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Три седмици след „историческата“ среща на премиера Борисов с американския
президент Тръмп в Белия дом, не спират коментарите и опитите за пресмятане на
плюсовете и минусите от това приключение. През това време многократно ни показваха
кадри как Борисов полага венец пред Паметника на незнайния воин в Националния
мемориален гробищен парк Арлигтън, както и кадри от срещите му в Националния
републикански и Националния демократичен институт, където нашият премиер обяви с
усмивка, че на българите им е все едно кой управлява САЩ. Скритият подтекст беше:
„Вие тука си се карайте, колкото искате, само ме оставете да си довърша третия
мандат. И обещайте в обозримо бъдеще да премахнете визите за български граждани,
както направи Канада. Защото българите в САЩ не създават никакви проблеми.“

Обаче, стопанинът на Белия дом, който красноречиво се отдръпна, когато Борисов
налетя да го целуне по бузата, сякаш е Меркел или Ердоган, му обясни, че визите ще
паднат тогава, когато делът на отказите за издаване на визи намалее от 15% на 3%. И
бившият американски посланик в София Пардю заяви: „Далеч сте от падане на визите“.
Вместо на визите, Тръмп акцентира на сътрудничеството с България в областта на
сигурността, отбраната, икономиката, търговията и енергетиката, в това число
ядрената и газовата, както и на борбата с корупцията и укрепването на демокрацията,
върховенството на закона и независимостта на съда. Той прие Борисов в Овалния
кабинет, където пред камината похвали българите като „страхотни приятели и
съюзници, които купуват F-35“. Очевидно не му е известно, че правителството на Бойко
Борисов е предплатило над 2 млрд.лв. за още несъществуващите F-16 Block 70. И че
първият атлантик в България Соломон Паси предлага да платим още толкова, за да
придобием изтребители F-35, останали без купувач заради забраната на Конгреса те да
бъдат доставени на Турция. В някои медии беше публикувана „фалшивата новина“, че
Тръмп е объркал България с Белгия, но по-добре ли щеше да е ако беше ни сбъркал с
Буркина Фасо или Бурунди? Две страни, с които се конкурираме по сиромашия и липса
на свобода на изразяването и медиите.

Нейсе. За останалите подробности от срещата Тръмп-Борисов по-изчерпателна
информация даде новоназначеният посланик на САЩ в София, г-жа Херо Мустафа,
която е от иракско-кюрдско потекло и чието име, според някои, означава „Ружа“. Пред
Атлантическия клуб тя изнесе лекция на тема „Американско-българските отношения.
Следващите 30 години“. Ерго, госпожа посланичката на САЩ не предвижда България
да изчезне поне още 30 години, за което й благодарим. Най-вече за откровението, че
САЩ няма да предоставят визи за корумпирани държавни служители и членовете на
тяхното семейство. От това по-ясно признание за корупцията сред държавните
чиновници в България не може да има!
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Както изтъкна посланик Херо Мустафа, един от резултатите на „историческата“ среща в
Белия дом било установяването на Рамка за стратегическо партньорство – „пътна карта
за продължаване на нашето ползотворно сътрудничество в три важни области на
нашия взаимен интерес“. Тези области са: 1) сътрудничество в областта на сигурността
и отбраната; 2) сътрудничество в областта на икономиката, търговията и енергетиката
и 3) укрепване на демокрацията и върховенството на закона. Като първи приоритет във
въпросната Рамка за стратегическо партньорство Мустафа посочва сигурността и
отбраната. И изброява събития като: присъединяването на България през 1993 г. към
Програмата за щатско партньорство и установяването на партньорски отношения между
Българските въоръжени сили и Националната гвардия на щата Тенеси; създаването на
Офис за отбранително сътрудничество през 1999 г. към Посолството на САЩ в София;
подписването през 2006 г. на двустранно Споразумение за сътрудничество в областта
на отбраната, което било дало възможност за по-голямо участие на американски
военнослужещи в двустранни и многостранни учения в България; инвестирането от САЩ
на над 50 млн.долара посредством Европейската инициатива за възпиране, за
подобряване на военните съоръжения в България, където американските
подразделения се обучават редовно съвместно със своите български колеги.

Има ли в България американски военни бази?

Според министъра на отбраната Каракачанов няма, въпреки че пак той настояваше
преди няколко години срещу безплатното ползване на тези бази САЩ да ни подарят
една ескадрила изтребители F-16. Обаче г-жа Херо Мустафа твърди, че едно от
първите си посещения извън София е направила „в нашата съвместна база в Ново
село“. Продължава: „Обхватът и честотата на нашето военно сътрудничество с
България непрекъснато нарастват като през 2019 г. имаме 200 съвместни военни
мероприятия, включително 19 учения, спонсорирани от САЩ… Български войници се
биха редом с американските в операции в Ирак и Афганистан и участваха в
коалиционни операции в Либия, Косово и БОСНА. Освен това, в съответствие с
обещанията за разходи за отбрана, поети от всички съюзници по време на срещата на
НАТО в Уелс през 2014 г., България следва план за достигане на своята поставена цел
за разходи за отбрана до 2024 г. Скорошната покупка на многоцелеви изтребители F-16
демонстрира, че България предприема активни действия за военна модернизация, за да
бъде още по-способен съюзник и партньор. От наша страна правителството на САЩ е
инвестирало повече от 350 млн. долара под формата на различни видове помощ за
укрепване на сигурността, подпомагайки обучението и въоръжаването на Българските
въоръжени сили през последните 30 години. Над 5000 български военнослужещи и
цивилни представители на МО, МВР и МВнР са участвали в американски отбранителни
програми. Освен това американските военнослужещи са изградили добросъседски
отношения с хората по места из цялата страна. От 2010 г. насам САЩ си партнират с
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местни общини, осъществявайки близо 60 проекта за изграждане и обновяване на
училища и други обекти в цялата страна в подкрепа на българската стратегия за
социално икономическо развитие“. Добросъседски отношения между гости и стопани
може ли да има? А дали американците у нас не се чувстват вече стопани на България?

И, обърнете внимание на това: „Като част от Рамката за стратегическо партньорство ще
започнем нов диалог за разработване на 10-годишна пътна карта, с която да
продължим да развиваме двустранното отбранително сътрудничество, за да
противодействаме на морски, кибер и хибридни заплахи в Черноморския регион… Ще
увеличим броя на военните учения с българските си колеги, включвайки по-комплексни
и динамични съвместни тренировки и учения - продължава нейно превъзходителство
Херо Мустафа. - САЩ също така ще продължат да подкрепят усилията на България за
модернизация посредством предоставяне на помощ в областта на сигурността и
улесняване на достъпа до напреднали американски военни технологии. Освен текущите
преговори за придобиване на нова военна техника, ние също така разглеждаме
възможностите за съвместно производство на споделени продукти с военно
предназначение“. И премиерът Борисов, който предложи във Варна да се създаде
информационно координационен център на НАТО, пледира за повече учения, но не
казва как това се съгласува с виждането му за Черно море като един демилитаризиран
регион, в който има само туристи, яхти и платноходки. Чии военни кораби ще провеждат
тези учения, след като конвенцията от Монтрьо разрешава престоя на военни кораби на
нечерноморски държави до 21 дни? С какви съдове ще участват нашите ВМС, които
изтеглиха на сушата последната ни дизелова подводница „Слава“? И, накрая, кой ще е
противникът на тези маневри? Русия или тероризмът?

Що се отнася до

икономиката, търговията и енергетиката –

вторият приоритет в Рамката за стратегическо партньорство, американският посланик
оповести някои цифри, които озадачават. Например че американските фирми са
инвестирали над 2,5 млрд. долара в българската икономика под формата на ноу-хау и
капитал. По този начин били създадени над 30 000 висококвалифицирани и
високоплатени работни места, по-специално в производството, енергетиката и
съвременното земеделие! Което нареждало САЩ между първите шест държави,
инвестиращи в България. А двустранната търговия понастоящем възлизала на 1,2 млн.
долара. Нейно превъзходителство г-жа Мустафа изрежда какво внасят у нас
американските компании – високо технологични, авангардни стоки, електронни
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технологии и устройства, части за автомобилостроенето, атомно оборудване и
медицински технологии. Но не казва дали в САЩ изобщо влизат някакви български
стоки!

Не става ясно и как американската подкрепа и достъпът на български фирми до
американските компании, осигуряван посредством търговски изложения, първото от
които ще се проведе тази седмица и ще бъде в областта на сигурността,
здравеопазването и информационните технологии, ще помогнат на българския народ да
стане по-богат и по-производителен. Но намеците за инвестиционния климат,
нагласените обществени поръчки, корупцията и клептокрацията сякаш обясняват защо
българите са толкова бедни и отчаяни. Ако с тези явления ще се борят американският
посланик и неговият юридически съветник, а правораздавателните органи в България
ще прикриват корупцията или сами ще са затънали в нея, каузата е изгубена. Освен ако
на народа не му писне и не изпълни площади и улици, както през зимата на 2013 година.

Според Н. Пр. г-жа Херо Мустафа енергийното сътрудничество било ключова тема по
време на срещата в Белия дом. Тръмп и Борисов били обсъдили споделената цел
България да се превърне в истински газоразпределителен център и основен източник
на енергийна сигурност в региона. Посланичката била решена да подкрепя усилията на
България да диверсифицира енергийните си доставки, което включвало и
изграждането на газовата връзка между Гърция и България (IGB) и участието на
страната в планираното изграждане от гръцка страна на терминала за втечнен газ в
Александруполис. Очевидно до г-жа Мустафа е достигнала „хибридна“ информация, че
по газовата връзка с Гърция изобщо не се работи, та се е наложило тя лично да
провери напредъка в изграждането на този проект, придружена до района на Хасково
от посланиците на Гърция и Азербайджан, министъра на енергетиката Теменужка
Петкова, премиера Бойко Борисов и съответните търговски фирми. „Доверяй, но
проверяй“, тази руска поговорка обичаше да цитира покойният президент Рейгън, но
явно тя се е превърнала в девиз на цялата американска дипломация. Госпожа Мустафа
обаче направо заплаши: „Ще продължа да следя внимателно строителните работи през
идните седмици и месеци. Интерконекторът с Гърция и терминалът в Александруполис
заедно ще отворят пътя за мащабен внос на втечнен природен газ, като в крайна сметка
въведат реална конкуренция на българския газов пазар, осигурят надеждни газови
доставки и позволят на българския потребител да се възползва от по-ниски цени… Ако
България иска да стане енергиен център, изключително важно е тя да реформира
собствения си вътрешен газов пазар, гарантирайки справедлив, недискриминационен и
прозрачен пазар, което е ключова предпоставка за диверсификацията“.

Посланикът на САЩ се спира и на ядрената област, изтъквайки преимуществата на
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американския опит, включително в ядрената енергетика. Нещо, което трябва да е
подсказало на нашите управляващи, че без американско участие АЕЦ „Белене“ ще си
остане „гьол“, въпреки платените и отдавна ръждясващи под найлона два руски ядрени
реактора.

Що се отнася до НАТО, чиито лидери се събраха в началото на този месец на среща на
върха в Лондон, въпросът за финансирането на тази бюрократична и изживяла
времето си останка от Студената война, се превръща в основна ябълка на раздора.
Борисов както знаем се похвали на Тръмп, че благодарение на предплатените 2,2 млрд.
лева за F-16 Block 70, България предсрочно е увеличила дела на военните си разходи
до над 3% от БВП, щом последният заяви: „Кажете това на германците!“ В същото време
именно САЩ намаляват вноската си в НАТО със 120 млн. долара, докато Германия леко
увеличава своята, а Франция отказва да я последва. Нещо повече, Макрон обяви вече,
че НАТО е в мозъчна смърт. Дни преди срещата на върха в Лондон, той каза още, че
Турция не бива да очаква солидарност от съюзниците си в НАТО за своята агресия в
Сирия, наречена операция „Извор на мира“. Вбесен, турският президент Ердоган се
провикна: „Уважаеми, Макрон! Вижте дали вие самият не сте в мозъчна смърт!“

„Съюзници-разбойници“, запели българите след Междусъюзническата война през 1913
г. Ами ако сега се окаже, че НАТО е не само в мозъчна, а в клинична смърт, за какъв
дявол му е координационният център във Варна? Той няма никаква стратегическа
стойност, освен като средство за въвличане на България в поредната западна
авантюра срещу Русия. Вероятно и него ще нарекат „съвместна база“, макар само
земята под центъра да е все още българска.

Що се отнася до американския посланик г-жа Херо Мустафа, според Хаккъ Йоджал (в.
„Миллиет“/29.11.2019), на разпространеното в Турция кюрдско наречие курманджи,
изразът „Я Херо, я Меро” се употребявал в смисъл на „Или иди, или не отивай“. Нещо
като българското: „Я камилата, я камиларят“.
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