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„С рейтинга си от над 90 на сто когато основах ГЕРБ, магаре да вържех, пак щяха да го
изберат!“. Тъй рече „Великият кормчия“ Бойко Борисов за първите спечелени от ГЕРБ
парламентарни избори през 2009 г.. Дали разбира какво казва? А казва, че „народните
избраници“, които той вкара и продължава да вкарва в Народното събрание (НС), в
собствените очи на лидера на управляващата партия ГЕРБ са също толкова
незначителни, колкото и четирикраките им дългоухи аналози на фона на фучащите по
пътищата мерцедеси. С тази разлика, че „магаретата“ на бате Бойко нямат право да
реват за щяло и не щяло, без да получат команда от своя стопанин, или пастир. А как се
нарича пастирът на магарета? Магаретар, разбира се! Което не означава, че самият той
не може да бъде „магаре“ в прекия и преносния смисъл на думата. Мнозина са чували
притчата за камиларя, който отишъл да иска прошка от престарялата си и умираща
камила, заради теглата, на които я подлагал през целия й труден живот. Камилата
рекла: „Всичко ти прощавам, освен едно: това, че слагаше магаре да ни води!“

ие към инатливите дългоухи, с прозвището „магаре“ се окичват хора, които пей дават да
си покажат магарията. От приказките за Хитър Петър и Настрадин ходжа, до някои от
разказите на Чудомир, магарето е синоним на инат и проклетия. И ако на четирикраките
се прощава, понеже са безсловесни и нямат хабер нито от общочовешки, нито от
евроатлантически ценности, двукраките магарета винаги са осмивани и презирани.
Например в разказа на Чудомир „Дум Павли и магаретата“, един адвокат, представил се
за братовчед на уж починалия адвокат Капанов и убедил Дум Павли да му повери
изготвянето на жалба до съдията срещу неговия съселянин Печо Юрдекя и магарето му
(което му изгризало фиданките в лозето - б.р.), е охарактеризиран с думите: „Абе,
адвокатин е, ама е половин адвокатин, а пък е цяло магаре!..Кой знае каква жалба ти е
измудрил. Ще загубиш делото.“ Разбрал от земляка си Миньо Миткин, че е измамен, Дум
Павли изплакал подобно на Цветан Цветанов след последната му среща с Бойко
Борисов: „Абе какъв е тоя мой късмет, бе земляк! Толкова път да бия от магаре да се
жалвам и пак на магаре да налетя. Какъв е тоя свят магарешки! Какво е това чудо!“

В отговор получил успокояващото: „Много са, много са, бай Павле. И в село ги има, и тук,
ама в село пак сте добре, че си ги знаете колко са, а тук, в града – пази боже! Брой
нямат!“

Припомням този разказ, понеже преди седмица станахме свидетели на нова, очевидно
предизборна, „магария“ от страна на управляващите и лично на техния „магаретар“,
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лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. След като той самият, КП КОНПИ, Сметната палата,
Комисията за финансов надзор (КФН) и Прокуратурата научиха от „Шоуто на Слави“, че
след 2016 г. Министерството на финансите (МФ), начело с Владислав Горанов е
надплатило на партиите повече от 6 млн.лв.субсидии. Управляващите признаха с
половин уста, че са сгазили закона. Но не видяха умисъл, а само чиновническа грешка
във факта, че вместо по 11 лева на действително получен глас, петте парламентарно
представени партии и коалиции, плюс извънпарламентарната партия „Възраждане“ са
получили по 13,26 лв. Понеже, както твърдеше министърът на финансите Владислав
Горанов, законът позволявал двояко тълкуване. „Хубавото трябва да е по много“, казва
един от героите на филма „Особености на руския национален риболов“. А българският
народ го е казал другояче: „Не е луд, който изяжда баницата, луд е този, който му я
дава!“ Нали и през 2013 г. „магаретата“ на Борисов не забелязаха, че в печатницата на
техния общински съветник в Костинброд са „надпечатани“ близо 500000 бюлетини?
Когато гръмна този скандал, Борисов укори опозицията, че не била оставила този
„производствен брак“ да отпътува до местоназначението си, за да бъдат заловени
нарушителите на местопрестъплението. А вече през май 2019 г. той обяви Костинброд
за „хибрида“, донесъл на ГЕРБ загуба на 6% от гласовете. Тогавашният главен секретар
на МС Росен Желязков, който беше поръчал отпечатването на костинбродските
бюлетини, днес е министър на транспорта и съобщенията в правителството на Бойко
Борисов.

Стефан Цвайг пише, че: „За всяка голяма шмекерия са нужни две неща: голям шмекер и
голям глупак“. Ролята на глупака играят всички, които избират „магаретата“ на Бойко
Борисов. А народът е този, който издържа цяла сюрия контролни органи, а те нищо
нередно не виждат в спонтанно избухналата „щедрост“ на премиера Борисов, който
хвърля от прозореца на МС , като един „премиер слънце“ милиони, за да няма протести.
Нито, че води предизборна агитация с държавни средства, раздавайки без никакъв
парламентарен контрол така наречения бюджетен излишък. Ако слушате Борисов,
парите отиват за строителство и ремонти на „стотици пътища, мостове, детски градини,
болници, училища, опери, театри, църкви, джамии и синагоги“. И, разбира се, за
Коледни и Великденски надбавки на „кофти матрияла“, сиреч на пенсионерите.

Така че КП КОНПИ, КФН, Сметната палата, Прокуратурата, ДАНС и други сигурно ще
ги видим в докладите на някое европейско разследване. Щото друга радост за този
народ не остана. Докладите от мониторинга на ЕК и изявления, като това на холандския
външен министър за Шенген явно не са достатъчни, за да ги събудят от дълбоката
дрямка, в която са потънали. Депутатът на ГЕРБ, бившият конституционен съдия
Георги Марков, отговори на изявлението на холандския външен министър със
„загриженост“ за холандския народ. В същия дух бе и коментара на евродепутатаот
ГЕРБ Андрей Ковачев, който от екрана ва „България Он еър“ (08.06.2019) изтълкува
изявлението на холандския дипломат №1 като заплаха за разтурване на Шенген и
възстановяване на граничния контрол между държавите членки на ЕС. А заместник
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министърът на външните работи Георг Георгиев отхвърли критиките в доклада на ЕК с
аргумента, че този доклад не бил „онзи“ доклад. Сиреч, не бил ежегодния мониторингов
доклад на ЕК, а доклад по друг механизъм, визиращ всички страни членки. Корупция
имало и в Италия, и във Франция, и в самата Холандия, а пък ние сме били доказали
как пазим границите на ЕС. И това го чухме по ТВ „Европа“ само 24 часа след
залавянето по АМ „Тракия“ на микробус със 17 нелегални мигранти! След като
полицията не го арестува, водачът на автобуса прескочи мантинелата и избяга в
гористата местност. Ако не беше се предал скоро след това, можеше и до днес да го
търсят, както Стоян Зайков от Костенец. Как, ако не с подкупи тези мигранти са
проникнали на територията на България, ако охраната на българско-турската граница е
такава, „че и врабче не може да прехвръкне“ незабелязано? А беше време, когато
Борисов твърдеше, че само една стена остава да се баданоса и сме в Шенген. Днес сме
толкова далече от Шенген, колкото и от Еврозоната. И причината за това не са
опозицията и критичните към властта медии, а вездесъщата корупция и присвояването
на европейските фондове. Не усвояване, а присвояване от тъщи, шуреи, зетьове,
братовчеди, кумове и кумици на управляващите. Морално укоримо, но законно, като се
има предвид двусмислието на законите ни. Такива са „моралните стандарти“ на ГЕРБ.

Защо, вместо да поиска оставката на министъра на финансите Борисов внесе в НС
предложение за изменение на Закона за политическите партии, което предвижда
намаляване на партийната субсидия на 1 лев за реално получен глас? Искал бил да
види как опозицията ще купува гласове и ще издържа своите телевизии. Очевидно пред
ГЕРБ и Борисов проблем с купуването не съществува: те пазаруват на едро цели
социални групи и съсловия. Днес ще увеличат заплатите на учителите и медицинските
работници, утре ще подхвърлят нещо на пенсионерите и работата с рейтинга на властта
е опечена. Вместо да плаща по 50 лв. на ромските си фенове, Борисов им дарява
тениски с неговия лик и предизборно вдига заплатите на работещите в бюджетната
сфера. Няма защо да издържа партийна телевизия, понеже може да купува с
европейски рекламни поръчки и туристически разходки медийни чучулиги от така
наречените национални телевизии. Национални по обхват, не като идейност и
собственост. Журналистите от тези медии, които Борисов разхожда с правителствения
самолет от Рим до Абу Даби и Брюксел знаят как да се отблагодарят. Те са тези, които
в момента пеят псалми за мъдрото решение на кабинета „Борисов“ да предложи
намаляване на партийната субсидия на 1 лев за действително получен глас. Ако БСП
беше предложила това, щяха да го нарекат див популизъм, но щом го предлага Борисов,
то е справедливо. Така герберите квалифицираха като популизъм направеното от БСП
преди време предложение за намаляване на депутатските заплати и на ДДС върху
стоките от първа необходимост. Днес Делян Пеевски и Йордан Цонев от ДПС
предлагат намаляване до 5% на ДДС върху хляба, лекарствата и книгите, но това
разбира се не е популизъм, а елемент от депесарската стратегия за „изпреварващо
развитие“. И кого ще изпреварим при тази корупция? Афганистан, Габон, или Папуа
Нова Гвинея? По бедност, корупция, престъпност и подчиняване от изпълнителната
власт на всички останали власти отдавна сме надминали държавите на Черния
континент и банановите републики в Южна Америка.
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Прави са от БСП, че предложението на МС и лично на Бойко Борисов за намаляване на
партийната субсидия на 1 лев е кризисен пиар. Самите вносители не разчитат и не
вярват предложението им да мине в парламентарната зала. Но е извън всякакво
съмнение това, че възнамеряват да го използват за предизборна пропаганда. Вижте,
санким, кой не зачита волята народна! Ние сме тези, които внесохме в НС предложение
за мажоритарна система на избор, ние сме тези, които се отказват от държавна
субсидия, но опозицията не ни подкрепи. Дайте ни 121 депутатски места и ще
претворим в дела вашите желания.. „Ний сме народа“, както пеят ВМРО…

Натрупаните от ГЕРБ 17 млн.лв. партийна субсидия са напълно достатъчни за
издръжката на партията, във всички възможни избори. Но изпадне ли от властта, те ще
изглеждат като пълна мизерия на свикналите да бъркат в държавната каца с меда
гербери. Засега, въпреки решението на парламентарната комисия по бюджет и
финанси (взето в отсъствието на представителите на БСП, б.р.), отвличащата
вниманието маневра на ГЕРБ се подкрепя единствено от „опозиционната“ ПП „Воля“ на
петролно фармацевтичния бос Веселин Марешки. Вносителите на законопроекта
разбират прекрасно цялата пошлост на своя театър, но ще го играят с цел да убият
някой и друг парламентарен ден. За да не се говори през това време за поредицата от
гейтове, в чиято паяжина се оплетоха и „магаретата“, и техният „магаретар“. Точно,
както правят с увеличението на пенсиите – минималната, социалната и пенсията за
старост. Седемте лева, които ще вземат получаващите минимални пенсии, вече са
изядени от инфлацията и новите цени на тока, парното и водата. И, както отбелязват
някои „печеливши“, тези пари няма да стигнат само за тоалетна хартия на премиера по
време на празниците!

Фактът, че Борисов продължава да кръстосва страната като шофьор на джип и да
реже лентички показва, че май се готви отново за предсрочни парламентарни избори,
редом с местните такива. А, както е казал железният немски канцлер Ото фон Бисмарк:
„Никъде не се лъже така, както на лов, на война и преди избори!“ Забравете, значи, за
„Суджук гейт“, „Кум гейт“„Апартамент гейт“, „Къщи за гости гейт“ и далаверите на
герберските кметове. Нали Цветан Цветанов е отстранен от всички ръководни постове в
ГЕРБ? Трябва, значи, и Корнелия Нинова да се оттегли от поста председател на БСП,
понеже е загубила европейските избори. А защо Борисов не поиска и Станишев да се
оттегли от ръководството на ПЕС? Нали се похвали, че е победил лидера на
европейските социалисти?

Обаче, ако следваме тази логика, след загубата на президентските избори през 2016 г.
Бойко Борисов трябваше да подаде оставка, не само като премиер, а и като лидер на
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загубилата партия ГЕРБ. При това Румен Радев отвя кандидатката му Цецка Цачева с
над 60:40 от гласовете. А, за разлика от 2014 г., днес БСП на Нинова има 5
евродепутати: - толкова, колкото и ГЕРБ. Шестият, Александър Йорданов, е депутат на
СДС, не на ГЕРБ, нали?.

Прибягването до плоската хитрина със свеждането на партийната субсидия до 1 лев на
действителен глас напомня за сълзата, която Цецка Цачева пророни от едното око по
време на телевизионния дебат с Румен Радев. Лъжата й, че за първи път споделя нещо
„за дядо си, убит от комунистите“, беше разобличена незабавно с кадри от предишно
нейно гостуване в предаването „Свободна зона“ на Георги Коритаров по ТВ+. Фалшът
беше наказан, както се надявам да стане и с фалшивото намерение на ГЕРБ да се
вслуша със задна дата във волята на гласоподавателите от референдума на Слави. Те
искаха и мажоритарно, и електронно гласуване, а ГЕРБ не можа да им осигури дори
машинно. Така към „успехите“ си Борисов добави още един: погребването на илюзиите,
че волята на народа е закон за него и ГЕРБ.

Най-смешното е, че когато предлагат закони и законодателни промени, българските
управляващи не мислят, че сами ще страдат от тях, когато минат в опозиция. Няма вечни
във властта. Няма незаменим и незаобиколим фактор. Няма с малко, но завинаги.
Остава магаретата в ГЕРБ да се убедят, че може и без Бойко Борисов. България
отдавна го знае. Тя може без всички „магарета“, били те от ГЕРБ, ДПС, ДБ, СДС, или
ПП„Воля“. България трябва да се „обезмагарява“ не откъм четирикраки, които отдавана
за народа са мерцедесите на прехода. С „омагаряването“ на хората във властта трябва
да се спре. Двукраки магарета, жадуващи за власт и облаги, у нас винаги ще се
намерят. Въпросът е да не им поверяваме да водят кервана…
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