
И дружбата вече не е дружба. И руски-
ят газ не само е с много пари, но и 
скоро, когато тръбите заобиколят 
Украйна, хич няма да минава оттук. А 
отгоре на всичко и руски фирми отказ-
ват да работят с България. 

Както съобщи ТАСС, Съюзът на машино-
строителите на Русия вече не иска да 
подписва отдавна подготвяното споразу-
мение за сътрудничество с нашенската 
Браншова камара по машиностроене. 
Заради антируските санкции на ЕС, под-
крепени от България, заради спрените 
руско-български проекти и заради появата 
на антируски настроения у нас „в насто-
ящия момент подписването на такова 
споразумение с българската отраслова 
палата е нецелесъобразно”, заявил депута-
тът от руската Дума и първи вицепрези-
дент на Съюза на машиностроителите 
на Русия Владимир Гутенев. 

Това не е добра новина за България, 
която миналата година е изнесла на 
руския пазар стругове, дървообработваща 
техника, телфери, кари и други продукти 
на машиностроенето на обща стойност 
300 млн. лв. От началото на 2015-а вече е 
отбелязан спад от 15-17% в този експорт 
заради високата цена на долара, която 
оскъпява продукцията, както и заради 
охладняването в официалните отноше-
ния София-Москва, поясняват експерти. 

По-лошото е, че тенденцията ще удари 
и по вноса от Русия, който традиционно 
превишава в пъти нашия износ натам. 
56% от него се състоят от сурови неф-
тени масла, а 20% са за природния газ. 
Точно тази „зависимост” София ентусиа-
зирано обяви, че ще „диверсифицира”, 
увлечена да следва повелите на новите си 
брадъри. Без да има нито налични алтер-
нативни доставки, нито тръби, нито 
компенсации, а само с едно голо вдъхнове-

ние от новия цивилизационен избор. Далеч 
по-голо от някогашното гордеене с пого-
ворката „курица не птица, Болгария не 
заграница”. Тогава поне срещу поредното 
медалче от Тодор Живков генсекът 
Леонид Брежнев щедро отпускаше евти-
ното нефтено кранче и си затваряше 
очите за помпащия икономиката ни 
реекспорт на съветското черно злато.

А сега срещу какво притичахме към 
новия лагер? Какво така мотивира дър-
жавниците ни да се подредят при закле-
ти русофоби като Полша или балтийски-
те държави, които си имат стари исто-
рически непоносимости към Русия? Българ-
ската история е доста различна от тях-
ната, Русия у нас е играла друга роля. Защо 
един цар Борис ІІІ е можел дори насред без-
умията на Втората световна война да 
парира Хитлер с класическото „винаги с 

Германия, никога против Русия”, а днес 
българският „елит” е неспособен на нацио-
нално отговорни решения? Защо дори 
Унгария и Чехия, патили си далеч повече 
от някогашния СССР, отколкото „16-ата 
съветска република”, днес заемат баланси-
рана и трезва позиция в отношенията с 
Русия и надигат разумен глас срещу съсип-
ващите европейските икономики анти-
руски санкции, а у нас подобна „ерес” няма 
как да пробие сред политическата върху-
шка? Потъналата в кризата Гърция също 
не се притеснява да недоволства срещу 
санкциите, а военният є министър Панос 
Каменос дръпна тази седмица насред 
Вашингтон пламенна пледоария за „съюз-
ната и приятелска страна” Русия и за 
„нерушимите връзки” с нея покрай обща-
та религия и икономическите отношения. 
И никой не го наказа там, даже напротив 
- американските му домакини се обявиха 
за „укрепване на Гърция като фактор на 
стабилността в региона”. Откритото 
изказване на мнение винаги буди повече 
уважение, отколкото пуделското търкаля-
не в краката на новия повелител и джаф-
кането срещу стария.

Не е зле и да се прозре, че двамата вла-
детели всъщност са си много по-близки 
един на друг заради глобалната си 
тежест, отколкото допускат някои. Ако 
заради санкциите стокообменът на Русия 
с Европа се е свил с цели 34.3%, то при 
стокообмена є със САЩ този спад е едва 
6.4%. Атовете винаги ще са добре. Само 
на пуделите и кокошките им се пада да се 
щурат изпосталели от собствената си 
глупост около разбити корита.
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р Петър Москов Вместо във всяка болница да се молят за 
сливане с друга, някои лекари даже протестират!

Вместо да наизустяват концепцията за съдебна 
реформа, членове на ВСС дори й опонират!

Вместо да стягат редиците за хибридната война, 
военни си позволяват да честват 9 май!

Вместо да тръпнат в очакване на борбата с 
корупцията, определени медии се съмняват!
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10-ТЕ НАЙ-РЯДКО НАСЕЛЕНИ СТРАНИ И ТЕРИТОРИИ В СВЕТА
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Кокоша слепота

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун се разгневил от липсата на кабинет за изучаване на 
революционната история на страната във ферма за развъждане на костенурки. Той счел това за „проява 
на признаци на пораженски настроения” в момент, когато „народът и армията, прославяйки Корейската 
трудова партия и социализма, денонощно се трудят, за да отбележат достойно нейната 70-а годишнина”.

Христо Иванов


