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Лъжи, хвалби, саботажи, доноси и хленчове редуват „калинките“ на ГЕРБ от София до
Брюксел.

Откакто бившите управляващи герберони изпаднаха в опозиция и бяха повлечени от
разкритията на служебното правителство за заварената корупционна схема, наречена
„Моделът Борисов“, те скъсаха всякаква връзка с нормалната човешка логика. В
момента се мятат като плъхове в капан, паникьосани до такава степен, че „изгубиха
пусулата“ и започнаха да се самоопровергават, редувайки пропагандни тези, които
взаимно се отричат. Една лъжа захлупва предишната, за да бъде на свой ред
опровергана от следващата уйдурма.

Например, след оповестените от САЩ санкции срещу олигарсите-корумпатори Божков и
Пеевски, плюс още няколко физически и десетки юридически лица, между които двама
бивши заместник-министри, един бивш шеф на Държавната агенция за българите в
чужбина (ДАБЧ) и един от миналата седмица вече бивш заместник-председател на
Бюрото за контрол на СРС, Бойко Борисов прибягна до фалшивата си почит към
„Началника“, за да покаже, че не той е подкупваният от Божков „действащ политически
лидер“, визиран в доклада на американския Финансов департамент. „Не сме взели една
стотинка от Божков!“ - декламира патетично и се кръсти „нашият Лидер“. Сякаш на този
свят има крадец, който си признава греховете без бой. И уверява, че с Пеевски се е
срещал само, за да обсъждат проблеми на смесените райони.

Какви проблеми може да обсъждат Борисов и Пеевски, освен „запазването на
етническия мир“, сиреч разпределянето на евросубсидиите и сферите на влияние
между ГЕРБ и ДПС? Заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев, който в
трите кабинета на Борисов отговаряше за „усвояването“ на европейските фондове,
обяви Божков и Пеевски за „комуникационен недостатък на ГЕРБ“. Т.е., че ГЕРБ не са
успели да обяснят на обществеността, че нямат нищо общо с двамата олигарси,
посочени в доклана на американското финансово ведомство като основни корупционери
в България. Ако това е истина, защо Борисов освободи министрите Владислав Горанов,
Младен Маринов и Емил Караниколов? За несправяне с работата или заради съмнения,
че са под влиянието на ДПС и на Делян Пеевски в частност? Самият Борисов обоснова
своето решение със съществуващите в структурите на ГЕРБ подозрения, че тримата
работят за ДПС. Очевидно твърденията на Томислав Дончев, че Божков и Пеевски са
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само „комуникационен недостатък“ на ГЕРБ, са просто поредната „уйдурма“, която цели
да смекчи очакваните негативни за ГЕРБ изборни последици от санкциите по Закона
„Магнитски“. Странно е все пак, че и тримата не бяха оставени да гладуват, а бяха
изпратени „с благодарност“ на друга отговорна работа. Горанов беше натоварен да
пише предизборната икономическа програма на ГЕРБ, а Маринов беше включен в
изборните листи на партията и дори заседава малко в 45-то Народно събрание.

Но, когато служебният министър на здравеопазването Стойчо Кацаров пенсионира и
изпрати с благодарност на заслужен отдих професор Тодор Кантарджиев, от ГЕРБ
инспирираха „масов протест“. А Столична община го нае за съветник по въпроса за
борбата с коронавируса.

Всички кадрови промени, извършени от служебното правителство, бившите
управляващи наричат „чистка“, „реваншизъм“, „преврат“, „връщане на комунизма“,
„политическа репресия“ и т.н. Дори се оплакаха на Брюксел с писмо, в което някои
провидяха пръста на видния отвсякъде еднакво „син“ евродепутат Александър
Йорданов. В него се повтаря тезата на ГЕРБ и Борисов, че служебното правителство
работи като предизборен щаб на президента Радев. Само че разкритите от това
правителство случаи на злоупотреба и кражба на европейски и национални бюджетни
средства валят като от рог на изобилието и поставят герберските пропагандисти в
неловко положение. Което на свой ред ги принуждава да дават абсурдни обяснения
като тези, че виновни за лошия имидж на България са бившите премиери Жан Виденов,
Иван Костов, Сергей Станишев и Пламен Орешарски, а не шефът на собственото им
„най-успешно“ управление в продължение на 11 години. Напомням че Виденов
управлява само две години, а Пламен Орешарски – малко повече от една. И че Виденов
подаде кандидатурата на България за членство в ЕС, а правителството на тройната
коалиция с премиер Сергей Станишев вкара България в Евросъюза. Докато за 11
години на власт Борисов ни докара до чакалнята на еврозоната и Европейския банков
съюз. В замяна, България, по време на неговото управление, си остана най-бедната и
най-корумпираната страна в Европа. А по време на пандемията с коронавируса се
нареди на първо място по процента на починалите на 100 000 души и на последно по
дела на ваксинираните срещу COVID-19. Да не говорим за неосъществените реформи в
правосъдието, здравеопазването, икономиката, образованието и културата. Ако днес
сме на последно място по обхват на ваксинацията срещу коронавируса, това се дължи
именно на последния кабинет на Бойко Борисов и създадения от него Национален
оперативен щаб (НОЩ). Не друг, а тъкмо Борисов и неговият здравен министър
Костадин Ангелов, се хвалеха с особения „български модел“ на управление на
коронакризата, от който се възхищавали и се учели всички европейски и световни
лидери. Незаконните трансплантации в бившата правителствена болница „Лозенец“,
безогледните харчове, оправдавани постфактум с фалшиви протоколи от несъстояли се
заседания на борда на директорите в болница „Александровска“ или лекуваните „по
документи“ чернодробно болни в „Пирогов“ - това ли са жалоните на „българския
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модел“? Или той се символизира от пациентите, починали на стълбището пред една
болница, без да дочакат да бъдат приети и лекувани от коронавируса? Този модел не е
български, а герберски! От всяка негова фибра мирише на корупция, но оправданията
на политическите покровители на този ендемичен порок са по-плитки и от
„ремонтираните“ за милиони язовири, изпразнени и затревени не от служебното
правителство, а от Държавната консолидационна компания (ДКК) и гербавото
Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Първият шеф на това министерство
в третия кабинет на ГЕРБ, Нено Димов, докара водната криза в Перник и беше съден за
безстопанственост. А вторият – Емил Димитров-Ревизоро, предстои да се срещне с
прокуратурата. Когато министърът на икономиката от служебното правителство Кирил
Петков показа плачевното състояние на „ремонтираните“ от ГЕРБ язовири, от „шайката“
изреваха, че язовирите са били изпразнени точно от служебния министър, за да бъдат
уличени неговите предшественици. Когато им показаха тревата, поникнала не за един
ден на дъното на „ремонтираните“ съоръжения, отговориха, че язовирите са били
източени за ремонта на стените, а не на дъното им. Оставаше да кажат, че в това
състояние са ги наследили от Орешарски. И че вместо за ремонта на язовирите, парите
са били пренасочени за ремонта на „стотици църкви, манастири, джамии, спортни
съоръжения, опери и театри“.

Точно толкова нелепи са и оправданията на уволнения на 7 юни, но отказващ да напусне
поста си шеф на „Автомагистрали“, за преведените авансово 1,8 млрд.лева за
изграждането на отсечката от АМ „Хемус“ между Ябланица и Търговище, за която дори
няма проект. Няма и магистрала. Затова пък е изграден паркинг на частна фирма, на
който спешно бяха докарани земекопни машини, предназначени да излъжат тръгналата
на проверка служебна министърка на регионалното развитие и благоустройството
Виолета Комитова.

Обаче хитът на измамите са краставиците, новите тикви на шашмите с евросубсидии.
Проверка на министъра на земеделието Бозуков е показала, че близо 60% от площите,
кандидатстващи за евросубсидии, не са виждали и няма да видят краставица. И на този
факт от ГЕРБ ще намерят някакво оправдание. А можеше просто да постъпят като
героите на Шолохов, които вървейки по пътя намерили един кожух. На следващия ден
единият припомнил как са вървели и намерили един кожух и поискал да си го разделят,
а вторият запитал: „Какъв кожух?“

Да чакаш от крадец да се признае за виновен – това е безнадеждно начинание. Дори
ако отвъд Атлантика бяха посочили Бойко Борисов като „действащия политически
лидер“, на когото Божков е давал подкупи, от ГЕРБ пак щяха да се оправдават с
„комуникационни недостатъци“. И щяха да се кълнат и кръстят вкупом, че не са взели и
стотинка, нито са пипали златно кюлче. Ерго, онова дето го видяхме на кадрите с
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чекмеджето на нощното шкафче на Борисов в Бояна, е зрителна измама, мираж.
Борисов не е искал пари от Божков или от други бизнесмени, а те сами са му ги пращали
по Севделина Арнаудова или в дамската чантичка на мистериозната Мата Хари, която
Борисов от кавалерство не е издал и на прокуратурата. Как да я издаде, като никой там
не го е питал за нея?

В едномесечния отчет за свършеното от служебното правителство премиерът Стефан
Янев резюмира завареното положение с думите: „Хаос, безстопанственост и
безпорядък. Корупция, замаскирана с благовидни юридически предлози“. Поради това,
освен бюджета, служебният кабинет ще трябва да пренапише и плана за развитие и
устойчивост, който България трябва да представи пред ЕК. На този фон
подслушванията на опозиционни политици от службите на Борисов изглеждат като бял
кахър. По-голямо внимание заслужава установеният от вътрешния министър Бойко
Рашков факт, че в една от дирекциите на МВР са намерени лозунги на ГЕРБ. И че
сигналите за купуване на гласове от ГЕРБ и ДПС изобщо не са били разглеждани и
разследвани. Това не е ли доказателство за фактическата коалиция между двете
„евроатлантически“ ориентирани партии. Или „шайки“, ако използваме определението на
„политолога“ Антон Тодоров за ГЕРБ? И това ли няма връзка с Делян Пеевски?

На 16 юни служебният премиер Стефан Янев уволни шефа на Държавна Агенция
Разузнаване (ДАР) Атанас Атанасов, което ни навежда на мисълта, че може точно тя да
е съхранявала лозунгите на ГЕРБ. За случай, че Бойко Борисов отново се върне на
власт. А пък той „предупреди“ премиера на Северна Македония Зоран Заев, че
служебното правителство и президентът Радев щели да го излъжат, че не могат да
заобиколят приетата от 44-то НС преговорна рамка относно присъединяването на
Скопие към ЕС. Т.е., стовари на служебния кабинет собствените си грехове. Върхът на
безсрамието беше достигнат, когато Борисов увери Заев, че служебното правителство
можело да подпише и нов договор, ако поиска. Но щяло да постъпи както с
изтребителите „Грипен“ - да остави проблемите на следващия парламент и следващото
правителство. Това е Бойко-Борисовото разбиране за отговорност, върховенство на
правото и зачитане на разделението на властите. Добре е тези, които досега „му
гласуваха“ да се освестят и да изпратят „Лидера“ на бунището на историята. В противен
случай някой ден ще го чуят да оправдава собствените си глупости с хан Аспарух.
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