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• МОЖЕ ДА СЕ ВЪРНЕ КАТО БУМЕРАНГ
„Има два вида смелост: смелостта на превъзходството и смелостта на умствената
бедност, която черпи сили от своето официално положение, от съзнанието, че в борбата
разполага с привилегировано оръжие.” Карл Маркс

Вотът на недоверие към кабинета “Орешарски” ще бъде за сигурността - това заяви
парламентарният лидер на ГЕРБ Бойко Борисов, небрежно брадясал и пред скупчилите
се репортерки в сградата на Народното събрание. Защо ли? Защото според Б. Борисов
провалите на управляващите там били най-големи.

„Аз мисля, че толкова провали вече там се насъбраха и дори, че медийно се опитват да
прикрият проблема с бежанците. Изведнъж беше “бум”, всички всеки ден само това
правеха, и сега все едно се изпариха” - недоумява Борисов. С богатия си опит от
предишната кариера ясно показа колко е компетентен по проблемите на сигурността...
свеждайки я единствено до бежанския проблем и до подслушването. Прав е моят колега
Димитър Йончев, който по този повод заяви пред водеща медиа „
Некомпетентни искат вот за сигурността”.
Ако трябва да бъдем точни, и в охранителната дейност лидерът Борисов беше толкова
компетентен, та допусна да взривят под носа му колата на неговата бизнес партньорка
Цветелина Бориславова, от което тя едва не загина. Добре, че никой не посегна на
Негово Величество навремето...

„Експертът” по национална сигурност, станал по чужда воля и премиер, много
бързо забрави, че докато обявяваше дюнерджиите от арабския свят (имайки
предвид вероятно тези от Близкия изток, но защо ли да прави разлика) за пазители
на националната ни сигурност, в страната бе извършен най-големият терористичен
акт от десетилетия насам, този в Сарафово.

Явно така ни е писано с такъв лидер - вотове на недоверие срещу правителството,
вувузели и барабани до дупка!

Правилните от „медийния картел” - БНТ, Би Ти Ви и Нова тв, получиха поредната дъвка.
Този път ще търсят кусурите на правителството в сферата на сигурността и по
проблема с бежанците. И тръгнаха добре платени репортерки с камери и микрофони по
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лагерите за бежанци да „
разкриват” колко зле са
устроени и как правителството не спазва изискванията на ЕС и съветите от писмото на
еврокомисарката Сесилия Малстрьом по приемане и третиране на бежанците. Това
писмо (според разкритието на източници от агенция БГНЕС) било писано в България, а
госпожата предявява абсурдни обвинения за „
недопускане на лица да търсят закрила на територията на България, по условията за
настаняване, за забавяне на регистрациите по регламента Евродак
”...

Връзката на българския автор и писмото на госпожата от Брюксел лъсва, след като на
заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност при президента
Плевнелиев на 20 ноември м.г., Цветанов се яви вместо оперирания си началник и
постави въпроси, шокирали другите участници. Там зам.-шефът на ГЕРБ попита
премиера Орешарски защо на границата са спирани бежанци и не са приемани в
България. На 29 януари т.г. министър Цветлин Йовчев обясни, че на последния КСНС се
е чула и тезата, че ние не би трябвало да имаме такива засилени мерки по границата и
едва ли не свободно да ги пускаме, след което да се съгласим веднага да ги третираме
като бежанци. Вътрешният министър потвърди, че това са предложения на бившия
вътрешен министър Цветан Цветанов.
След това препрати към
Цветанов и въпроса дали се работи в тази посока. От Брюксел са потвърдили
кореспонденция между ЕК и София по въпроса през последните месеци.
Следователно заверата срещу кабинета чрез вота за бежанците се мъти от три
месеца.

Според официално прессъобщение на ГЕРБ от 13 ноември м. г., което мина почти
незабелязано в медийното пространство, Цветанов и шведският министър по
бежанските политики Тобиас Билстрьом (близък приятел и съидейник на г-жа
Малстрьом от крайно дясното политическо пространство) в Брюксел “обсъдиха темата с
бежанската вълна в България в контекста на общите политики на Европейския съюз за
подкрепа и солидарност между държавите-членки”?!

По повод протестите у нас шведският министър стига още по-далеч. Заедно с
Цветанов двамата изразяват обща позиция, че властта в България, “
която не се вслушва в гласа на младите хора, а смазва протестите им със сила, няма
политическо бъдеще
”.

Цветан Цветанов осъществи три посещения за последните три месеца в белгийската
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столица, където участва в работата на Европейската народна партия. Последната му
визита е от края на януари т.г. и има неоспорими доказателства, че зам.-председателят
на ГЕРБ е лобирал пред европейските партньори на партията Брюксел да натисне
България за бежанците. И това се случва вече.

В същото време, докато той ковлади и атакува кабинета от Брюксел по темата с
бежанците, председателят на ГЕРБ Б. Борисов обяви, че в средата на февруари ще
внесе вот на недоверие срещу правителството по темата “Сигурност” и политиката на
кабинета за бежанците.

Един въпрос към Борисов от страна на лидера на „България без цензура” Н. Бареков
отново става актуален: „Г-н Борисов, договаряли ли сте след вашата оставка с вашия
приятел г-н Ердоган нелегално вкарване на нова вълна бежанци между Коледа и Нова
година?”
Във въпроса вероятно има резон не само защото
Бареков му бе изповедник, а и защото бежанският поток странно и рязко нарасна след
тази оставка.

Е, дали вече не е ясно кой клати държавата, кой е организаторът и вдъхновителят на
протестите и кой подрива националната сигурност на страната? Целта бе страната ни
да бъде потопена от бежанска вълна, да се създаде хаос, който да доведе до
дестабилизация и сваляне правителството на Орешарски, а впоследствие и връщане на
добре познатия вече тандем на власт .

За да спрат екшъните на Борисов и Цветанов, са нужни не толерантност и
търпимост, а твърди и последователни мерки от правителството и конкретно от
МВР, от следствието и от ДАНС – това диктува здравият разум, за да се разкрият с
железни аргументи всички предателства, извършени по отношение на националната
сигурност. Едва ли трябва да се вярва безусловно, че прокурор Цацаров, който е
номинация на същия тандем, няма поводи да се страхува, като се отчита и мекотата на
кабинета и МВР. А може би не може, или не иска да го стори сам. Случаят „Мишо
Бирата” ясно го показа - отказа (въпреки свидетелските показания и независимата
експертиза от Франция, доказваща автентичността на записа) да предяви обвинения
към Борисов, преди да се намери оригиналния носител с гласа на Борисов, който много
добре знае, а сигурно и Цацаров вече, че този запис е унищожен...

В кулоарите на парламента на 30 януари, Б. Борисов заяви, че заедно с Цветанов били
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подслушвани и записът може да бъде унищожен: „Да не стане точно като с този запис,
за „Мишо Бирата”, защото той е унищожен
”. А после в континенталната медийна мрежа гръмна, че политиците в България ги
подслушвали. Ех, Сноудън, Сноудън, къде си...

Казано по-кратко, за да стане прокуратурата „господар на досъдебното производство”
срещу тях, МВР следствието и ДАНС трябва да си свършат преди това професионално
и смело своята част от работата. И най-удобният момент да бъде разплетена
престъпната дейност на фюрерите на ГЕРБ е след предизвикания от тях вот на
недоверие по проблема със сигурността и бежанците, и особено след избухналия на 30
януари скандал с раздадените от Борисов пари за събаряне на властта. Във връзка с
последното, от изявленията на свидетел, участвал в срещата в Банкя, се разбира, че
Бисер Миланов-Петното е уговарян и е получил авансово от Борисов 12 000 с опция за
още половин милион лева, ако радикализира и масовизира антиправителствените
протести. Ами нека тогава прокуратурата да му зададе въпроса: след като само за един
лумпен могат да се дадат толкова пари, колко още са дадени за ескалиране на
протестите в продължение на повече от осем месеца, и което е по-важно откъде са
тези пари?

Всъщност вотът на недоверие вероятно ще се върне като бумеранг срещу тандема
Борисов и Цветанов. Капанът, който сами си поставиха, може да щракне. А и министър
Йовчев даде знак, че има смелост да се изправи насреща им, заявявайки: „
Мисля, че това е една много добра тема, ще бъде много добре за правителството – да
стане ясно откъде сме тръгнали...
И да се види кой в този кратък период от време точно какво е правил – дали е помагал
на страната си, или е вредил. И в момента да се опитва да се рови в тази посока, да се
опитва да се навреди на страната, мисля, че е най-малкото непочтено”.

Ако правителството все пак стигне докрай в разкриването на тези действия, и което е
по-важно, в осъждането на продажната върхушка от ГЕРБ, вече е въпрос, от чийто
отговор зависи не само близкото бъдеще на кабинета Орешарски, но и на България.
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