
Само ребятата ги е нямало на летище-
то да запеят “Прощавай, сбогом, мила 
родино, ази отивам в страна далечна”... 
Ако четиримата български депутати 
имаха подобаващо изпращане, каквото е 
имал Алеко на софийската гара, нямаше 
как бившият журналист Лаков да не 
трепне и да не се изпълни с желание да 
остави за потомството разказа “До 
Тайпе и назад”. 

Само че нямало пеещи ребята на Терми-
нал 2. Какви ти песни! Отдавна термина-
лът е място, в което усмихнати млади 
хора се прощават с разплакани стари 
хора. Според последните демографски 
изследвания по седем души на час напус-
кат страната за постоянно. Това е све-
товен рекорд. Както е тръгнало, не е 
далече времето, когато българите извън 
България ще бъдат повече от българите 
в България. Онези отвън ще издържат 
тези вътре, а най-страшното оплакване 
ще бъде: “Много съм вътре”.

Какво да се прави при такава криза? 
Как какво, ще се търси чужд опит. Разбра-
хте ли сега защо депутатът Лаков е 
пътувал до Тайван? За да разбере от 
домакините как държавата успява да 
задържи младите хора. Той самият го 
каза. Но го каза непривично срамежливо, 
затова не направи нужното впечатление 
на медиите. Вместо да чуят народополез-
ната му инициатива, те продължават да 
си мислят: “Този не беше ли онзи, дето 
измери полетите на Борисов. Ами как е 
отишъл до Тайпе? С плуване ли?”

На такъв нездрав интерес трябва да 
отговорим: отишъл е със самолет, но 
безплатно. Не е използвал държавна авиа-
ция. Дори нищо не е платил. Според гор-
дото му признание екскурзията до далеч-
ния остров не струвала нито стотинка 
на парламента. Нула. 

И другите трима не стрували нито 
стотинка. Само дето парламентът 
стана за две стотинки. Но кой да им 
каже, че след като са избраници на българ-
ския народ, не могат да пътуват, да се 
хранят и развличат за сметка на друг 
народ. Особено с парите на държава, 
която не е призната от никоя нормална 
страна. Включително от България, за 
чиято нормалност може да се спори. 
Недопустимо е друг да ти плаща разнос-
ките. Дори според действащия правилник 
на Народното събрание депутатите не 
могат да приемат подаръци над 100 лева! 

Въпросът е дали подобна визита за 
чужда сметка е подарък. Защото според 

Румен Йончев пътуването им било “нео-
фициално посещение на дипломатическо 
ниво”, каквото и да означава това. Къде е 
нивото и къде дипломацията, само той 
знае – останалите знаем, че с Тайван 
нямаме дипломатически отношения. 

Йончев е основният организатор на гру-
пата – предложението получил той, а 
останалите са негов подбор. Депутатка-
та от ДПС Петя Раева например прите-
жава богат международен опит и писа-
телски умения – написа книга как е 
отслабнала. Другият виден международ-
ник е видинският депутата от ГЕРБ Вла-
димир Тошев. Но всички те не могат да 
се мерят с политическата неповтори-
мост на земеделеца Йончев. Ръководена-
та от него партия е член на Европейска-
та народна партия, но той е коалиционен 
партньор с БСП и депутат в Коалиция за 
България. Която пък е от страната на 
ПЕС. Въпреки че е депутат от левицата, 
за евроизборите Румен Йончев ще се коа-
лира с “България без цензура” на Николай 
Бареков, дори ще стане говорител на 
формацията и единственият политик в 
света, който може да съчетае без кон-
фликт 3 в 1.

Иначе - лакомията не е от днес. И друг 
път депутати са ходили на посещение в 
Тайван. Само дето не е имало кой да напи-
ше “До Тайпе и назад”.

До Тайпе 
и назад
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Да пусне публика на петъчния контрол, а с 
поканите да върви CD с The Best от Сидеров.

Да прожектира мачовете на Григор Димитров пред 
зрители, изтърпели закуска с министър Георгиева.

Да покани широк кръг бизнесмени на „Турандот” 
с купичка китайски ориз.

Да пусне билети за среща Станишев-Първанов 
в комплект с транквиланти и  тапешници.

ÒÅÌÎÑÊÎÏ

Êîé îùå äà ïëàñèðà VIP ïàêåòè çà Ñâåòè Âàëåíòèí?

БСП

Спортното 
министерство

Президентството

„Болкън ентъртейнмънт“ пуска VIP пакети за концерта на Пласидо Доминго в София 
на 14 февруари – освен билет те включват пропуск за вечеря в присъствието 
на прочутия тенор и компактдиск с неговия подпис. Всичко за 450 лв.

Източник: Akamai Technologies
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10-ТЕ СТРАНИ С НАЙ-БЪРЗ ИНТЕРНЕТ В СВЕТА ЗА 2013 Г.*

*Средна върхова скорост на интернет връзките


