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„Глупост и кашлица не могат да се скрият“, казва една народна поговорка. А прочутият
ренесансов хуманист Еразъм Ротердамски, в своята „Възхвала на Глупостта“, е
отбелязал: „Нали най-много прилича на Глупостта да бъде сама тръбач на своите
похвали и лира сама за себе си… Не могат да се скрият ония, които с всички сили се
стараят да си присвоят външност и звание на мъдрост, а се разхождат като маймуни в
багреница и като магарета в лъвска кожа. Нека се преструват колкото си искат
усърдно, но стърчащите уши все пак издават Мидас“.

В България обясняват неистовия стремеж на някои персони да се самоизтъкват,
казвайки: „Понеже умря циганката, дето го хвалеше, човекът се хвали сам“. Това е
своеобразна перифраза на реченото от героя на Илф и Петров Остап Бендер, че
спасението на давещите се е в ръцете на самите давещи се. В смисъл, че на който не му
достигат похвални дела и заслуги, може да се опита да компенсира липсата им със
самовъзхвали и внушения за изключителни успехи. Без това да означава, че той ще се
дави в народната любов и признателност. Напротив, означава, че въпросният измислен
герой се мъчи да спечели благоразположението на поданиците – най-вече преди
избори, превръщайки се, заедно със своите присъдружни, в „тръбач на своите похвали
и лира сама за себе си“, т.е., в глашатай за своите измислени „успехи“. При това, с
ясното съзнание, че лъже и хипнотизира управляваните от него, подобно на филмовия
герой Алф, който чрез хипноза се опитва да убеди котарака, че не е котка, а салам...

Главният тръбач на „успехите“ на властта у нас е премиерът Бойко Борисов, заобиколен
с верни клакьори срещу заплащане от бизнеса, от медиите и местните власти. Както и
„кошаревски свидетели“ от рода на Спас Гърневски, Георги Марков, Тома Биков,
Веселин Марешки, Антон Тодоров, Георги Коритаров, Георги Харизанов, Харалан
Александров, Стойчо Стойчев и Любо Огнянов. А по време на обиколките на Борисов из
страната и „срещите му с народа“, като сенки го следват хора като вицепремиера
Томислав Дончев, министъра на финансите Кирил Ананиев, министъра на
здравеопазването професор Костадин Ангелов, министъра на икономиката Лъчезар
Борисов, заместник-министъра на регионалното развитие Николай Нанков, шефът на
„Пирогов“ професор Асен Балтова, или „присъдружните“ агитпропи на ГЕРБ. От време
навреме министър Ананиев „изненадва“ своя началник – по правило, пред
телевизионните камери - поднасяйки му поредната радостна вест за повишения
кредитен рейтинг на страната, оповестен от някоя международна рейтингова агенция.
Дали това ще е оценка на Муудис или на Фич – все едно. Разликата е само в мястото, на
което
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премиерът и финансовият министър разиграват поредния блудкав фарс:

на някой пън в горите на Родопите, до поредния ремонтиран пътен участък или из
калните ниви в Хасковско. Сценарият е един и същ: Ананиев подава на Борисов лист, от
който той прочита текста, който най-много го „изненадва“, и пита: „Преводът точен ли
е?“. След утвърдителния отговор на министъра, Борисов отправя една тирада срещу
президента Румен Радев и останалите критици на управлението, след което заключава:
„Когато сме ние, оценките са положителни, а когато са те, ни спират еврофондовете!“.
Ерго, Бойко Борисов и ГЕРБ трябва да управляват тази страна не до края на текущия
или следващия мандат, а до края на света и на България в частност. Ако не вярвате,
чуйте какво ви говорят по въпроса бившите седесари Георги Марков и Спас Гърневски,
сега отчаяни гербави депутати. Или Тома Биков, който мина през СДС и ДБГ, за да
кацне в 44-тото НС като депутат на ГЕРБ. Забравяйки, естествено, че някога е наричал
Бойко Борисов „псевдодиктатор“, и дори се е заканвал да му надене раирана пижама. А
пък „политолъгът“ Антон Тодоров, който първо написа книгата „Шайка! Бойко, Цецо,
Росен и другите“, после стана депутат на „шайката“, но беше принуден да освободи
стола си след поредното самозабравяне, днес е платен консултант на ГЕРБ и хвалител
на Бойко Борисов от екрана на ТВ Европа. Според всички изброени по-горе,
управлението на ГЕРБ и Борисов е без алтернатива. Всеки, който твърди обратното, е
проводник на интересите на Кремъл и Путин. Управлението на Борисов е
„най-майсторско“ и най-добро в целия ЕС, ако не и в света като цяло. Това е толкова
„очигледно“, колкото твърдението, че България има най-добрите локомотиви на света.
Дори в разгара на пандемията, Борисов е осигурил най-благоприятни условия за
съхранението и развитието на икономиката и бизнеса, както и за преминаването на
населението през коронакризата „с най-малки жертви“. Благодарение на него, България
е с най-нисък външен дълг, отнесен към БВП, и с най-нисък бюджетен дефицит. А по
ръст на икономиката е втора в ЕС. Истинско българско чудо!

Що се отнася до твърденията, че

България е най-бедната и най-корумпираната страна членка на ЕС,

с най-ниските заплати и пенсии, те са или клевети на политическите опоненти на ГЕРБ
и техните съдружници в управлението, или са израз на субективни усещания. Ако не
беше „майсторското“ управление на Борисов, щеше ли да има милиони в помощ на
бизнеса, повишения на заплатите на заетите в бюджетната сфера и по 50 лв. месечно
добавка за всеки пенсионер до април включително? Разбира се, че нямаше да има.
„Премиерът Слънце“ навреме натири скръндзите Симеон Дянков и Владислав Горанов,
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след което развърза държавната кесия и като един Дядо Коледа, през прозореца на
джипа започна да хвърля милиони. Предимно на „приятелски обръчи от фирми“, на
„правилни“ кметове, владици, калугери и ходжи. „Ти давай пари, пък ние сме зад теб!“,
му рече преди седмица един от щастливите получатели на държавна помощ.

Въпреки това харчене обаче, международните рейтингови агенции, като Муудис и Фич,
повишиха оценката за кредитния рейтинг на България. Което още повече ще повиши
ищаха на Борисов за теглене на заеми на международния и вътрешния пазар. „Борчът е
камшикът на юнака“, казваше покойният турски президент Тургут Йозал. А Сюлейман
Демирел му отговори с думите: „Юнак, който прави само борчове, заслужава камшик!“

Така или иначе, на 22 февруари т.г. нашето Министерство на финансите (МФ) пласира
на вътрешния пазар 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) за 200 млн. лева при
отрицателна доходност от минус 0,17%. Най-много ДЦК са придобили банките - 63%,
застрахователните дружества - 24%, пенсионните фондове - 8% и други - 5%.

От началото на 2021 г. държавният дълг е нараснал с 0,5 млрд. лв.,

като една седмица преди 22 февруари, МФ пласира 10-годишни ДЦК за 300 млн.лв.
Отново на вътрешния пазар, но при средно претеглена доходност от 0,14%. А през
януари миналата година пласира 5-годишни облигации с доходност от 0,11%.
Удивително е как банките са се съгласили, или са били заставени да се съгласят, да
подпишат този своеобразен акт за безусловна капитулация, приемайки ДЦК с
отрицателна доходност? Нещо, което означава, че кредиторите ще плащат на
държавата заради кредита, който са й отпуснали. Своеобразен „диш хаккъ“, така да се
каже. България може и да не е отличник по нисък бюджетен дефицит, но си заслужава
нейният опит за притискане на банките да се включи в учебниците по икономика и
финанси.

Затова пък управлението на коронакризата е достойно за перото на някой сатирик.
Тъкмо Борисов нареди да се ваксинират всички, които желаят, като им се отворят
„зелени коридори“, и пред ваксинационните центрове се извиха дълги опашки от
„желаещи“. И преди да са ваксинирани хората от първата линия, преди да са изпълнени
определените четири фази на имунизацията, ваксините свършиха. А до някои общо
практикуващи лекари ваксини изобщо не достигнаха. Не защото някои са се
презапасили, както обясняваше министър Ангелов, а защото лично „докторът на
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науките“

Бойко Борисов се намеси в нещо, което не разбира.

И естествено, пося хаос в цялата система на здравеопазването. На всичко отгоре от
фармацевтичната компания AstraZeneca най-нагло уведомиха ЕК, че през второто
тримесечие на 2021 г. ще доставят на ЕС по-малко от половината от обещаните 180 млн.
дози ваксина. От българското Министерство на здравеопазването написаха гневно
писмо до ръководството на компанията, но какво от това? Кьорав карти не играе! Сега
и самолет да изпратим, ваксини няма. Пък и самолетът не е оборудван с хладилни
камери, нали? Премиерът Бойко Борисов и здравният министър Костадин Ангелов се
възмущават от вероломството и престорената любезност, и вежливост на
британско-шведската фармацевтична компания AstraZeneca, но по-добре да си
припомнят как правителството предплати милиарди за още не нарисуваните
американски изтребители F-16 Block 70. Т.е., не ни е за пръв път да хвърляме пари на
вятъра. Напомням, че тогава беше отхвърлена значително по-изгодната оферта за
шведските „Грипен“ с аргумента, че Швеция не е членка на НАТО. Тогава защо
предплатихме милиони за ваксината на Oxford–AstraZeneca, когато Великобритания не е
вече член на ЕС? Защото така решиха „големите началници“ в Брюксел ли? Към „стаден
имунитет“ не се върви с овче поведение, а с национално отговорна политика!

Така или иначе „масовата ваксинация“ у нас заприлича на начина, по който Монголия
прескочи капитализма и от феодализма влезе направо в социализма. Резултатът е
известен. Медиците, които според министър Ангелов щяха „да ваксинират, докато
могат“, бяха временно спасени от прегряване. Но е време е и те, и пациентите да се
запитат, защо едни обещаваха „широк избор на ваксини“, а други трябва да обясняват
защо ваксини няма дори от една единствена марка? Вследствие на това 15-те хиляди
„желаещи“ граждани, ваксинирани с първата доза на AstraZeneca по линия на „зеления
коридор“, може никога да не видят второ убождане. С което

ваксинацията става абсолютно безпредметна.

Къде отиде „доброволността“ на ваксинацията, щом на виртуалното съвещание на
Европейския съвет Борисов е подкрепил Гърция и Австрия, предлагащи да се въведе
задължителен електронен ваксинационен паспорт или сертификат? Последното се
отхвърля от Германия и Франция, но ако бъде одобрено от Съвета, ще провали със
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сигурност туристическия сезон у нас, отблъсквайки руските и украинските туристи. Кой
ще се запъти към нашите курорти, когато българите отиват в Занзибар, където според
властите няма нито коронавирус, нито задължителни тестове за такъв, още по-малко
ваксинационни сертификати и паспорти? Докато властта в България отваря
ресторантите на 1 март и баровете, и нощните заведения на 1 април, сякаш от тях
зависи нашето съществуване. И разбира се, обрича на провал хотелиерския и
туристическия бизнес. Казано иначе, провалът надвисва не само над плана за масова
имунизация и формиране на стаден имунитет, а и над всеки бизнес, зависим от притока
и консумацията на наши и чужди граждани.

Не е само AstraZeneca, която извива ръцете на ЕК и на нашите пишман политици. От
Pfizer&BioNTech също правят уговорки, че южноафриканският вирус може да понижи
защитната ефективност на техния продукт, а от Moderna говорят, че ще се наложи да се
поставя 3-та доза от ваксината им. Така, вместо „затруднение от излишък“, Европа и
бедна България ще изпитат най-банален недостиг на ваксини. Което ще удължи
масовото ваксиниране и формирането на колективен имунитет до края на 2022 г.
Дотогава я камилата, я камиларят. Свиквайте, значи, с присъствието на коронавируса,
както сте свикнали с корупцията! И без друго по ниво на бедност и корупция сме водещи
в Европа, докато по обхват на ваксинирането сме последни с мижавите 1,5%. За
сравнение, Израел е ваксинирал над половината от своето население, а Сърбия – над
15%. И двете страни не са членки на ЕС, и двете използват по няколко вида ваксини,
включително руски и китайски. Но най-фрапантното доказателство за провала на
ваксинационния план на Борисов, са данните за броя на новозаразените и починалите
от коронавируса в България през шестте дни на миналата седмица. Както и растящия
брой на хоспитализираните и настанените в интензивните отделения на болниците.
Системата на здравеопазването вече се задъхва, което се потвърждава от
запълването на леглата в интензивните отделения на лечебните заведения. Въпреки,
или благодарение на „най-майсторското“ управление на коронакризата у нас, картината
която представя долната таблица, изобщо не е толкова оптимистична, колкото я рисува
Бойко Борисов в пропагандните си изблици по Фейсбук.

Както се вижда, рано е за празнуваме по ресторанти, барове и нощни заведения. Както
и да се разделяме с маските, социалната дистанция, дезинфекцията и дисциплината. В
противен случай ни чака дълъг локдаун, от който ресторантьорите няма да са
единствените губещи.

Но не опозицията у нас, а „приятелят Тайпи“ нанесе най-жестокия удар върху
претенциите за изключителност на Бойко Борисов. В словото си при колективното
откриване на учебни съоръжения на валийството в Анкара, президентът Реджеп Тайип
Ердоган каза: „В този момент Турция е страната, която най-успешно в света провежда
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имунизацията. От вчера достигнахме 7,5 милиона ваксинирани. Няма разхлабване, даже
предприемаме нови усилвания на ограниченията. Защото ако допуснем каквато и да
било мекушавост и се провалим, трудно ще можем да се измъкнем изпод развалините. И
ще платим висока цена за това“. („Миллиет“/24.02.2021). Впрочем, на 23 февруари в
Турция бяха направени 123 734 теста за коронавирус, от които 9107 се оказаха
положителни. А броят на починалите за едно денонощие беше 75 души. На същата дата
у нас бе регистриран рекорд за 2021 г. от 1925 заразени и 79 починали от COVID-19.
Турция има население 84 млн.души, а България около 7 млн. души. Е, не е ли прав
Ердоган да се обявява за по-успешен от Борисов?
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