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„Най-майсторското“ управление на Борисов

Ако, пътувайки из България, върху вас се стоварят камъни или само ви препречат пътя,
това се дължи не на калпавото строителство и (не)поддържането на пътищата, открити
тържествено от „Премиера Слънце“. Причината са обилните валежи и наследството от
тоталитаризма, когато Бойко Борисов е саботирал комунистите, членувайки в БКП. Да
не говорим за едногодишното управление на Орешарски, или за периода на служебното
правителство на президента Радев, с които Борисов ще се оправдава до свършека на
света или на мандата. Ако пък месеци след откриването на третия лъч на софийското
метро релсите се надигнат, виновни са водите на придошлата Перловска река. Може да
ви падне и лед на главата, докато крачите в идеалния център на София, но ще ви
кажат, че вината е на собственика на сградата, която е културна ценност. По-добре си
отваряйте очите на четири и не стъпвайте по тротоара под такива сгради.

Наскоро се напука настилката на „Лъвов мост“, но и там Софийска община и кметицата
Фандъкова нямат никаква вина. Както нямат и вина за убитото от ток 16 годишно момче,
пресякло булеварда по пешеходната пътека, без да предвиди, че един оголен кабел
стърчи от уличната шахта, а другата му част е завързана със свински опашки за
металния парапет. След тридневно „разследване“, от Софийска община обявиха за
виновни кметството на район „Триядица“, електроразпределителното дружество ЧЕЗ и
ръководството на болница „Свети Иван Рилски“, в чийто двор се намира павилионът,
получил разрешение за включване към мрежата срещу хвърчаща служебна бележка. На
18 февруари научихме, че архитектът на район „Триядица“ е подал оставка, въпреки че
когато е била подписана въпросната хвърчаща бележка, той е отсъствал от града.
Очевидно фалшификатът е бил издаден от друг. Но дума да не става да се търси
отговорност от кмета на София Фандъкова или от премиера Борисов, тъй като те са от
ръководството на партията-ръководителка ГЕРБ. И е много вероятно по време на
инцидента с 16-годишното момче, Борисов да е правел предизборни обиколки из
страната: с джип или с правителствения хеликоптер, все тая! Как да стои в МС, когато
под неговите прозорци скандират: „Оставка!“. Ако някой му намекне за вина, той
веднага ще изрецитира алманаха на „успехите“ на правителството: милионите, които е
дал за подпомагане на бизнеса, 50-те лева за пенсионерите, парите за ремонт на
манастири и църкви и увеличените заплати на държавните служители. Включително на
заетите в сферите на образованието, здравеопазването, отбраната и сигурността. Само
не го питайте за дълговете на държавата, защото ще изригне, че България е с
най-ниския външен дълг като процент от БВП в ЕС. Ако не вярвате, вижте какво е
написал вестник „Труд“ на 16 февруари: „България е втора по ръст на икономиката в
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ЕС!“. Ти да видиш! Борисов ще ви каже и, че сме приети в чакалнята на еврозоната. Но
няма да обясни защо освободи министъра на финансите Владислав Горанов, който се
смяташе за архитект на това постижение. Апропо, какво стана с неговия апартамент,
даден му уж под наем от кума му? И той ли ще остане в графата на съмнителните
наематели, редом с Делян Добрев, дето живее под наем в апартамент на майка си? Ами
апартаментите от „Артекс“ на Цветан Цветанов, Цецка Цачева и сегашния ни консул във
Валенсия Пламен Георгиев? Придобиването им било законно, макар и не морално, но
такива са „високите морални стандарти“ на партията-държава ГЕРБ и нейните
съдружници и присъдружни. Вие може да смятате, че България е най-бедната и
най-корумпираната страна в ЕС, но това е ваше субективно усещане. Това го каза
Владислав Горанов, преди да го изритат от министерския стол. Не заради 67-те
милиона, получени от Васил Божков, а заради съмнения за зависимости от ДПС.
Въпреки това, не го оставиха да гладува, а за тези парламентарни избори дори му
повериха да реди партийните листи. На друга калинка, вицепремиера и министър на
туризма Марияна Николова, пък възложиха организирането и провеждането на „честни
избори“, каквото и да означава това в гербавия политически лексикон. Очевидно и на
тези избори ще се практикува т.нар. „изборен туризъм“. И то в условията на пандемия,
която ту затихва, ту припламва отново. Ако в Европа затегнат мерките срещу
коронаепидемията, у нас ги разхлабват. И обратното. Например преди седмица лично
Борисов изтълкува както дяволът чете Евангелието, масовите разходки на столичани
по Витошка и до моловете като проява на оптимизъм и доверие в управлението. Същото
би могъл да каже и за лесничейско-полицейския купон край Сандански, предаван
директно в социалната мрежа от един от участвалите в почерпката полицаи. Вярват
хората, че Борисов ги води към изхода от кризата и се веселят от душа, напук на
заповедите на министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов. Ето защо
Борисов обяви: „На 1 март задължително отваряме ресторантите!“. Задължително и
безусловно, ако ще земята да се продъни! Нищо че от 16 до 18 февруари броят на
положителните тестове за коронавирус беше непрекъснато над 1000. По-точно 1068 на
16 февруари, 1349 на 17 февруари, 1246 на 18 февруари, 1086 на 19 февруари и 1463
на 20 февруари 2021 г. Броят на починалите беше съответно 47, 32, 41, 42 и 35. Към 20
февруари общият броя на загубилите борбата с коронавируса достигна 9821 – над два
пъти повече от тези на Китай за целия период на пандемията. Защо при това
положение премиерът смята, че на 1 март ресторантите трябва да бъдат отворени
„задължително“? Кой и какво обстоятелство го задължава? Ами ако броят на
новозаразените и починалите скочи рязко? Ако пак излезем на световния връх по
заболеваемост и смъртност на 100 000 души? Тук от НОЩ и самият Борисов ще
възразят, че очакват да се прояви ефектът от приложените вече ваксини. Дори ще
оправдаят закъснението при ваксинирането на населението с това, че у нас се пазят
дози за второто убождане, докато други страни ваксинират всички с първата доза, а за
втората ще почакат. Обаче коментарът на Йозай Шендир във вестник „Миллиет“
(16.02.2021), разкрива колко несъстоятелно е това оправдание и колко сме изостанали
от другите страни в света. Доказва го следната таблица:

Според експерти, членове на Научния медицински съвет на Турция, страната се нуждае

2/5

МОДЕЛЪТ „ПАЗИ БОЖЕ!“
Автор: Петко ПЕТКОВ

от 145 млн. дози ваксини, за да може да имунизира 70% от своето население и да
формира стаден имунитет. А тя няма ваксини дори за медиците от първата линия.
„Вместо да си играем на руска рулетка, пише Йозджан Шендир, трябва спешно да станем
клиенти за руската ваксина „Спутник-V“ и ваксината на Оксфорд“.

Впрочем, нашите управляващи дължат отговор на въпроса, защо ако ваксините се
разпределят от ЕК, според числеността на населението на отделните страни членки на
ЕС, Румъния е получила 8 пъти повече дози от България, а населението й е само 3 пъти
па-голямо от нашето? И защо само за два дни тя поставя 80 000 ваксини, когато у нас от
началото на ваксинацията до 18 февруари бяха ваксинирани общо 85920 души? Защо
процентът на ваксинираните в Сърбия, която не е член на ЕС, е близо 14 пъти по-голям
от този в европейска България? Защо Унгария използва и руска, и китайска ваксина?
Но, неприятните въпроси тепърва предстоят. Защото, според „Спутник Интернешънъл“,
в два района на Швеция, Сьормланд и Гявлеборг, временно са спрели прилагането на
ваксината на Oxford/AstraZeneca: – заради неприятни странични ефекти, проявени при
100 от 400 ваксинирани само за един ден. А от Pfizer/BioNTech предупредиха, че
южноафриканският грип може да намали защитните свойства на техния продукт.
Очевидно си правят устата да предложат срещу още пари подобрен вариант на
ваксината. На този фон обявеното като „задължително“ отваряне на ресторантите в
България от 1 март е истинска игра на руска рулетка.

Приликите между моделите на управление на Борисов и Ердоган направо избождат
очите! Моделът, по който Ердоган управлява икономиката и кризата с коронавируса в
Турция беше квалифициран от професор Коркут Боратав, като модел „Аллах Керим“
(модел „Бог е милостив“, б.р.). Според него всеки ход, насочен към икономическия
растеж, ще предизвика валутна криза. („Джумхуриет“/13.02.2021). Според него всеки
ход, насочен към стимулиране на икономическия растеж, ще натовари допълнително
турската икономика и ще предизвика валутна криза. Защото единственият значим
източник на чужда валута са преводите и инвестициите от чужбина. „Ако дойдат бол
пари отвън, ще викаме „иху!“. А ако не дойдат, тогава Аллах Керим!“, завършва
професор Боратав. („Джумхуриет“/13.02.2021).

А как да наречем модела, по който Борисов управлява България в продължение на 11
години? Управление от джипа или от въздуха? Когато здравеопазването беше поверено
на финансиста Кирил Ананиев, той използваше израза „Не дай си, боже!“. Т.е., залагаше
всичко на Началника отгоре. Днес, когато министър на здравеопазването е професор
Костадин Ангелов, съдейки по продължаващия хаос с ваксинацията и приема в
болниците, трябва да изкажем съчувствия на общопрактикуващите лекари, които едва
на 18 февруари получиха указания от министерството за ваксините и хроничните
болести. А те ще понесат бремето на масовата ваксинация, като между другото
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изпълняват и другите си задължения. И естествено, ще бъдат пленници на
невероятната бумащина, която МЗ изисква от тях да попълват. Истински модел „Пази,
Боже !“. И за медиците, и за пациентите…

Страна Население Прилагани ваксини Процент на ваксинираните

Германия 82 млн. Pfizer/BioNTech, AstraZeneca 4,95%

Франция 67 млн. Sanofy 4,42%

Италия 61 млн. не е посочена 4,94%

Испания 46 млн. не е посочена 5,18%

Полша

38 млн. не е посочена 5,67%

Япония 125 млн. „Спутник-V“

2,67%

Индонезия 260 млн. не е посочена 0,55%

Русия

150 млн. „Спутник -V“

2,67%

Китай

1,4 млрд. „Sinovac“ и „Sinofarm“ 2,82%
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Индия

САЩ

1,3 млрд не е посочена

0,6%

330 млн. Pfizer/BioNTech и Moderna 15,98%

Сърбия 7 млн. 3 ваксини, вкл. руска и китайска 13,97%

Гърция 10 млн. не е посочена 5,5%

България 7 млн. Pfizer, Moderna, Oxford/AstraZeneca 1,08%

Иран

Египет

100 млн. не е посочена 0,1%

100 млн. не е посочена 0,1%
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