
В четвъртък премиерът Орешарски 
обяви пред парламента, че срокът на год-
ност на неговия кабинет е изтекъл. Каза 
го с други думи, но му личеше, че извършва 
бракуването с облекчение. 

Бойко Борисов, който отдавна вече е 
подковал белия кон за връщане във власт-
та, използва времето до изборите, за да 
се направи на спасител по принуда. В сми-
съл - кой, ако не аз, може да оправи бата-
ците! В последната песен, която припява, 
се разказва за финансовото иго над стра-
ната. Тежко, тежко, само трите синджи-
ра с роби още ги няма. 

Орешарски добре познава този репер-
тоар. Всеки следващ войвода го изпълнява 
все по-жално. Но като финансист прекрас-
но знае, че положението не е никак розо-
во, но не е и катастрофално. Иначе и той 
припява частушки - щял да остави 8 млрд. 
финансов резерв, ликувай народе. Само 
дето спестява припева, в който се разказ-
ва, че с половината от тези пари трябва 
да се платят направени вече заеми.

Заради надпяването Борисов няма 
време да забележи другия голям капан. 
Оттук нататък ще му се наложи да изпъл-
нява модела „Орешарски”. Постната пица 
вече е изхвърлена от менюто на Минис-
терския съвет. Едва ли на бъдещия преми-
ер ще му стигне кураж и безсърдечност да 
отмени придобивките за майките, за мла-
дите семейства и за безработните мла-
дежи, да прекрати върнатото швейцар-
ско правило за актуализиране на пенсии-
те... Навярно отново ще се поеме курс 
към здрава финансова дисциплина, но няма 
да е за сметка на най- беззащитните. И 
тогава какво ще прави ръководството на 
БСП без социални инициативи? Лицеви 
опори вместо опорни точки.

Но сега за БСП е време конгресно, време 
на опорни точки. Според тях най-голяма-
та черна точка е ДПС. Дори не обикнове-

на черна точка, ами черна дупка, която 
засмука наивните социалисти. Движение-
то може да бъде обвинявано за много 
неща, но не може да бъде единственият 
виновник за срива в БСП. Ако говорим в 
единствено число - виновник е председа-
телят на партията. Същият този пред-
седател, на когото не достигна мъжлък да 
се появи в парламента при гласуването на 
оставката на кабинета, избран с негов 
мандат. Такова малодушие тази партия 
не помни. И вместо да изтрива краката 
си с ДПС, др. Станишев да изтрие ръцете 
си с домашния пешкир. Защото е общест-
вена тайна, че др. Станишева успешно 
замести мъжа си в министерското кадру-

ване. Пък и не само там. „Най-после тряб-
ва да спре използването на властта за 
икономическо облагодетелстване!” Това 
послание не се отнася за сем. Станишеви. 
Понеже е сътворено от ръководството 
на БСП, то се отнася за неверния коали-
ционен партньор.

В края на седмицата ще се знае кой ще 
е новият партиен началник на столетни-
цата. Въпреки че страната има нужда не 
от нов началник, а от нова левица. Така 
както стана в Гърция със „Сириза”, както 
стана в Испания с „Подем”. И във Фран-
ция, и в Белгия не хайверените социали-
сти, а други и различни леви сили трупат 
обществено одобрение. У нас се прави 
опит за раждане на БСП-2. Партията на 
Първанов може да привлече мнозина 
социалисти в редиците си, но няма как да 
стане място за младите антиглобалисти, 
за хората, които ненавиждат политиче-
ското мародерство и демагогията. За 
онези, които смятат, че формулата за 
развитието на това общество е сбърка-
на. Засега тази левица я няма, гласът на 
бъдещите є създатели е заглушен от 
добре платени популисти.

Няма я и истинската десница. Реформа-
торският блок е като онзи бутафорен 
автомат „Калашников“, намерен подпрян 
пред вратата на „Раковски” 134.

На вид го докарва, но не може да произ-
веде изстрел...
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р Президентството Да натрупа бързо фенове с игрови модул 
„Познай състава на служебния кабинет”.

Да интегрира Фейсбук и Туитър с
 постоянна връзка към хаштага #оставка.

Да защити секцията „Банков надзор” от 
гневни вложители с хакерски способности.

Да пуска новини само от текущия ден и 
да няма достъп до архивните материали.
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Прокуратурата

Министерският съвет

БНБ

Шефът на НС Михаил Миков представи приложението Bulgarian parliament, разработено 
за операционните системи за смартфони и таблети iOS и Android. То ще предоставя в 
подходящ за малък дисплей вид информация за дневния ред на пленарните заседания 
и т.н. За какво ще служи приложението при постоянна липса на кворум, не стана ясно. КЛАСАЦИЯ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ СПОРЕД ПЕЧАЛБАТА ИМ ЗА 2013 Г. 
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