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Докато светът се гърчи в кошмара с коронавируса и многобройните му мутации, в
Израел регистрираха първия случай на обединяване на варианта „Делта“ със сезонния
грип, което бе наречено „Флурона“. А група учени от Южен Кипър съобщиха,че са
открили обединение на вариантите „Делта“ и „Омикрон“, което кръстиха „Делтакрон“. В
България обаче отдавна е регистриран своеобразен политически коронавирус,
обединяваш в себе си един бивш премиер и един все още действащ главен прокурор.
Още не са измислени ваксини или лекарства срещу такива вредни „коалиции“, поради
което засега обществото разчита на „доктор“ Бойко Рашков, министър на вътрешните
работи в двете служебни правителства на Стефан Янев и в редовното такова на Кирил
Петков.

Не прекаляваме ли с обобщенията и критиките срещу бившия премиер Бойко Борисов и
главния прокурор Иван Гешев, заради тяхното нездраво съешаване при прикриването и
дори покровителството на корупцията? Не, дори сме прекалено снизходителни на фона
на наглите им напъни да се представят за жертви на политически и полицейски
произвол.

Преди две години, от „изтекъл“ в медиите аудиозапис с участието на гореспоменатите
герои, разбрахме, че главният прокурор Гешев се възхищава от умението на тогавашния
премиер Борисов „да се прави на луд“. „Господин премиер, и аз обичам да се правя на
луд, но вие го правите по-добре“, - каза Гешев след като чу препоръките на „Лидера“
към председателя на НС Цвета Караянчева. А именно, да оправдава с простотията си
подмяната на термина „арменски геноцид“ с „масови репресии“. Борисов я нарече
„проста кърджалийска п…“ и се похвали как е „прекарал с 200“ чужди политици,
включително премиера на Бавария. Двама „луди“ по върховете на държавната власт се
оказаха прекалено много дори за пословично търпеливия български народ и през 2020
г. стотици хиляди излязоха на улицата, искайки оставките на Борисов и Гешев. Ролята
на спусък изигра нахлуването в Президентството на прокурори и талибани от Бюрото за
защита на свидетелите, превърнато от Гешев в персонална негова преторианска
гвардия. След една година то му беше отнето и преподчинено на Министерство на
правосъдието. На дневен ред е закриването на Специализираните съд и прокуратура и
„проветряването“ в другата политическа бухалка – КПКОНПИ на Сотир Цацаров.
Обречени изглеждат опитите на главния прокурор Гешев и на шефа на
антикорупционната агенция Цацаров да омилостивят новите управляващи и
предотвратят натирването си от заеманите постове. Последното изглежда неизбежно,
особено след отказа на прокуратурата сериозно да разследва Борисов за пачките евро
и златните кюлчета в „онова“ чекмедже. Както и да търси мистериозната „прекрасна
дама“ Мата Хари, която уж била пренесла в дамската си чанта и „аранжирала“ в
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премиерското шкафче купчината 500-еврови банкноти и златните кюлчета. След което
ги фотографирала барабар с хъркащия полугол напреко на леглото, премиер Борисов.
Чашата преля, когато прокуратурата се захвана да саботира разследването за 53-те
милиона лева, откраднати в чували от строителството на АМ „Хемус“, като реши да
разследва шефа на ГДБОП и да разпита вътрешния министър Бойко Рашков. Първият,
за уж оказания от него натиск и недопустимия тон към наблюдаващите прокурори;
вторият, като свидетел, за да каже при кого са отишли откраднатите милиони. Рашков
заяви, че 30-40% от парите са отишли при ГЕРБ, но отказа да назове конкретни имена,
понеже не вярва на прокуратурата. И, защото се опасява, че огласяването им ще ги
подтикне да преведат и парите и телата си в Дубай. Очевидно развръзка по този казус
може да има само след махането на сегашния главен прокурор Иван Гешев. Тогава ще
настъпят тъжни дни и за него, и за антуража му от „прокурорски мисирки“. И най-вече,
за Борисов, който е извор на вдъхновение за Гешев: в играта на луди, а не на тронове.
Едно е да се правиш на луд, когато управляваш, друго е да „лудуваш“ в опозиция, без
имунитет, без прокурорски чадър и в качеството на обвиняем. Може ли Гешев да
арестува Бойко Борисов? Може, но в някой друг живот. Не доживяхме да видим нито
истинско разследване, нито мярка за неотклонение задържане под стража срещу
Борисов, поради което той бе привикан на разпит в МВР. А онова, което той разказа за
разпита си на чакащите го „медийни мисирки“, плаче за психиатричен анализ и за
перото на Щастливеца. Питали го били как е удържал доходите на населението,
най-ниските цени на тока и газа, как най-добре от цяла Европа сме се справили с
бежанската и мигрантската криза и т.н. Ако е въпрос за цените на тока, те бяха
най-ниски при Тодор Живков. Що се отнася до доходите на населението, през всичките
12 години на управление на Борисов, България си остана най-бедната и
най-корумпираната държава в Европа. Да не говорим за провалените, според
собствените му признания, енергийни проекти, като нефтопровода
Бургас-Александруполис, газопровода „Южен поток“ и проекта АЕЦ „Белене“. И
високите цени на горивата, и тези на електричеството, са продукт, както на
международната конюнктура, така и на „последователната непоследователност“ и на
дилетантската енергийна политика на кабинетите „Борисов“. В резултат, на площадката
на АЕЦ „Белене“ трета година ръждясват под найлона цели два ядрени реактора и
буквално в земята са заровени 3,2 милиарда лева. То не беше търсене на стратегически
инвеститори, не беше чудо, но нито французи, нито американци, нито китайци и
южнокорейци, се престрашиха да инвестират у нас, имайки предвид ендемичната
корупция. Освен това, бедна България по времето на Борисов на практика се отказа от
азерския газ и той отива в Гърция, Турция и Италия. Доказателства за това могат да се
видят от сайта на Азербайджанската газова асоциация. Според публикуваните там
данни, България е щяла да получава азерски газ по цени, по-ниски от които са само
тези за Турция. Но докато Турция е заявила 7 милиарда кубически метра газ,
правителството на Борисов е заявило едва 150 милиона кубика, при възможност те да
бъдат 1 милиард. При много по-високи цени Италия и Гърция са заявили далеч
по-големи обеми. Затова интерконекторът с Гърция не е завършен, макар да изисква
по-малко средства от „Турски поток“, който Борисов прекръсти на „Балкански поток“. И,
вместо да обяснят защо са допуснали това, от ГЕРБ и „Булгаргаз“ тръбят, че азерите
били изпратили гневно писмо заради „изтичането“ на конфиденциална фирмена
информация от договора с България. Да не говорим за завода в Разград, който щеше да
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залее Европа с ваксини, или за завода на „Фолксваген“, който предпочете Турция пред
България. А Борисов обещаваше с негова помощ македонец да полети в Космоса. Така
че хвалбите, които той сипе за „успешното“ си управление, както и обвиненията му към
новите управляващи за неща, наследени от неговите „калинки“, са истинска провокация
към здравия разум. Данните от последното преброяване на населението у нас показват,
че именно при управлението на ГЕРБ сме се стопили с 800 000 души, за да стигнем до
6,52 милиона население. За щастие, на изборите от 14 ноември 2021 г. избирателите,
колкото и малко от тях да застанаха пред урните и машините за гласуване, казаха „стоп“
на модела Борисов. Провали се и опитът на ГЕРБ да се окопаят в Президентството чрез
„независимия“ кандидат Анастас Герджиков, ректор на СУ „Св. Климент Охридски“.
Ерата на Борисов май наистина приключи, но без окончателно да сме скъсали с
борисовщината. Време е да се реформира правосъдието и най-вече прокуратурата.
Първото условие за това е махането на Гешев и изчистването на ВСС от неговите
поддръжници, които го „избраха“ като в състезание с един кон.

Усещайки, че „въздухът трепери“, Гешев прибягна до отчаяния ход да моли Брюксел и
ЕК да го защитят от лошия премиер, неговите министри и депутатите, които му искат
оставката. В становище от 32 страници, изпратено на 21 декември 2021 г. до
председателя на ЕП Давид Сасоли, председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен,
ключови еврокомисари, председатели на парламентарни групи в ЕП и посолствата на
съюзническите държави в София, включително тези на САЩ, Великобритания,
Франция и Германия, главният прокурор редува хвалби и оплаквания. Буквално повтаря
учителя си по престорена лудост Бойко Борисов. Новите управляващи, санким,
нарушавали разделението на властите и върховенството на закона, опитвали се да
поставят съдебната власт под политически контрол и му пречели да продължи борбата
срещу организираната и битовата престъпност, телефонните измами и други
злодеяния. Тъй като съдържанието на писмото беше разкрито от „Ние идваме“, няма да
се спирам по-подробно на него. Но не мога да не отбележа, че по отношение на
самохвалствата Гешев е на път да надмине своя учител Борисов. Напразни усилия,
защото Борисов е недостижим в лъжите! Освен това в ЕС отдавна са наясно на кой
господ се кланя прокуратурата на Гешев, въпреки странното й усърдие напоследък да
затрупва Кьовеши с дела и други „доказателства“ за своята народо и европолезна
дейност. Нали във всеки свой доклад за напредъка на България, ЕК неизменно
подчертава безотговорността и безнаказаността на главния прокурор, които пречат за
ефективна борба срещу корупцията. Това свръх овластяване на Гешев никак не се
връзва с европейските представи за правова държава и върховенство на закона. То е
проекция и на положението на безнаказаност, което си беше извоювал Бойко Борисов,
както у нас, така и в ЕНП. Обаче след падането на Ангела Меркел и нейната ХДС в
Германия, защитниците на бойковизма и гешевизма в Европа ще намалеят и това ще
развърже ръцете на Лаура Кьовеши. Мачът върви към своя край и ако Гешев не си
тръгне сам, ще бъде принуден да го направи „с други средства“. Дали в стремежа си да
оцелее, той няма да прогледне най-сетне за престъпленията на бившите управляващи,
начело с Борисов? Едва ли, защото ще се саморазобличи за годините на „съслужение“ с
него. В това са убедени и парламентарните партии от управляващата коалиция, които в
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официална декларация призоваха Гешев да си подаде оставката, както направи шефът
на антикорупционната комисия Сотир Цацаров ден преди от ДАНС да съобщят, че му
отнемат достъпа до класифицирана информация. Но къде е Цацаров, който все пак е
завършил право В СУ „Св. Климент Охридски“ и е интелигентен, къде е „юристът“ от
милиционерската „Магнаурска школа“ в Симеоново, където е преподавал и „докторът на
науките“ Бойко Борисов? На призивите за оставка Гешев отговори, че няма да
коментира кризисен пиар. Надежда всяка тука оставете!

Ето защо журналистите не питат Борисов дали ще го арестува Гешев, а какво ще
направи, ако някоя сутрин Бойко Рашков почука на вратата му. „Тогава ГЕРБ ще ми
окачат портрета тук и ще ме канонизират“, отвърна Борисов. „В крайна сметка ще се
сдобием с още един светия“, заключи Владимир Береану по телевизия „Евроком“.
Според нас, обаче, Борисов отдавна е канонизиран в ГЕРБ и без него тя ще се разпадне
като шайка, лишена от главатар и мотив за съществуване. И когато му намекнат за отказ
от лидерския пост, отговаря, че не виждал по-опитен от себе си: както в партията, така
и в страната като цяло.

Нормалните хора, като чуват прогерберските „политолъзи“ да упрекват в неопитност
новите, далеч по-образовани управляващи, се питат: „А какъв опит и образование имаше
Борисов, когато стана главен секретар на МВР, кмет на София и после премиер на
България?“. Пожарникарската диплома ли го направи незаменим? Остава само някоя
баба да рече на харвардския възпитаник Кирил Петков: „Толкова си учил, да беше още
малко поучил, че един пожарникар да станеш!“…“Майтап, бе Уили!“, казва Алф. Отделен
е въпросът, че протестните митинги срещу зеления сертификат и опитите за нахлуване
в Народното събрание под знамената на партия „Възраждане“, оставят усещането, че
някой се опитва да реставрира хегемонията на политическия „Делтакрон“.
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