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АНТРЕ

С
Според четвъртия доклад от Брюк-

сел страната ни има напредък.
Колко е голям напредъкът, експерти-

те не казват, деликатни са. 
И понеже комисията не използва мер-

ни единици, ще уточним: напредъкът е
голям колкото просено зърно. Не се
смейте! Просеното зърно е традицион-
на българска мерна единица, него нито
кантар го лови, нито сантиметър. То
не е мярка за количество, то е мярка за
очакване. С толкова, казват, нараствал
денят след Андреевден. Колкото и да
се напрягате, не може да го усетите.
Но накрая - просо по просо - дошъл
Еньовден. Слънцестоене, роса, билки и
бели нозе на невести. Оптимистично
звучи...

Навремето хванаха 11 данъчни служи-
тели от София, замесени в източване-
то на 11 милиона лева от ДДС. Какво
стана след това? Нищо не стана. После
хванаха други с 15 милиона. Какво ста-
на? Пак същото. От 2000 г. до 2004 г. в
прокуратурата са внесени 2600 сигнала
за източване на ДДС. Да сте чули поне
100 души да са осъдени за подобна дей-
ност, ако изключим циганите-бушони,
които не знаят да се подписват, но
срещу шише ракия са собственици на
фиктивни “Нещокомерс” ЕООД.  

Според български специалисти по из-
следване на корупцията годишно в
страната се отклоняват от ДДС най-
малко 300 милиона лева. 

Според доклад на Световната банка
само през 2003 година са откраднати
900 милиона лева от ДДС!

Продължавате ли да се чудите откъ-
де се взеха всичките тези пари за бе-
тонирането на дюните и планинските
курорти, за купуване на покровител-
ство и свобода, за поршетата, яхтите
и всякакви други салтанати? И как дър-
жавни чиновници с една заплата стана-
ха за година по-богати от предприема-
чи с 20-годишен стаж? 

В същото време като блестящ израз
на политически гьонсуратлък обикнове-
ните българи продължават да бъдат

наказвани с една от най-високите став-
ки на данък добавена стойност. 20%
от цената на всеки хляб, на всяко кисе-
ло мляко, на всяка книга или учебник, ко-
ито плащат, отиват или в хазната,
или в ръцете на мафията. Нали трябва
да се поддържа партиен живот? 

В Китай подобни проблеми се реша-
ват лесно, на площада. Ние не се нужда-
ем от китайско правосъдие, колкото и

да ни е кипнало. Нуждаем се от българ-
ската мерна единица - просото. Ако за
всичките тези години борбата с крад-
ците на ДДС растеше с едно просо на
ден, днешните чиновници нямаше да
минат през просото и да гръмне огром-
ният скандал с източените към един
милиард лева. 

Шефката на НАП Мария Мургина по-
бърза да подаде оставка. Или онези, ко-
ито стояха зад нея, я оставиха. Оказа
се, че в резултат на сигнали до Брюксел
от ДАНС започнали разследване, което
стигнало до октопод от фирми и пре-
стъпни групи, покровителствани и под-
помагани активно от висши служители
в нейното ведомство. Въпросните сиг-
нали са изпращани и на адреса на Мур-
гина, но вместо наказание за крадците
последвало уволнение на авторите.

Седем месеца шефката на НАП отказ-
ва да даде на парламентарната коми-
сия по корупцията справка за имотите
на Ахмед Доган. Според оправданието
є - проверките продължават. Кой казва,
че сме парламентарна република? Ако
дойдат трайно инспекторите от
Брюксел, можем и да станем. Иначе ще
продължаваме да си живеем в червено
царство с паша начело.

В Плевенско някакъв депутат от ДПС
заплашвал поданиците с челен сблъсък.
Като чуя челен сблъсък, си представям
кюскане на кочове. Със съпътстваща-
та миризма. Благодарение на кадрова-
та политика на Митхат Метин ше-
фове и заместник-шефове на общински
земеделски служби от района, които
по образование са агрономи или агра-
рикономисти, са заменени с хора без
специализирано образование и без тру-
дов стаж по специалността. По Нова
телевизия излъчиха записа с депутат-
ската закана за челен удар. Големите
вестници го отразиха, една група
вестници замълчаха. 

Ако това беше станало в друга дър-
жава, наистина щеше да последва челен
удар, само че със закона.

У нас ще последва уточнение.

ТЕМОСКОП

Челен
удар
Валери Запрянов

В Лас Вегас ще бъде
открит първият
музей на мафията
в света.
Експозицията ще
се помещава в
бившата сграда на
федералния съд,
където през 50-те
години са се гледали
най-шумните дела
срещу местни
мафиоти.

Братя Галеви

Златомир
Иванов 

Големия
Маргин 

Кои наши “добре облечени бизнесмени”
да пратят свои експонати в музея?

Малкия
Маргин

Баретата си от годините, в които е преследвал
терористи и бандити. И без това отдавна не му
трябва.

Инвалидната количка, с която предизвикваше
съчувствието на родните съдии. Толкова
умилителни са само американските домакини.

Греда от стадиона в с. Бяга, където припкаше,
докато страда от епилепсия. Експонатът да носи
името “BG правосъдие - врата у поле”.

Картичка с изглед към общината в Дупница с
оферта сградата да бъде призната за клон на
ласвегаския музей. 


