледните празници в аванс 

https://www.facebook.com/pg/bulgarianlibertariansociety/photos/?tab=album&album_id=696777057180587
https://www.facebook.com/pg/bulgarianlibertariansociety/photos/?tab=album&album_id=753328864858739&ref=page_internal
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Организирахме 
две събития 
във Варна:
През 2017-та организирахме две събития с приятелите на сво-
бодата от Варна.

Ко?Ноп Варна: Лекция на д-р Юлиян Караджов.

На бира с Лазар Радков: Иска ли държавата да сме 
в добра форма. 

Money Monday
Започнахме нова инициатива заедно с Абордаж – Money Monday! 
На всяко събитие каним гост, който да ни разкаже нещо инте-
ресно от света на икономиката и парите.

Събития 2018
MONEY MONDAY – 5 ИНВЕСТИЦИИ ПОД 1000 ЛЕВА

Икономистите Георги Вулджев и Методи Цанов направиха свое-
образен Investing 101 урок пред препълнения бар Абордаж. 

https://www.facebook.com/pg/bulgarianlibertariansociety/photos/?tab=album&album_id=726979147493711
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Либертарианско барбекю:

Запретнахме престилките и завъртяхме скарата на второто 
либертарианско барбекю.

Money Monday – За или против Еврото

Петър Ганев от Института за пазарна икономика и Георги 
Вулджев от БЛО и ЕКИП „кръстосаха шпаги“ по темата, дали е 
добра идея България да кандидатства за Еврозоната или не.
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Либертариански подход към имиграцията от 
Стоян Панчев

Истината за дупката в Царичина

най-посещаваното ни събитие за 2018та. Бившият зам.-минис-
тър на отбраната Никола Даскалов ни просвети за най-наглата 
кражба на публични пари в новата ни история.
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Какво стана с пицата? Данъци, бюджет и дясно

Почерпихме се с пица, докато Петър Ганев, Георги Вулджев, 
Стефан Стоянов, Георги Драганов и Стоян Панчев разискваха 
защо данъците продължават да се увеличават.
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Money Monday: Частни решения за градската 
среда.

Георги Вулджев и Теодор Караколев дискутираха за бъдещето на 
София и нейното управление.

Либертарианска коледа Vol. 5

За пета поредна година организирахме Либертарианска коледа.

https://web.facebook.com/pg/bulgarianlibertariansociety/photos/?tab=album&album_id=972018536323103
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Посетители на събитията от 
2017 и 2018

783
1362

2017 г.

2018 г.
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Участия в медиите
за 2017/18 353
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Искаме да изразим специална – допълнителна 
благодарност за създаването и израстването 
на БЛО и ЕКИП на:

Никола Филипов

Александър Скурас

Благовест Белев

Радослав Крумов

Добри Симеонов

Георги Георгиев

Владимир Каролев

Димитър Томов

Красен Станчев
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