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„На богатий шапка клатя и на силний казвам „да“

и затуй ми е душата мирна, весела всегда“.

П. Р. Славейков

В своите спомени редица съветски пълководци от Великата Отечествена война, като
Жуков, Щеменко и Баграмя, преразказват знаменитата формула на един преподавател
по фортификация от Военната академия относно норматива за инженерно оборудване
на отбраната: „Един километър, един батальон, един ден“. А един командир на батальон
от БНА, чиято младост беше минала в Странджа, казваше: „Характерното за отбраната
са огризките от хляб, останките от боб и парчетата вестник, използвани за задни цели“.
Ако си представим като вид отбрана външната политика на България през изминалите
30 години и особено трите през, мандата на Бойко Борисов, можем да представим като
огризки от хляб и останки от боб прокламираните цели и постигнатите резултати, които
се пропагандират не с парчета, а с цели вестници и „национални“ електронни медии.
Толкова свободни и независими, че България я класират на 111-то място в света по
свобода на медиите.

Според тези блюстители на свободното слово, премиерът Борисов е „велик
комуникатор“, признат от страдащия от алкохолен ишиас бивш председател на
Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Неотдавна той разказа как чрез една
драсканица върху лист хартия Премиерът-Слънце Борисов му описал картинно проекта
„Турски поток“. Ако вярваме на самия Борисов, той защитил „Турски поток“ и проекта
АЕЦ „Белене“ и при срещата си с Доналд Тръмп в Белия дом. Към газовия проект
нашият човек добавил и газовата връзка с Гърция и терминала за втечнен газ в
Александруполис. А за АЕЦ „Белене“ поискал участието на американски компании,
произвеждащи оборудване за ядрената енергетика. Според новоназначения
американски посланик в София г-жа Херо Мустафа, именно газовата връзка с Гърция и
терминалът за втечнен газ в Александруполис щели да отворят пътя за масирани
доставки на втечнен газ и да превърнат България в истински газоразпределителен
център и източник на енергийна сигурност за целия народ, докато „Турски поток“ я
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обричал да си остане изцяло транзитна страна. Това каза Херо Мустафа в лекцията за
американско българските отношения, която тя изнесе пред Атлантическия клуб. На
лекцията присъстваха Дядо Цар и неговият външен министър Соломон Паси, станал
вече доктор. Преди руският президент да нахока ръководството на България, а не
българите, за умишленото забавяне под външен натиск на строителството на „Турски
поток“ на българска територия, точно американският посланик прояви недоверие и за
хода на изграждането на газовата връзка с Гърция. Придружена от посланиците на
Гърция и Азербайджан, министърът на енергетиката Теменужка Петкова, премиерът
Бойко Борисов и представители на съответните търговски фирми, г-жа Мустафа
посети Хасковския регион. Уважение всекиму, доверие никому! Но вместо да се обиди,
премиерът на България повози посланика на САЩ на джип, шофиран от самия него и
пред телевизионните камери награби Мустафа така, че замалко да й отвинти главата.
То бива любов, ама чак толкова не бива! При визитата си във Вашингтон Борисов се
опита да целуне и Тръмп по бузата, но удари на камък. След толкова обвинения в
сексуални посегателства над служителки и проститутки, оставаше да обвинят Тръмп и в
джендъризъм! Затова американският президент се задоволи да похвали българите
като „страхотни приятели, които купуват F-35“ и харчат за отбрана 3,5% от БВП, за
разлика от свидливите германци. Но какъв е в крайна сметка резултатът от
„историческата“ среща на Тръмп с Борисов в Белия дом? България отиде на тази среща,
предплатила 2,2 млрд.лв. за още непроизведените многоцелеви изтребители F-16 Block
70, а получи в замяна потупване по рамото, снимка за спомен и подканяне за по-бързо
изграждане на газовата връзка с Гърция и терминала за втечнен газ в
Александруполис. Посланик Мустафа обеща да докара и американски експерти, които
„да огледат площадката на АЕЦ „Белене“. В замяна на това Борисов обеща във Варна да
се разгърне координационен център на НАТО с оглед операциите и ученията на
Алианса в Черноморския регион.

Но Херо Мустафа формулира съвсем друга задача на центъра: противодействие на
морски и кибер-хибридни заплахи.

@Откъде ще дойдат те? Естествено от Русия.

„Гълъбът“ Борисов поиска повече учения, а ще получи един плацдарм за агресия.
Москва, която не си прави никакви илюзии относно суверенността на българската
външна и военна политика, натири реципрочно един български дипломат и чрез
Владимир Путин предупреди София, че може да потърси алтернативен маршрут за
„Турски поток“, ако правителството на Бойко Борисов продължава да симулира
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строителство на газопровода. На срещата на Владимир Путин със сръбския президент
Александър Вучич в Сочи този въпрос е бил дискутиран отново, щом Вучич се е
похвалил с готовността на сръбския участък от газопровода. Добавете към това
изявлението на сръбския министър на отбраната Александър Вулин, че за разлика от
България, Сърбия сама взема решения, и ще разберете, че България не извлече
никаква полза от своето европредседателство. Сърбия очевидно не гори от нетърпение
да влезе в ЕС чрез трамплина НАТО; Северна Македония не желае да признае общата
си история с България и да се откаже от антибългарската риторика и политика;
Гърция заяви готовност да охранява небето над своята северна съседка, но за разлика
от България, има с какво да го охранява! На всичко отгоре, в Гърция и Румъния свалиха
властниците управлявали по време на българското европредседателство, а в Северна
Македония може да направят същото на извънредните парламентарни избори през
април 2020 г. Албания беше ударена от земетресение и също ще отложи
евроинтеграцията си за по-добри времена. Впрочем, и френският президент Макрон е
на мнение, че е рано страните от Западните Балкани да се канят за преговори за
членство в ЕС. Тогава излиза, че България не само не е никакъв локомотив на
Западните Балкани по пътя към ЕС, ами и Северна Македония не може да повлече
натам. Каква полза от повишения кредитен рейтинг на страната, щом никой голям
инвеститор не желае да дойде у нас, заради корупцията, липсата на квалифицирана
работна ръка и ограничения ни вътрешен пазар?

Би Би Си излъчи един критичен документален филм за ужасяващите условия, в които
живеят деца в неравностойно положение, доказвайки, че нищо в тази област на
социалната политика не е помръднало от филма за Могиляне. Тогава премиерът
намери жертвения агнец в лицето на министъра на труда и социалната политика Бисер
Петков, обвини го в несправяне със задълженията и липса на комуникация с колегите и
обществото, и го призова да подаде оставка. Получи тази оставка и веднага подготви
следващия скандал, предлагайки Деница Сачева да седне в стола на Петков. И тази
„калинка“ с „експертност“ по журналистика и социална педагогика, едва ли е
най-подходящия кандидат за министър на труда и социалната политика. А в трудовата й
биография като заместник-министър на образованието има и една скандална наредба
за анкета сред децата, в която ги питат какви се чувстват: момченца, момиченца, или от
някакъв трети пол? Малко по-рано с поста заместник председател на НС бе уреден
проваленият тотално като вицепремиер „обединен патриот“ Валери Симеонов. А за
главен прокурор ВСС избра Иван Гешев, докато неговият предшественик Сотир
Цацаров бе предложен от МС и одобрен от НС за шеф на КПКОНПИ. По-хлевоустните
коментират, че сякаш Борисов се готви отново да хвърли пешкира, та си подсигурява
гърба срещу бъдещи обвинения от страна на прокуратурата и разследвания на
имотното му състояние от антикорупционната комисия. И отново, тълкувайки както
дяволът чете Евангелието, препоръките на Комитета на министрите на Съвета на
Европа и Венецианската комисия, той измисли поста на втори главен прокурор, който да
контролира титуляра и да може да го разследва при сигнали за извършено от главния
прокурор престъпление! А кой ще контролира и разследва контролиращия прокурор? Да
не говорим, че Конституцията не предвижда наличието на този контрольор, който пак
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ВСС ще избира, за да надзирава избрания от него главен прокурор. Следователно,
трябва да се промени Конституцията, но в НС трудно ще се събере мнозинство, което да
реши да се проведат избори за Велико народно събрание. Всякакви опити да се
заобиколи Конституцията и въпросният наблюдаващ прокурор да се въведе чрез
промени в Наказателния кодекс или Закона за съдебната власт, би трябвало да
срещнат отпор от Конституционния съд. Впрочем, препоръките на Венецианската
комисия се използват от нашите управляващи, само когато им е изгодно. Например,
когато комисията предупреди да не се променя Изборният кодекс в последния момент,
нашите умници си запушиха ушите. Борисов явно чува само това, което не може да
отсвири без да получи шамар от Брюксел или Страсбург.

Последният епизод от играта на справедливост и „съобразяване с народната воля“ се
разигра в НС по миналата седмица, когато след две гласувания на текстове в Закона за
бюджета, касаещи размера на партийната субсидия, ГЕРБ подкрепи на третото
гласуване предложения от БСП размер на субсидията от 8 лв. на получен действителен
глас. Лично Борисов обясни това „изгърбване“ с ултиматума на Валери Симеонов, че ако
този текст не бъде приет трябва да си търси ново мнозинство за бюджета. Ако
бюджетът не бъде одобрен, правителството трябвало да подаде оставка, а
предвидените увеличения на минималната пенсия и заплатите на заетите в обществения
сектор нямало да ги има. Остава всеки сам да прецени кое от двете е било водещото
съображение за промяната в позицията на ГЕРБ. ДПС изтълкува тази отстъпка като
„тайна договорка между Нинова и Борисов“, посредник на която бил Валери Симеонов.
Интересна ситуация: ОП са съгласни на 8 лв. субсидия, а от ДПС настояват за такъв
размер, който да осигури политическото функциониране на малките партии? Но не
казват на каква сума възлиза този достатъчен размер? И дали изобщо ДПС има нужда
от субсидиране, след като разполага с ТЕЦ „Варна“ и цял обръч от приятелски фирми?
И, дали като говорят за неограничени дарения при нулева субсидияь депесарите имат
предвид и такива от Турция? Така или иначе, субсидията от 8 лв. на действително
получен глас е разумно, но дали ще остане поне през 2020 г., знае само Делфийският
оракул.

По ирония на съдбата, точно инициаторите на референдума за промените в изборния
кодекс от „Шоуто на Слави“, ще изпият горчивата чаша на безпаричието. Веднъж,
защото СЕМ глоби тяхната телевизия „7/8 ТВ“ с 30 000 лв.; втори път, защото никой не
се натиска да рекламира в чалга телевизия; трети път, защото съдът отказа да
регистрира партия „Няма такава държава“, заради използваните в логото й национални
символи. Което човек сам си направи, никой друг не може да му го направи! А пък и
сценаристите на Слави не могат да се мерят с Борисов в рукопоцелованието. Както
казва Бай Ганьо: „Ти ще целунеш ръка, аз по-надолу. Ти по-надолу, аз още по-надолу. Че
ти с мене ли ще се мериш, бе, кьорпе?!“
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Една реклама казваше, че не става само с ядене, трябва и акъл. Ние пък ще кажем, че
не става само с поцелуйковщина. На разбрания и толкова му стига!
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