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Министър-председателят строи суперкомпютър, главният прокурор пуска
компромати, президентът кара дрон, коронавирусът върлува, а народът си почива
в Гърция

Още не е заглъхнало ехото на „онези“ аудиозаписи и снимки от спалнята на премиера в
резиденция „Бояна“, а самопровъзгласилият се за Флагман на управлението Бойко
Борисов успя да направи първа копка и на строителството на суперкомпютъра в
„София Тех Парк“. Който суперкомпютър трябва да ни направи дигитален № 1 на
Балканите. Според критиците и политическите опоненти на Вожда обаче, първата му
задача щяла да бъде да изчисли колко евро пари са били откраднати за неговото
изграждане. Гиди, завистници недни! Но и хората от обкръжението на премиера не са
така „безукорно чисти“ като него.

Гледайки глуповато ухиления директор на „София Тех Парк“, бившият президент Росен
Плевнелиев, неволно се сетихме за твърдението на Кирил Киров Японеца, че
притежавал копие от паспорта на този субект с немски черен печат, заради вкарването
на нелегални гастарбайтери в Германия. И този човек щеше да съдейства немският
автомобилен гигант „Фолксваген“ да построи новия си завод в България, вместо в
Турция. Впрочем, немците се отказаха и от завода в Турция, заради коронавируса, но
дума не споменаха за изнасяне на бизнеса си в България. И причината затова не е само
бацилът, който върлува у нас, а световно известната корупция на българските
политици и чиновници. Нов щрих към тази представа за България внесе и премиерът
Бойко Борисов, обяснявайки позорните снимки от спалнята си в Бояна с дрона,
управляван от президента Радев… Той, видите ли, идвал до терасата му, правел
снимки, а можело и да пусне 500 грама динамит и да угаси българското Слънце!
Разбира се, Борисов не изключва и версията свои да са го фотографирали легнал (пиян
или напушен?) напреки на леглото в премиерската спалня. Но не обясни кой е гостувал
там по негова покана и е напълнил чекмеджето му с пачки евро и кюлчета злато. Нито
къде са отишли тези придобивки. Защо ли премиерът спи с пистолет до главата си дори
в правителствената резиденция, щом е „безукорно честен“? И как, ако не е бил свързан
с ДС, е чел учебника на КГБ за изготвяне на компромати? Ако е истина, че единият му
дядо е бил Николапетковист и комунистите са го убили след 9-ти септември 1944 г., как
така другият му дядо, баща му и той самият, са членували в БКП? При това Борисов е
напуснал МВР в началото на 90-те години на миналия век с мотива, че не е съгласен с
деполитизацията на армията и полицията, и иска да запази партийното си членство в
БКП. Удивително е, че днес, когато обвинява бившите си коалиционни партньори от ДБ
в готовност „да се прегърнат с всеки комунист“, никоя медийна „мисирка“ не го пита за
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собственото му членуване в „престъпната“ БКП? Борисов със сигурност е бил обиден,
че са го отхвърлили като кандидат за ДС, но причината не ще да е бил убитият му
дядо-земеделец. Може би тогава просто са оценили като недостатъчен неговия
интелектуален капацитет? Докато за частния охранителен бизнес, с който нашият герой
се е заел по-късно, по-ценна е физическата сила. Все пак никой не е принуждавал
насила Борисов да охранява последния генерален секретар на БКП Тодор Живков, нито
неосъществения „цар“ Симеон Сакс Кобургготски. Защо ли тези „позорни“, от гледна
точка на „евроатлантическите ценности“ факти от биографията на Флагмана, не
представляват интерес за „националните“ телевизии, като БНТ, Нова ТВ, Канал-3 и ТВ
„Европа“? Нито за изданията на Делян Пеевски и проправителствената агенция ПИК на
Недялко Недялков. Никой не пита Борисов и как така Ахмед Доган и Делян Пеевски,
които твърдеше, че са го „поръчали“ и ще го убият в следствения арест, днес са негови
негласни коалиционни партньори? Защо „опозиционната“ партия ДПС подкрепя почти
всички съмнителни инициативи на правителството – от двата външни заема, през
отпускането и предварителното изплащане на 2,5 млрд. лева за още несъздадените
американски изтребители F-16 Block 70, председателството на парламентарната
комисия за контрол на харченето на средствата за борба с коронавируса, до
неразрешената държавна помощ за ПИБ. Последната, представена като уж
предварително условие за влизането на България в банковия съюз на ЕС, в чакалнята
на еврозоната и в самата еврозона. Да не говорим за отхвърленото вето на президента,
за одържавяването на хазартния бизнес и на търговията с горива. ГЕРБ-ДПС-ПП
„Воля“, това е истинската управляваща коалиция, на която „обединените патриоти“ са
нужни, колкото петото колело на каруцата. Единственото „разминаване“ между ГЕРБ и
ДПС е по въпроса за проекта АЕЦ „Белене“. А може би и по тази тема има тайна
договорка за провалянето на Втора Атомна, симулирайки търсене на стратегически
инвеститор, който да си хвърли парите без никакви държавни гаранции.

В целия свят няма да се намери такъв безумец,

но управляващите уверяват, че вече е създаден консорциум от руската компания
„Росатом“, американската „Дженерал Дайнамикс“ и френската „Фраматом“, бивша
„Арева“. В действителност няма никакъв консорциум, само един меморандум за
намеренията. А вероятността във финансирането на проекта „Белене“ да се включат
китайската и южнокорейската държавни енергийни компании е толкова неопределена,
колкото настроенията на нашия Флагман. На всичко отгоре отново ще се натъкнем на
препятствия от ЕС. Европейската комисия не се влияе от пропагандните „шменти
капели“ на Борисов и компания и обявява проекта за нов. Което значи, че ще трябва
нова оценка за въздействието на околната среда (ОВОС) и ново строително
разрешение. Според Богомил Манчев от „Булатом Инженеринг“, тази процедура ще
отнеме най-малко 2,5 години. Дотогава складираните на площадката в Белене руски
ядрени реактори може да изгният. А, въпреки коронавирусната вълна „Зелената
сделка“ на ЕС не е отменена и нашите въглищни централи са обречени на затваряне.
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Дори ЕК да разреши удължаването срока на експлоатация на нашите ТЕЦ, те ще трябва
да бъдат затворени заради солените такси, които ще плащаме за въглеродни емисии.
Първа ще хлопне врати държавната ТЕЦ „Марица Изток-2, която и без друго работи на
загуба. Замяната на въглищата с газ само ще отложи временно края на „Мариците“, а
няма да го отмени. Ето защо, въпреки „историческото“ намаляване на цената на руския
природен газ за България с 42%, от КЕВР одобриха поскъпването на тока от 1 юли с
над 2%. Очевидно е, че

управляващите крият от нас онова, което ще научим едва след парламентарните избори
догодина.

Чакат ни неприятни изненади, в сравнение с които епидемията на коронавируса ще ни
се види като невинно приключение. Преди още пансионерите да са получили широко
рекламираното увеличение на пенсиите от 1 юли, те бяха осурвакани с нови цени на
електричеството. И те не няма да останат единствените, а ще повлекат поскъпването и
на други продукти и услуги. Поради постепенния характер на тези ценови
„актуализации“, протести от потърпевшите не се очакват. Научен факт е, че една жаба
може да се свари без да усети, ако температурата на водата се покачва постепенно. И
към отровите се привиква, ако се вземат постепенно в малки количества.

Нищо ново под слънцето! Не се ли управлява по тази схема и кризата с коронавируса?
Членът на Националния оперативен щаб (НОЩ) професор Тодор Кантарджиев изпъшка
преди седмица: „Слушаме самозванци и изведнъж нещата се изпуснаха“. („Сега“/05.07,
2020). Да не би той да визираше „доктора на науките“ Бойко Борисов? Или доцент
Атанас Мангъров, който броди из телевизионните студия като циганка-вретенарка?

Докато премиерът се хвалеше с най-строгите мерки, най-ниската заболеваемост и
смъртност от COVID-19, а после нареди всеобщо разхлабване, от Брюксел решиха да
похарчат 700 млрд. евро за борба с епидемията и икономическо възстановяване на
Стария Континент. Говори се, че на България ще бъдат предоставени над 13 млрд. евро
от тази сума. Това е твърде голяма хапка за управляващия политически и дебелеещия
от обществени поръчки бизнес „елит“ на България, сочена като флагман на корупцията
и злоупотребата с европейски средства. Ето защо, едновременно с пропагандната
обработка на „материала“ по въпроса за „безалтернативността“ на ГЕРБ и Борисов, в
страната ни започна истински „лов на лисици“, сиреч на заразени с коронавирус
индивиди и „клъстери“. Понеже ако няма заразени, може да не получим нищо за
справянето с коронакризата. Забравил за обещанието си да върне строгите мерки, ако
в три последователни дни броят на потвърдените случаи е над 100, Борисов „скри“
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шефа на НОЩ генерал-майор професор Мутафчийски и остави с „мисирките“ да се
разправят главният държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев и
микробиологът професор Тодор Кантарджиев. Премиерът, който отговаря само за
успехите, не проявява и сянка на разкаяние, въпреки трайното задържане в броя на
заразените над 180. Скача непрекъснато и броят на заразените медици, които само за
две денонощия се увеличиха с 22 и на 5 юли станаха общо 446.

Продължават да умират лекари, фелдшери и други медици, за които статистиката на
правителството мълчи.

И всичко това на фона на безгрижно танцуващите в дискотеките младежи, на
скандиращите и прегръщащи се футболни фенове, и на отправящите се към Гърция
български граждани. Според социалния антрополог Харалан Александров последните
се спасявали по този начин от тягостната родна действителност, пълна с компромати и
взаимни нападки между президента и премиера. Ами пусканите от Прокуратурата
чатове и есемеси не отравят ли средата? И какво ще направят „спасилите се“ в Гърция
наши сънародници, като им изтече отпуска или срока за престой? Те от президента
Радев ли бягат или от изпълнителната власт в лицето на Борисов? Същия Борисов,
който „разреши пръв“ футбола с публика (В Беларус никога не са спирали футболните
мачове пред публика, б.а.), а после натири министъра на здравеопазването и министъра
на младежта и спорта да отидат на стадион „Васил Левски“, за да контролират
поведението на агитките. В същото време министърът на екологията бе командирован
да оправя пътеките до Седемте Рилски езера.

В Швеция съдят правителството за несправяне с коронакризата, а у нас „виновникът за
всички успехи и победи“ Бойко Борисов обикаля страната с джип, в който в различни
комбинации се друсат „безработните“ вицепремиери, министри и заместник-министри,
като Томислав Дончев, Владислав Горанов, Емил Караниколов, Николай Нанков и Петя
Аврамова! Борисов не води война с президента, а строи заводи, магистрали, метро и
суперкомпютри. Строи за стотици години напред. Каква корупция, какви пет лева, какви
пачки евро и златни кюлчета в чекмедже?! Едва ли бъдещите управници на България
ще оставят дупките по построените и ремонтираните от Борисов магистрали и
булеварди, за да го споменават и правнуците на днешните му фенове. Само че защо ли
скандалите по време на трите правителства на Борисов ни напомнят репликата на един
герой от филма „Капитан Петко войвода“. Който на уверението, че времето на
хайдутлука е минало, възрази така: „Войводо, чини ми се, че баш големият хайдутлук
сега започва!“
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Такова е положението в нашия „Опакий край“. Като държава и нация ще ни унищожи не
коронавирусът, а крадливостта и некадърността на властимащите и пословичното
българско волско търпение. И това не е от днес – казал го е Ботев преди век и
половина:

„А бедният роб търпи, и ние

без срам, без укор, броиме време,

откак е в хомот нашата шия,

откак окови влачи народа,

броим и с вяра в туй скотско племе

чакаме и ний ред за свобода!“

„Цирк дьо Солей“ фалира заради коронавируса, обаче „Коронацирк България“ остава!
Кога ли администрацията на Борисов ще хлопне и неговата врата? Не е ли прав адвокат
Николай Хаджигенов, който от екрана на телевизия „Евроком“ заяви: „Ние роби не сме
били, нито при византийското, нито при османското владичество. Сега, сега сме роби!“
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