
Една добра новина! Винаги след участие 
на Румен Гечев във властта се случват хуба-
ви неща. 

Нима не дойде валутният борд, след като 
Гечев беше вицепремиер в кабинета на Жан 
Виденов? Дойде! Сега професорът е депутат 
и заместник-председател на комисията по 
икономическа политика и туризъм. След пов-
торното му слизане от власт трябва да 
очакваме не един, ами няколко борда. Когато 
хора като него взимат решения от името на 
целия народ, се появяват силни въздушни тур-
буленции, които завършват с опустошител-
на градушка. А какво направиха българските 
застрахователи, след като разбраха, че сили-
те на родните автосервизи са твърде малки, 
за да отстранят щетите по увредените от 
градушката коли? Повикаха чужда помощ! 
Автомонтьори от Франция и Чехия, които с 
модерна технология ще ремонтират родни-
те автомобили. Явно е дошло време и след 
последната политическа градушка да повика-
ме на помощ Европа. Да ни назначи здравен 
борд, финансов борд, а защо не направо поли-
тически борд. Задачата му ще бъде да намали 
свободата на политиците да вземат реше-
ния, които може да предизвикат финансови и 
социални бедствия.

В момента България е в окото на бурята, но 
политическата є класа, вместо да организира 
оцеляването на държавата, се занимава с оце-
ляването на един човек или на една партия. 
Рязко олекна тежестта на дадената дума. 
Опитайте се да изредите хронологично всич-
ки лупинги, които бяха направени за една сед-
мица въпреки договореностите на срещата 
при президента. Няма да успеете. Борисов 
пожела актуализация на бюджета и финансова 
инжекция за здравната каса. Министерският 
съвет прие „с отвращение” новите сметки, 
според които дупката в хазната ще е 2.7%, а 
таванът на дълга ще се увеличи с нови 3.4 
млрд. лв. Освен това се дава възможност на 
Фонда за гарантиране на влоговете да емити-

ра дълг до 2 млрд. лв., който ще бъде държавно 
обезпечен. Бюджетът на здравната каса пък 
ще се актуализира с допълнителни 225 млн. лв. 

В отговор на решението Борисов постави 
ултиматум - или ще актуализирате бюджета 
със 7 милиарда дълг, или напускаме парламен-
та. И още няколко условия - управителният 
съвет на БНБ незабавно да си подаде остав-
ката, в парламента да се прегласуват закони-
те за МВР и Сметната палата, правител-
ството да признае провала си и т.н., и т.н. 

Парламентът вместо място за политика 
се превърна в ориенталски пазар. А надлъгва-
нето ще бъде върху гърба на всички. Ако 
актуализацията на бюджета не се приеме, 
ръцете на служебния кабинет ще бъдат 
финансово вързани. КТБ продължава да цъка 
като бомба. Стои проблемът и със здравна-

та каса. Но за егото на Бойко това няма 
никакво значение. Неговата логика е железна: 

„Изнудвам ги, защото те ме изнудваха 
една година!”

Борисов не е сам в детското инатене 
„Ама те защо!?”. Депутатите на БСП също 
бламираха премиера си Орешарски. Също по 
теснопартийни причини.

На бюджетна комисия червените депутати 
отказаха да подкрепят решението на кабине-
та. Щяло да бъде ритуално самоубийство, ако 
правителство в оставка актуализира бюдже-
та дни преди да си отиде. В смисъл, че в 
изборната битка цифрите от променения 
бюджет щели да се размахват от ГЕРБ като 
знаме, а срещу такива факти дори Мая Мано-
лова не може да измисли опорни точки.

Как тогава човек да не помечтае здравен 
борд да се грижи за здравеопазването, как 
да не чака с нетърпение Европа да ни въве-
де финансов борд, като всички решения 
около бюджета, данъците и разходите 
бъдат поверени в ръцете на специален 
комисар. Такова беше предложението на 
Германия по отношение на Гърция, но сякаш 
е писано за нас. Явно вече сами не можем да 
преодолеем ескалиращата конфронтация и 
нетърпимостта към мнението на другите. 
Изборите едва ли ще ни спасят.

Трябва ни борд. Животът на хората 
трябва да се освободи от политика, за да 
бъде наистина живот. 
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р В парламента За три неизвинени отсъствия председателят 
ще дава предупреждение за изключване. 

При несъгласувано изказване/действие на 
редови член лидерът ще вписва забележка.

Представители на електората ще нанасят 
двойка на неиздържалия изборите БСП лидер.

Треньорът ще оценява футболистите и само 
отличниците ще взимат пълно възнаграждение.
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Êúäå äðóãàäå äà ñå âúâåäàò áåëåæíèöè òèï „ó÷åíè÷åñêè“?

На стадионите

В централата на ГЕРБ

На „Позитано” 29

Не само учениците, но и майките и бащите на петокласниците да имат 
бележници, предлага „Асоциация Родители“. В тях ще се вписват датите 
на контролните и приемните часове на учителите.
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