
У нас скандалът се приема за политика, 
защото политиката е скандална. А 
както признават познавачите на жълта-
та преса, скандалът продава. За да про-
буташ политическата си стока, трябва 
да организираш скандално предлагане. 
Културната дискусия е присъща за кул-
турни хора, затова е обречена на изчез-
ване. Може да оцелее само ако се измисли 
някаква защитена зона, някаква „Натура” 
за политическа словесност. Парламен-
тът не става за тази работа. 

Обърнете внимание как се говореше в 
пленарната зала по време на Великото 
народно събрание преди 24 години и как 
се говори днес. С всеки пореден депу-
татски десант Народното събрание 
става все по-народно.

Отплеснах се. Исках да кажа, че Бареков 
победи Борисов. Благодарение на скандала 
сутрешният блок на Нова телевизия побе-
ди по гледаемост този на bTV, който иначе 
води по точки. Не ме питайте какво каза 
Бареков. Не помня. Интервюто беше като 
игра на пинг-понг, докато в другия разговор 
Борисов чакаше да му вдигнат топката на 
воле, за да вкара гол. Когато един политик 
реши да говори като бивш бъдещ премиер, 
се старае да изглежда сериозно дори ако се 
казва Бойко Борисов.

Още в първия ден на служебния кабинет 
се сблъскаха две политики, т.е. - два сканда-
ла. Един от старото правителство и един 
от новото. Което напълно опроверга 
онези, които мислят, че между два кабине-
та не може да има приемственост. 

След като новият здравен министър 
разбра къде се намират тоалетните 
(задача номер едно според първото му 
блиц интервю), се наложи да реши съдба-
та на неколцина болнични директори. 
Оказа се, че са били уволнени от неговата 
предшественичка в последната минута. 

Отмъщението на „тихата химикалка” 

от страна на кабинета „Орешарски” всъщ-
ност подготви дневния ред на кабинета 
„Близнашки”. Оказа се, че първите задачи 
след паленето на свещи и удостояването 
на протестиращи посланици с ордени 
„Стара планина” е да се отменят процеду-
рите по уволненията на болничните дирек-
тори и да се обжалват сключени на изпро-
водяк важни договори. Строежът на 
„Южен поток”, който ужким беше спрял 
заради непрозрачни процедури и опасност 
от санкции от Брюксел, изведнъж се оказа с 
разрешение от бившата министърка 
Десислава Терзиева. С нейния подпис започ-
ва изграждането на приемен терминал и 
компресорна станция в защитената мест-
ност Паша дере. С подпис от земеделското 
министерство пък са продадени 359 дка 

от горския фонд за цена от 13 млн. лв.
Времето така е изчислено, че да няма 

време за реагиране. Пак така в последния 
момент ръководителите на „Уестингха-
ус” не само се срещнаха с министър Стой-
нев, с премиера Орешарски и с президен-
та Плевнелиев, но си тръгнаха с тайно 
подписан договор за изграждане на 7-и 
блок на АЕЦ „Козлодуй” в джоба.

Тези закъснели скандали гръмнаха едновре-
менно с подранилите скандали на новия 
„кабинет на победилото гражданско обще-
ство” (според президента), чрез който 
„протестът е на власт” (според премие-
ра). Това, че в съзнанието на Близнашки 
като близнаци съжителстват социалист и 
демократ, не е скандал, а фамилия. Но е 
скандално да се представи един докторант 
за доктор на науките, а друг да се обяви за 
възпитаник на Харвард след двуседмичен 
курс. Да не говорим за вицепремиера и 
министър на правосъдието адв. Христо 
Иванов, който след като е натрупал дузина 
глоби за неиздължен членски внос, се оказва с 
отнети адвокатски права. Може да е обик-
новена немарливост, но чия немарливост е 
причина Българският институт за правни 
инициативи, чийто програмен директор е 
той, три години поред да няма публикуван 
финансов отчет в публичния регистър на 
ръководеното днес от него министер-
ство? Може би на гражданското общество, 
което е гледало в друга посока? 
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за да е ясно колко силно я подкрепяме всички. 

Да се казва Радан-Кънево по името на политика, 
изваял разделителния каньон в Реформаторския блок.

Да се преименува на Цветан-Василева заради 
банкера, превърнал КТБ в поглъщаща пари мистерия.

Овчарикон несъмнено е по-доброто название предвид 
приноса на видния археолог и мениджър на обекта.
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Царичина дупка

Ръководството на Университета в щата Монтана предложи да бъде сменено името 
на местния връх Сентинел. Идеята е да се казва Макартни - от благодарност, 
че сър Пол е участвал в концерт в град Мисула, Монтана.
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10-ТЕ БАЛКАНСКИ СТРАНИ, КОИТО СА НАЙ-ГОТОВИ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ 
ОТ НОВИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ*
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* според The Networked Readiness Index (NRI), част от Глобалния доклад * според The Networked Readiness Index (NRI), част от Глобалния доклад 
по информационни технологии 2014: Рискове и ползи от Big Dataпо информационни технологии 2014: Рискове и ползи от Big Data
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