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“Евролибералпатриотична” коалиция пробутва американски модел на финансиране
на политическите партии.

На втората година от своето управление Бойко Борисов реши „да се вслуша“ във волята
на 2,5 милиона души от близо 3,5 милиона участвали в референдума на Слави, които
поискаха партийната субсидия да се намали на 1 лев за действително получен глас.
Самият премиер призна, че това е популизъм, който ще направи политическите партии
зависими от олигарсите, но оправда решението на МС с критиките на опозицията към
министъра на финансите Владислав Горанов относно надплатените „погрешка“ 6,3
млн.лв. субсидии на пет парламентарно представени партии, плюс
извънпарламентарната партия „Възраждане“. И най-вече, с искането на оставката на
министър Горанов и обвиняването на ГЕРБ в нарушаване на законите и в злоупотреба с
държавния бюджет.

ДПС квалифицираха решението на МС като „див популизъм“, но контрираха с още
по-див такъв, предлагайки партиите да не получават никакво държавно финансиране,
а да разчитат на неограничени дарения от физически и юридически лица. Понеже така
било в най-демократичната страна на света САЩ. За да не изостанат в наддаването за
народната любов, от ГЕРБ предложиха общините да предоставят безплатно офиси на
политическите партии. На 20 юни търгът се пренесе в парламентарната комисия по
бюджет и финанси, а на 21 юни трябваше окончателното предложение да бъде
гласувано в парламентарната зала. Но след като от Брюксел Борисов обеща да се
консултира с коалиционните партньори, заместник председателят на НС Емил Христов
подложи на гласуване предложение за отлагане на гласуването за партийните
субсидии. Това предложение бе прието със 186 гласа „за“ срещу 12 „против“ и 7
„въздържал се“. Развръзката остана за по-добри времена. „Шоуто трябва да
продължи“, както пееше Фреди Меркюри. Патриотите в лицето на ВМРО и НФСБ
прибраха своите предложения, обещавайки да ги внесат отново при второто четене на
закона. Така с дружните усилия на политическите джамбази блатото на българското
законодателство се уталожи. От БСП нарекоха договорката между ГЕРБ, ОП, ДПС и
„Воля“ преврат срещу демокрацията, но кой да ги чуе? Ако попитат хората на улицата,
те ще подкрепят не само премахването на държавната субсидия за партиите, а и
забраната на всички политически партии. За този живот дето го живеят, все някой
трябва да отговаря. Какво им пука, че олигарсите щели да си напазаруват партии,
парламентарни групи и депутати, кметове и общински съветници? Олигарсите могат
всичко да си купят – народът на „суа леба“ я кара. И мре в ускорени темпове.
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Управляващите партии и при държавно финансиране ползват безплатно целия
държавен ресурс за своите предизборни кампании, без да се отказват и от държавни
субсидии. Ето защо ГЕРБ са „спестили от закуски“ цели 23 млн.лв., докато в БСП са
почти на червено с мижавите 300-400 хиляди лева. ГЕРБ, ДПС, ОП и „Воля“ могат да
минат без никакви субсидии. ГЕРБ, понеже рояк „присъдружни“ журналисти и медии
следват като сенки премиера Борисов при неговите „срещи с народа“ и отразяват
възхитено мъдростите, които ръси наляво и надясно. Веднъж ще каже, че АЕЦ
„Белене“ трябва да бъде построена на всяка цена, защото иначе токът ще поскъпне 17
пъти; друг път ще я нарече „гьол“; трети път ще обяви търг за стратегически
инвеститор, който да я построи без държавни гаранции. Или ще се похвали, че лично е
спрял три руски енергийни проекта, а после ще рекламира продължението на „Турски
поток“ през България, въпреки че по него ще тече същия руски природен газ, но на
по-висока цена. А колко пъти Борисов отменя решения на ПГ на ГЕРБ? Не е изключено,
ако НС приеме предложението на ДПС за нулева субсидия, Борисов да размисли щом
под прозорците на МС извикат „Оставка!“ и да разпореди преразглеждане на промените
в Закона за политическите партии. И този път беше прав. Веднага след това
агитпропите на ГЕРБ, като Даниела Дариткова, Тома Биков, Менда Стоянова, Спас
Гърневски, Георги Марков, Антон Тодоров, Георги Харизанов, Георги Коритаров, Ива
Николова, Илиана Беновска, Любо Огнянов, Патарински и др. ще включат на задна
предавка и ще заобясняват, колко правилно и народополезно е последното решение на
Вожда, като случаите с преференциите.

Поведението на ДПС е обяснимо: те си имат ТЕЦ „Варна“, на която всички плащаме за
да не работи, сиреч да поддържа т.нар. студен резерв. Почетният председател на ДПС,
хидроенергетикът Ахмед Доган го е купил от децата на бившия транспортен министър
Данаил Папазов за 1,5 млн.лв., въпреки, че на фамилия Папазови централата е
струвала 48 млн.лв.! Сега Доган планира да разшири и модернизира пристанището, след
което ще обере товарите на държавното пристанище Варна, което и без това трудно ще
забележи човек някой кран да товари или разтоварва.

Въпреки това обаче колкото да издържа една партия, пък била тя и ДПС, все има сила.

При ОП проблеми с финансирането очевидно няма. ВМРО, чийто кандидат за
евродепутат Ангел Джамбазки буквално изтичаше от чешмите, лежи на поборническия
труд на старите воеводи и главно на рентите от наследените имоти. То от там е и
авторитета, разбира се. Някои намекват, че това разточителство е свързано с
търговията с удостоверения за български произход от страна на ДАБЧ, но това знае
само прокуратурата. Тя знае също, че всеки е невинен до доказване на противното.
Другите две „присъдружни“ партии от малката коалиция – НФСБ и „Атака“ си имат
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собствени телевизии, но събраха обидно малка електорална подкрепа. Надминаха ги
дори независимите кандидати Десислава Иванчева и Минчо Христов, като Иванчева
провеждаше кампанията си от женския затвор в Сливен. Коалицията „Волябългарските родолюбци“ на Веселин Марешки също надмина „патриотите“ от НФСБ и
„Атака“, но не можа да пласира за евродепутат своя вожд. „Не всичко е пари, приятелю,
не всичко е пари..“, пее Лили Иванова.

Защо след този провал „разгромените авари“ от СДС и малките коалиционни партньори
на ГЕРБ се качват на каруцата на ДПС, подкрепяйки бъдещата политическа корупция,
прикривана под термина „американски модел“ на финансиране на политическите
партии? Тоест, възможността те да получават неограничени „дарения“ от фирми и
физически лица. Обяснението е просто: в момента, въпреки взаимната си непоносимост,
те са част от управлението и споделят не само отговорностите, а и облагите от това си
положение. А уж НФСБ щяха „да изчегъртат ДПС от властта“..Така го „изчегъртаха“, че
се оказаха в негласна коалиция с партията на Ахмед Доган, Мустафа Карадайъ и
Делян Пеевски. Защо тогава протестираха срещу номинирането на Пеевски за шеф на
ДАНС по времето на кабинета „Орешарски“? Разликата е, че тогава формален
председател на ДПС беше „агент Павел“, тоест Лютви Местан, а днес е Мустафа
Карадайъ, който си заслужи лидерствоо задето самоотвержено нарита онзи главаняк,
дето размахваше газов пистолет на главата на д-р Ахмет Доган.

Обаче „независимите“ български медии са оглушали и ослепели за подобни питания и
предпочитат да се занимават с оттеглената оставка на Корнелия Нинова. Телевизия
„Европа“ и „Канал 3“ направо са се превърнали в свърталища на анти Нинова
коментатори. Включително на представители на вътрешно партийната опозиция в БСП.
Ако чужденец гледа техните предавания, ще остане с впечатление, че Нинова е премиер
на България, а не Бойко Борисов. Защо Нинова си била оттеглила оставката, след като
я е подала от морални съображения? „Те не могат една оставка да подадат като
хората“, иронизира и „Премиерът Слънце“ Бойко Борисов. И няма един журналист,
който да го запита: „Вие защо не си подадохте оставката от поста председател на ГЕРБ
след загубата на президентските избори?“ Или: „Защо, претендирайки, че изпълнявате
желанията на участниците в референдума на Слави, избрахте само размера на
партийните субсидии, а не мажоритарния вот и електронното гласуване?“

Истината е, че участниците в този референдум никога не са искали партиите да
получават неограничени „дарения“ от юридически и физически лица. Дори даренията
да са публични, народът никога няма да узнае срещу какви политически ангажименти те
са дадени на управляващите партии. Не се съмнявайте, че никой бизнесмен няма да
финансира политически партии, които не могат да му върнат жеста с някоя обществена
поръчка, или друга далавера. Независимо от това, което стана в парламентарната зала
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на 21 юни, ГЕРБ, ДПС и присъдружните „обединени патриоти“ и „родолюбци“ ще
останат в историята, като съавтори на един позорен и нагъл политически алъш вериш,
които ако не друго, бе косвена форма на натиск Конгресът на БСП да освободи
Нинова, като председател. Да, ама не. Сега се надяват, че обрачите им от фирми да са
достатъчно могъщи, че да обезпечат победата им на изборите за местна власт. И за
по-демократично ще изтръскат до стотинка отънелите джобове на опозицията.

В популярната песен за „белите манастири“ и „черните калугерки“, които се продават,
поне е известен купувачът – младото еврейче. В днешния случай, обаче,
данъкоплатецът е този, който ще плати за този срам. Въпреки че го лъжат, че той
поръчва музиката, а бизнесът я плаща. Или, че Пеевски и компания мислят за него,
предлагайки да се намали ДДС върху хляба, лекарствата и книгите. Блажени са
вярващите! Българският капитализъм е започнал с хайдутлук и така ще си продължава.
А първото поколение български чорбаджии трупат само лой. Докато не дойде горският
и не разгони бракониерите.
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