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„Но жив е българският бог. Той нас

в най-мрачни векове пази: пази ни

при Шипка, Сливница, Люлебургаз –

и днес той бди въз нашите съдбини.“

Иван Вазов, “Българският бог”

продължение от бр. 20

Правителството не можеше да избегне обсъждане на конвенцията и това стана в
Софийския университет, дойдоха много граждани. Неслучайно бе поканен и посланикът
на Великобритания с надеждата да участва в нашето заколение...

На обсъждането дойдоха и духовници, християни и мюсюлмани. Православието дойде с
хоругви, носеше изготвена и законово обоснована и с оглед на църковния канон
декларация против ратификацията на конвенцията. Нашите свещеници с угрижени лица
уведомиха присъстващите, че всекидневно четат молитви тази конвенция да не се
ратифицира. Помолиха и миряните да се присъединят към молитвите. Мюсюлманските
духовници също не одобряват ратифицирането. Тези молби на духовниците доказаха,
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че религиите приемат отношението на държавата към тях като опасно и враждебно. Те
не изоставяха своя Бог, и в добро, и в опасност, която опасност виждаха в
ратифицирането на конвенцията. Това беше уникално събитие и не беше се случвало
досега нито в България, нито в други страни. Откри се пропаст между корумпираните
държавници, от една страна, и църквата и народа, от друга. Гледах тревожните лица
на нашите духовници и се прекланях пред тяхната нравственост, почтеност и
непоколебимост, а това беше и нашата светлина в тунела.

• Каквото каже началството

Като се съобрази с категоричната позиция на Българската патриаршия и
многократните граждански протести срещу конвенцията, заемащият премиерски пост си
промени тактиката, но не си промени намерението. Той не внесе конвенцията в
Народното събрание за ратифициране, защото кабинетът щеше да падне.
Правителството и ЕС обмислиха да заобиколят законите за ратифициране на
Истанбулската конвенция. Представители на ГЕРБ в парламента и в ЕС заявиха, че с
общо решение на ЕС можело да се ратифицира конвенцията и няма да бъде
необходимо всяка държава поотделно да я ратифицира. Какъв цинизъм и непознаване
или незачитане на елементарни правни норми.

Истанбулската конвенция представлява двустранен договор между Съвета на Европа и
всяка отделна държава. Поради това ЕС не може да представлява отделните страни и
няма пълномощие да ратифицира сключените договори. Моля неуважаемите
представители на ГЕРБ да съобразяват също така, че в присъединителните договори
на всяка страна при приемането й в ЕС има клауза за съхраняване суверенитета на
всяка страна и принципа на националната държава.

Конвенцията не е денонсирана, тя си е цяла-целеничка. Държавното ръководство не
зачете волята на суверена - българския народ. Спечелихме битката, но не и войната.
Срещу нас настъпва богът на парите и развалата.

А думата министър означава служа, слугувам. Слугувам на господаря, този, който ме е
избрал. В клетвите, които полагат и народните представители, и министрите, когато
встъпват в длъжност, се казва: „във всичките си действия да се ръководи от
интересите на народа“. Само че всички правителства след промяната през 1989 г.
обслужват и раболепничат на САЩ, ЕС, НАТО, на крупни концесионери, а не на своите
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избиратели. Б. Борисов употребява емблематичния израз „каквото каже началството“,
т.е. чиновниците от ЕС, и не можа да проумее, или да се съгласи, че неговите
началници са избирателите. Няма практика да казва „Не“, когато сделката уврежда
интересите на България, нито веднъж не е възразил на неизгодно решение на ЕС.

Негов антипод е премиерът на Унгария Виктор Орбан, доблестен човек, който пази
интересите на своето Отечество. Когато е неизгодно за Унгария, Орбан казва: „Не
позволявам“. Типичен случай на послушание Борисов изрази по въпроса с втората
атомна централа. За строежа на централата се проведе референдум и българското
население каза „Да“. Борисов беше активен поддръжник на АЕЦ „Белене”. Той поиска и
подписа документи за ускорено изграждане на централата. Дори твърдеше, че ако не
построим тази централа, токът ще поскъпне 18 пъти. Да, ама не. В България пристигна
Хилари Клинтън и тя съгласувано с ЕС забрани строежа на централата. Борисов
обърна становището си на 180 градуса, повтаряйки, че площадката била един гьол и че
България нямала нужда от нея... В същото време Русия строи атомни централи за
Финландия, Турция, а Унгария строи и със заем от руската страна. При това унгарският
премиер е член на ЕНП, на която е член и Борисов, но той облече своето послушание в
решение на Министерския съвет, за да избегне отговорност за личното си решение,
внесе и решение в Народното събрание. Двойна застраховка, която НС прие. Беше
спрян строежът, въпреки доставените атомни реактори и изградената инфраструктура.
По този начин Русия беше ощетена материално, а България й заплати след съдебна
процедура 3 милиарда лева. Ние, данъкоплатците, ги платихме. Редно е при това
положение да се потърси отговорност от Х. Клинтън, от ЕС, а Б. Борисов и членовете
на НС да възстановят на българската хазна тази сума. Този, който причинява вреда
другиму, е длъжен да поправи вредите.

• Подобен е случаят и с „Южен поток”

От САЩ прелетяха Джон Маккейн и още двама сенатори. Гледах предаването по
телевизията. Тогава премиер беше Орешарски, „ястребите“ бяха сърдити и стояха
плътно до Орешарски. Имах усещането, че ще го смачкат. Те поискаха спиране на
„Южен поток” и в отговор министър-председателят Орешарски отговори: „Спирам
потока“. Не можех да повярвам, мислех, че се шегува или е някаква тактика... А
техниката години вече гние на площадката, и пак ще има вреди и пак не някой друг, а
ние ще плащаме.

Управляващите носят отговорност и за зловещия Закон за концесиите, който
предвиждаше клаузи, изключително в интерес на концесионерите и във вреда на
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държавата, например концесията да е безсрочна. На практика това означава дарение
на държавен имот на частно лице. Последва масово недоволство и президентът върна
проекта за ново разглеждане. Резултатът бе намаляване на срока за концесиите на 35
години. Останаха си обаче грабителските разпоредби като тази, че ако концесионерът
има финансово неблагополучие, държавата следва да му заплати щетите.

Въпреки трикратния мандат на правителството на ГЕРБ, не се направи нищо за
разваляне на концесиите за злато и множество други неизгодни договори. При
последния мандат освен термина „социална бедност” се въведе терминът „водна
бедност“. Т.е., концесионерът ще вдига цените на водата до такава граница, до която
хората могат да плащат... Солидни суми се платиха на вещи лица от чужбина да
изработят таблиците за поносимост.

Питам аз какво е това „водно бедни“

и защо правителството позволява това ограбване?

Водата е природно богатство на България, на всички българи. Какви вещи лица
назначавате, защо харчите държавни пари, за какви „поносими цени“ говорите? Водата
е общонародна собственост, тя е наша и безплатна. Спрете грабежа на чуждите
инвеститори! И като гворим за чуждото нашествие и агресия, иска ми се да попитам:

• Докога?

1. Вече 12 години България, най-бедната в Европа, отдава земята си безплатно за
военни бази на най-богатата страна в света – САЩ. Без знанието и съгласието на
българите е сключен първоначалният договор и тайно е продължен. Сключен е от
правителството на БСП и продължен от ГЕРБ! Той ощетява България, но Борисов
намира отговора - “За победа на България“.

2. През 1999 г. НАТО, под ръководството на САЩ и в нарушение на международното
право, бомбардира Югославия, бомби паднаха и в Горна баня, и в Северозападна
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България. При това нападение, извършено без резолюция на Съвета за сигурност при
ООН, бяха пуснати бомби с обеднен уран, с надписи „Честит Великден“.

Бяха разрушени редица граждански обекти - мостове, сградата на Белградската
телевизия и др., убити мирни граждани. След бомбардировките значително се
увеличиха онкологичните заболявания в Сърбия и България, което медицината
обяснява с употребата на бомби с обеднен уран. Клинтън пък реши, че следва да
преразпределя Балканския полуостров, тъй като не можело да преобладава
славянското население. Европа, с древната си цивилизация и с най-голяма територия,
можеше да спре уродливата агресия, но не само не я спря, а се и включи в нея.

3. В беседа пред журналисти в САЩ Джордж Фридман, шеф на центъра за анализи
„Стратфор”, заяви, че най-голямата опасност за САЩ е съюзът на Германия с Русия.
Фридман се похвали, че правят „санитарен кордон на Русия“, като я обграждат от
Балтийско до Черно море. Балканските страни щели да бъдат ползвани като отряди за
бързо реагиране. Разбирай, ние, от Балканите, ще станем опитни мишки или военни
мишени и заради НАТО...

4. Американски политик, чиято снимка беше поместена в български вестник, ни
разпореди: „Как така българите няма да ядат храни с ГМО? Щом американците ядат
храни с ГМО, ще ядат и те“.

ГЕРБ изразиха официалната си позиция на изборите така: „Да покажем, че България
може“. Но това ли е истинската им позиция?! Ще цитирам грамата на американската
посланичка Нанси Макълдауни от 2008 г. (в сайта Биволъ) - „В сянката на Борисов“.
Борисов много ясно и последователно култивира американско и европейско одобрение,
за да подсили своята легитимност. ... В първата си среща с мен той акцентира, че
българите не са свикнали да взимат самостоятелни решения и затова се нуждаят
Вашингтон и Брюксел да казват на министър-председателя какво трябва да направи.“

Двойният стандарт е налице - в Брюксел премиерът заявява: „В Брюксел е най-хубаво,
тук е светло. Всеки българин се гордее, че е гражданин на ЕС“. В Чикаго заявява:
„Пенсионерите с цялата глупост ги води носталгията.” Помним и думите за лошия
материал, нали? За българите Борисов казва още: „Моите кучета са страхотни, те са
точно като българите – здраво трябва да се държат“. От района на Добрич хората
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протестират срещу добива на шистов газ. Борисов не се замисля за сериозните вредни
последици от добива на шистов газ за района и за България, а се заканва, че ако
акциите продължат, те, „правителството“ „ще подпишат на инат“.

Във връзка с обсъждането на продажбата на ЧЕЗ и съмнението за скрита
приватизация, същият отправи обидата „гадове“ по отношение на българите, без да
конкретизира поименно лицата. Млада майка в телевизионно предаване задава въпрос
на Борисов: „Как бихте изкарали месеца с минимална заплата с две деца?” А той
отговаря: „Ще се съобразявате с това, което изкарвате“.

Борисов постоянно изтъква, че той е построил метрото и магистралите, макар и
значителна част от метрото да беше строена още при социализма, а „неговите“
магистрали се ремонтират по няколко пъти след това, иначе - рязане на лентички,
репортажи по телевизията. Млади момичета го посрещат с хляб и сол по народен
обичай, а той с пръсти пъха залци в устата им. Грозно и обидно.

Три мандата досега, а не спира икономическата, финансовата, демографската,
образователната. Затварят се училища и болници, заличават се селища, най-ниските
заплати и пенсии в Европа са у нас, 27 % от пенсиите са под социалния минимум, а със
заплатите не могат да се покрият най-минимални човешки нужди. И Евростат ни постави
на първо място в Европа по бедност, смъртност и корупция. Пет души се самозапалиха и
изгоряха като факли. Един безработен и безпаричен мъж дни наред се хранел със сняг,
двойно се увеличиха онкоболните. През трите мандата правителството на ГЕРБ нито
веднъж не разгледа катастрофалния жизнен стандарт на хората, остави полуживи
пенсионерите със 180 лева минимална пенсия. Едва тази година бе постигнато
символично увеличение на минималните пенсии.

Официално се знае, че заплата на премиера е 7000 лева месечно, но не била
достатъчна, била по-малка от другите заплати в България... Но пък се изживява като
лидер на Балканския полуостров и ще обединява Западните Балкани. Да не говорим, че
влизането на Косово в ЕС ще бъде като трън в петата и на България, и на Европа.
Безспорно, целта е Балканите да се подчинят на ЕС и на САЩ, и срещу Русия.

• Той праща гадни есемеси
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Все пак някакво подобрение в управлението на страната би могло да се постигне, ако тя
не се управлява еднолично. Но премиерът явно не уважава Народното събрание и не
присъства на важни заседания: приемане на държавния бюджет, гласуване на
оставката, продажбата на ЧЕЗ и др. Въздейства и на журналистите чрез есемеси и сам
признава: „Пращам им гадни есемеси“.

Корупцията е обхванала цялата държавна сграда. В някои европейски страни също има
организирана престъпност, че дори и по-тежки престъпления, но там действат като
противоотрова гражданското общество и съдебната машина. При нас гражданското
общество не е изградено, не е единно, няма традиция. Българите не могат да се
почувстват като стопани, не са взискателни към своите избраници, не проучват
личностите на кандидатите, техните програми, не търсят обяснения, не излизат
обединени на улицата. Обикновено недоволстват у дома, между четири стени...

В Словакия министър-председателят подаде оставка, защото беше убит журналист и
приятелката му. Холандският външен министър напусна, защото излъгал, и то преди
две години, че се срещал с Путин и водил разговор с него, макар че разговорът с нищо
не засяга Холандия. Но нали не е морално да лъжеш!

• Мъчно ми е за нашите протестиращи

Излязоха родители с болните деца да протестират срещу политиката на държавата по
отношение на техните деца. А Борисов заяви, че му станало много мъчно. „Кой е този
инспектор? Аз заплаках. Как може да се държи този инспектор, нали държавата му
дава пари?“ Излезе, че някой, неизвестно кой, бил виновен за мизерията и трагедията
на тези хора, някакъв служител от последното стъпало на държавата... Гражданите
обаче ясно сочеха виновника - „системата“! Майката на болно дете разказа, че 11 години
държавата ги е изоставила. Но защо поиска извинение от Бойко Борисов, а не оставка?
Защо хората от Добрич също поискаха извинение, а не оставка? Един мандат
правителството няма положителна промяна, втори мандат няма, няма промяна и в
третия. Пак ли ще се молим, или ще ги отстраняваме?

Държавата следва да се възстановява и да започнат реални реформи, най-напред от
съдебната система. Защо ли в съвременна България министър-председатели не съдят,
не съдят и министри, нито висши представители на властта?!
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В пресата бяха изнесени материали и запис на разговор с твърдението, че
министър-председателят Борисов е наредил на шефа на митницата да спре проверката
във фабриката на така наречения Мишо бирата. Стигна се дотам да се извърши
проверка дали записът е законен, но прокуратурата не отговори има ли действия на
длъжностно престъпление от страна на Бойко Борисов. В. „Галерия“ (бр.9/2013 г.) на
цели две страници изнесе данни, че сръбският затворник Сретен Йосич по искане на
Бойко Борисов му дал 3 милиона долара, за да осигури безпроблемното му пребиваване
в България. Прокуратурата не реагира, а Народното събрание образува анкетна
комисия, която стигна дотам, че имало такова изявление „Бойко взе парите“, но не
можело да се установи кой е Бойко. На 14.07.2009 г. хърватското списание „Национал“
излиза с шокиращото разкритие, че наемният убиец Роберт Матанич е убивал в
България по заповед на Бойко Борисов. Тези данни били събрани при полицейското
разследване в Хърватия. В предаването „Дискусионно студио“ на тв „Скат”, по
телевизионен мост с Хърватската телевизия, журналистът С. Йеленич насочи
българската страна да поиска и да се запознае с полицейското дело, където се
разследвало убийството на хърватския журналист Иво Пуканич. Няма данни в България
някой държавен орган да е извършил проверка по този повод...

• Да освободим Отечеството

За да бъде една държава нормална, тя следва да е правова. Да се води от принципа на
върховенството на закона и равенството на гражданите пред закона. Иначе държавата
си отива.

Най-напред да въведем този принцип. Съдебната система следва да бъде чистилището
на държавата, гаранция за прогреса. Да бъдем единни и да не стоим вкъщи, да
изхвърлим отровните плевели и да посеем здраво жито!

Да освободим нашето Отечество, най-хубавото Отечество, от властта на мафията. Да
възродим българската земя, напоена с потта, кръвта и сълзите на нашите прародители
и да я направим благоденстваща и успяваща. Да дадем на България цялата си обич и
енергия, тя е най-голямото ни богатство. Нашата земя е магнит за много чужденци и те
живеят тук... В. „Минаха години“ в брой 12/2018 г. разказва вълнуващата история на
британското семейство Лаура и Томас Ричардс от Лондон, дошли да живеят в България.
Те споделили пред вестника, че тук ги пленили „климатът, храната, природата и всичко
родно, което не може да се открие в друго място и тези блага трябва да се оценят“, че
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страната ни е докосната от Бога...

Преди повече от век така мислела и майката на Вазов. Казвала, че България е
най-хубавата в целия свят, нищо че не била ходила в чужбина. Когато я запитали защо,
отговорила: „Тя е най-хубавото място в света, защото много страни искат да я
завладеят“-

Да пребъде България и Бог да ѝ дари преуспяване.

9/9

