
Първи ден. След предварителните прего-
вори се разбира, че патриотите от ПФ са 
шампиони по симпатии. От 18-те точки в 
програмата на ГЕРБ си харесали 14, което в 
очите на Бойко Борисов ги превръща в 
достойна за коалиране партийна сила. Ура, 
вече аритметиката излиза!

Втори ден. Бойко настоява патриоти-
те да гарантират подкрепата си с учас-
тие на свои министри в бъдещия каби-
нет. Патриотите не щат. Готови били 
да подкрепят програмно управление. 
Вече не са толкова симпатични.

Трети ден. Реформаторите не искат 
двупартийна коалиция. Искат си тройна. 
Патриотите им били симпатични. За 
Бойко вече не са.

Четвърти ден. Народните представи-
тели се заклеха. Речи.

Пети ден. Бойко е възмутен от речта 
на патриотите. Искат ракети на турска-
та граница и изпити за 6-годишните деца. 
Ако не знаят български - трудова повин-
ност за родителите. Освен това задължи-
телна казарма и строителни войски. Чуж-
дите депутати загрели телефона му. 
Патриотите вече са отвратителни. И 
реформаторите са отвратителни, ако 
настояват за тройна коалиция.

Шести ден. Спешно пристига шефът 
на ЕНП господин Дол. За него всички 
националисти са отвратителни. Рефор-
маторите трябва да знаят, че според 
Народната партия във властта не може 
да има патриоти. Курс към двойна коали-
ция на малцинството. В краен случай - 
правителство на ГЕРБ.

Седми ден. Бойко се е уплашил от гласу-
ването на проектозакона за КТБ във вре-
менната бюджетна комисия. ГЕРБ е гласу-
вал заедно с ДПС. Хората говорят. Какво 
ще кажат, ако направи самостоятелно 
правителство, а при гласуването в залата 

бъде подкрепен от движението? Знае се 
какво ще кажат. Горчиво. Мигновена 
оставка и избори!

Този ден не участва в разговорите на 
тристранния формат. Мълчи. След при-
ключване на преговорите журналисти-
те разбират, че е постигнат значим 
напредък и се върви хем към „коалиция 
на малцинството” (Томислав Дончев), 
хем към „правителство на парламен-
тарното мнозинство” (Радан Кънев). 

Според Дончев постигнатата формула 
е 2+2. Поради липса на достатъчно игра-
чи успешната Пенева схема 4-4-2 няма 
как да се приложи. Очертава се прави-

телство на малцинството от две пар-
тии - ГЕРБ и РБ, подкрепяни от ПФ и АБВ. 
Патриотите отново са симпатични. 
Въпреки трудовата повинност.

А според Кънев формулата е двупар-
тийно правителство с трипартийна 
парламентарна подкрепа. Сиреч - двойна 
коалиция плюс симпатичните патри-
оти. За ушите на господин Дол е при-
готвена формулировката „създаване на 
европейско реформаторско мнозинство 
зад обща правителствена програма”.

Само Валери Симеонов е постоянен в 
постоянството си. Управлението ще 
бъде програмно!

И защото коалиционното споразуме-
ние трябва да включва рамка, структура 
и състав на следващия кабинет, прегово-
рите ще зациклят. Реформаторите са 
решили да извиват ръцете на Борисов за 
половината министерски постове. „Със-
тавът” вече обикаля парламента. Номи-
нирани са всички активисти - Петър 
Москов за здравеопазването, Трайчо 
Трайков за енергетиката, Мартин Дими-
тров за икономиката, ген. Атанас Ата-
насов за вътрешното, Гроздан Караджов 
за електронното правителство, Христо 
Иванов за правосъдието, Румен Христов 
за земеделското министерство. Забравих 
- Меглена Кунева за външен министър.

И какво излиза? Май патриотите наис-
тина ще се окажат симпатични. Отвра-
тително симпатични.
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р Фингърголд От английските думи за „пръст” и „златен”, да се 
използва за разплащания в парламента. 

От българското „гол” и „долар” - за трансфери в 
еврозоната след налагането на германската политика

От „квестор” и думата за дребна римска монета - за 
компенсиране на измамени вложители в КТБ.

Буквално „сърцеразбивач”: ще е подходяща валута при 
мъчителни коалиционни споразумения.
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*Индексът измерва постиженията на страните в три основни области продължителност на живота, 
образование и знание и достоен стандарт на живота. 

ИНДЕКС ЗА ЧОВЕШКОТО РАЗВИТИЕ НА ООН ЗА 2013 Г.*
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Отвратително 
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Появи се нова валута - титкойн. Името и е комбинация от tits 
(разговорната дума за „гърди“ на английски) и coin (монета). 
Порносайтовете вече я подкрепят с рекламни клипове.


