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„Ничий живот, свобода или собственост не са в безопасност, докато заседава
законодателният орган”

Марк Твен

Точно когато Европейската комисия обяви, че започва нова процедура срещу България
заради прекалените икономически дисбаланси, доминираното от десницата 43-то
народно събрание одобри нов държавен дълг от 16 млрд. лв. Съавтори на това деяние,
което за едни е „гаранция за финансова стабилност”, а за други – престъпление към
идните поколения, станаха депутатите от ПГ на ГЕРБ, РБ, АБВ, ДПС, БДЦ и
подпомогналите ги косвено със своето въздържание депутати от ПФ. При второто
гласуване дори гласовете „
против”
намаляха от 50 на 48. Каквото и да говорят на своите избиратели, всички „
съдружници в престъплението
” дължат тежки обяснения на обществото. Защото се оказа, че никой, включително и
министърът на финансите, не може да каже какъв е истинският размер на дълга и кой
е виновен за натрупването на борчовете. Казват ни, че имало различни методики за
изчисляване на дълга. Коя е тогава гаранцията, че методиката на Владислав Горанов е
вярната, след като дава разлика от 2 млрд. лв. И как успя да убеди коалиционния си
партньор и колега Ивайло Калфин, а неговият партиен началник Георги Първанов се
възмути от измяната и обяви, че ще подаде оставка от партийното лидерство? Но само
два дни преди гласуването на дълга Първанов уверяваше, че вместо да вземем заем,
по-добре да привлечем инвестиции в големи инфраструктурни и енергийни проекти. Или
в АБВ лявата ръка не знае какво върши дясната, или „
разногласието
” е театрална постановка. Сигурно и безспорно е само това, че ПГ на АБВ гласува „
убедено
” за новия заем.

Формално, заради уверенията на Владислав Горанов, че дългът може да бъде намален
с 2 млрд. лв., и заради заплахата на „социалния” министър и вицепремиер Ивайло
Калфин да подаде оставка, ако дългът не бъде одобрен. Явно депутатите от ПГ на АБВ
избраха властовата си позиция пред своя лидер Георги Първанов. Падна му се и него
да го предадат.

Не се съмняваме, че същите уверения Владислав Горанов е дал и на ПФ, но въпреки
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това патриотите гласуваха с „въздържал се”. Не посмяха обаче да гласуват против. Как
то казва Марк Твен, „Патриотът е човек, който крещи най-силно, без да знае
защо”...

Що се отнася до „изненадващия” обрат в позицията на ДПС, при което то се оказа в
една лодка с ГЕРБ и РБ, тя изобщо не е изненадваща за хората, които са следили
досегашните завойчета на Догановата партия. Щом нещо е против националните
интереси на България, търсете там и ДПС! Обвиненията в русофилство, които някои
отправят срещу Местан и Ко, са продукт на най-развихрена фантазия. Да не би ДПС да
е подкрепяло проектите АЕЦ „Белене”, Бургас Александруполис или „Южен поток”? Не,
то направи всичко за да ги саботира и по този начин да услужи на Турция. За проекта
„Цанков камък” и източването на „Булгартабак” да не говорим. Сегашното прикачване на
ДПС към каруцата на ГЕРБ и РБ е заявка за бъдещо
„сп
оделяне на отговорностите
” във властта. Тоест, на облагите и постовете, всичко – във вреда на България.

След гласуването на новия заем АБВ и БДЦ окончателно свалиха маските, а
патриотите бяха опръскани с калта на подозрението в колаборационизъм. Цяло
чудо е, че Владислав Горанов не пробута три пъти по-голям заем, позовавайки се
на прогноза до средата на 21 век. Още повече, че гласувалите за „скромния” заем
изобщо не се интересуват как са били избрани за дилъри четирите банки, една от които
- HSBC, се разследва за пране на пари в Швейцария и САЩ. Как така се ратифицират
договори за заеми с аргумента, че сега лихвите са най-ниски, а се твърди, че всички
пари няма да бъдат взети веднага, а последователно на части през 2016 и 2017 година?
Кой може да каже какви ще са лихвите тогава? Никой не знае и какво е заложил
министърът на финансите срещу новия дълг.
А банките не са благотворителни учреждения: ще ви заемат чадър в слънчево
време и ще си го приберат веднага щом завали.

Едва ли някой от гласувалите за новия дълг ще си признае как е било купено неговото
съгласие. Щом Бойко Борисов се оплаква, че коалиционните партньори му досаждат
всеки ден със списъци на хора, които трябва да назначи в администрацията, значи и
съгласието на ДПС е било осребрено със съответни постове и облаги за „обръчите от
приятелски фирми
”. РБ, АБВ и ПФ тепърва ще създават такива обръчи. Ето защо са единомишленици, че
това правителство трябва да изкара мандата си и ако може, да го повтори и потрети.
Защо не да управляват заедно и 40 години? Само така ще се сбъдне пророчеството
на Радан Кънев, че следващия път може да се гласува не за 16 милиона лева, а за
16 милиарда евро. Защо не и за 160 милиарда? Банка HSBC e на разположение!
Впрочем, директорът на ФБР Джеймс Коми, който посети София, за да разговарял с
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главния прокурор Сотир Цацаров, от началото на 2013 г. е бил член на директорския
борд на същата банка. А през 2005-2010 г. е бис старши вицепрезидент на корпорацията
„Локхийд Мартин”, част от ВПК на САЩ. Значи, със сигурност ще лобира за тези две
институции.
Само официално ще разговаря със Сотир Цацаров. За съдебната реформа,
естествено, понеже е бил федерален прокурор на Ню Йорк и заместник на главния
прокурор на САЩ
. Обмяната на опит винаги е в менюто на такива срещи. Макар че Марк Твен оценява
американската правосъдна система малко по-иначе:
„Нашата съдебна система е много ефективна, само че понякога ефективността й се
колебае. Защото е трудно ежедневно да се намират по 10-20 души, които не умеят да
четат и пишат”.
За Конгреса оценката му е още по-категорична: „
Представете си, че сте идиот. Представете си и че сте член на Конгреса. Впрочем, аз се
повтарям
”.

За какво ще бъде изразходван новият заем?

Вероятно една част от него ще отиде за закупуване на стари самолети Ф-16. През 80-те
години американците се отказаха от тях и дадоха лиценз за сглобяването им на Турция.
След неотдавнашната катастрофа на два разузнавателни самолета Ф-4 (принадлежащи
на 173-та авиоескадрила, излетели за нощен полет от 7-ма авиобаза Ерхач до Малатия,
те се блъснаха в планински връх и четирима пилоти загинаха), се разбра, че и турските
ВВС не са оборудвани докрай с Ф-16. Защото САЩ не предоставиха на Турция и
производството на въоръжението за тези самолети. Португалия успя да пласира
своите Ф-16 втора или трета употреба на Румъния. Да видим кой ще ощастливи нас
с поредните летящи ковчези.
Пол
ша отказа да ни предостави двигатели за МиГ-29, а Литва реши да възстанови
задължителната военна служба. У нас няма кой да се сети за това.

В резултат имаме „малка и професионална”, но абсолютно негодна за отбрана на
страната армия. А докато САЩ водят преговори за ядрената програма на Техеран,
Революционната гвардия на Иран проведе тактическо военно учение, изстрелвайки
десетки ракети по макет на американски самолетоносач. Всички ракети са поразили
целта...
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