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Или как и защо Втората „Коалиция за Валери Симеонов“, превръща
парламентарната демокрация във фарс.

Едно наглед рутинно действие като избора на заместник-председател на Народното
събрание, показа на избирателите що за „народни представители“ са изпратили в
сградата, над чийто вход пише: „Съединението прави силата“. Истина е че съгласно
Правилника за организацията и дейността на Народното събрание всяка
парламентарна група има право да предложи от своите редици кандидат за заместник
председател на парламента. Обаче, съвсем не е задължително всяка ПГ да има
председател! Нито е задължително това да е председателят, или някой от
съпредседателите на групата, когато тя е сборна.

Напомням че в 44-то НС бяха свалени председателят Димитър Главчев (от ГЕРБ) и
заместник-председателите Валери Жаблянов (от БСП) и Веселин Марешки (от ПП
„Воля“). През септември оставка подаде и заместник-председателят на ПГ на ОП от ПП
„Атака“ Явор Нотев – единственият юрист в Председателството на НС. Веселин
Марешки беше снет от поста заместник председател, понеже по искане на
Прокуратурата бе лишен от имунитет, заради заведено срещу него дело за изнудване и
физическа разправа. Валери Жаблянов пък беше снет заради едното изказване, че
Народният съд бил необходимо военновременно правосъдие. ПГ на „БСП за България“
така и не предложи човек, който да го замести като заместник председател на НС. ДПС
се представлява в Председателството на НС от д-р Нигяр Джафер. Двамата
представители на ГЕРБ Цвета Караянчева и Емил Христов, също не са председатели на
партията. От 20 ноември единственото изключение е Валери Симеонов, съпредседател
на ПГ „Обединени патриоти“ и председател на НФСБ. Ако не сте забравили, той участва
в изборите за ЕП с едно странно образувание, наречено „Коалиция за Валери Симеонов“
и резултатите от този експеримент бяха трагични. Дори бившата кметица на район
„Младост“ Десислава Иванчева, която водеше своята кампания от затвора, получи два
пъти повече гласове от тази коалиция, а и от партия „Атака“. И не би могло да е друго,
след като същият Валери Симеонов бе принуден да оваканти поста вицепремиер,
заради едно безпардонно изказване по адрес на майките на деца с увреждания. От
екрана на собствената си телевизия СКАТ той ги нарече „шепа кресливи жени, които
злоупотребяват и манипулират обществото, изкарвайки на пек и дъжд своите уж болни
деца“. Оставката му дойде след масови протести пред МС и злополучният „вицепремиер
на шума и пързалките“ беше изпратен с хора и ръченици. Но, разчитайки на късата
памет на избирателите, от ПГ на ОП решиха да го предложат за заместник председател
на НС, позовавайки се на парламентарния правилник. Точката за избор на
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заместник-председател на НС бе вкарана извънредно в дневния ред на 20 ноември и с
подкрепата на 118 гласа „за“, Симеонов бе одобрен за новия пост. Всичките 79 депутати
на ГЕРБ бяха „за“, а от БСП кандидатурата на Валери Симеонов подкрепиха 20
депутати. „Против“ гласуваха 6 души и 6 се въздържаха. ПГ на ДПС напусна залата в
знак на протест и не участва нито в дебатите, нито в гласуването. ДПС обвиниха БСП в
колаборация с ГЕРБ, а от ръководството на Столетницата се извиниха за допуснатата
грешка и призоваха Валери Симеонов да подаде оставка. Новият опозиционер на
Нинова, Валери Жаблянов, разкритикува партийното ръководство, но се оказа, че и той
не е гласувал против скандалната кандидатура на „обединения патриот“ Валери
Симеонов. Някои съгрешили, като проф. Иво Христов пък се позоваха на
парламентарния правилник, въпреки че той не ги задължава да подкрепят всеки
предложен им кандидат. Както навремето академик Благовест Сендов припомни
Светото писание: „Всички вкупом съгрешихме и непотребни станахме“.

В случая единствено невинни са майките и гражданите, които отново излязоха на
улицата, за да поискат оставката на Валери Симеонов, но този път и на всичките
народни представители, които го избраха за заместник-председател на НС. Макар че и
тях Симеонов обяви за политически провокатори, които подкопавали парламентарната
демокрация. А позицията на бившите си коалиционни партньори от „Атака“, останали в
залата за да гласуват „против“, и тази на ДПС, изнизали се от НС, за да оправдават
пред медиите своето бягство от отговорност, квалифицира така: „Поведението на
„Атака“ и ДПС спрямо кандидатурата ми за заместник председател на НС е един вид
номинация. Да не би вие да сте очаквали ДПС да ме подкрепят?“ От парламентарната
трибуна заместник-председателят на „Атака“ Павел Шопов отбеляза: „Стигна се до
безчестието да бъде предложен за заместник-председател на НС един провалил се
вицепремиер. Какво ще кажат хилядите, които протестираха за неговата оставка? Това
бяха мощни национални протести. Ние ще продължим работата на 44-то НС на тръни, в
очакване на поредния гаф и провал“. А номиналният председател на ДПС Мустафа
Карадайъ каза: „Кошмарът на майките на деца с увреждания беше възнаграден от
ГЕРБ и БСП. За тях хората са човекоподобни. Това легитимира едно недоразумение в
политиката“. А напускането на парламентарната зала от ДПС не улесни ли избора на
„недоразумението в политиката“ Валери Симеонов? Ако 20-те гласа „за“ от ПГ на БСП са
били толкова определящи, с какво депутатите на ДПС, които са почти толкова,
помогнаха изборът на заместник-председател да не се състои? Не гласуваха ли те
дружно с ГЕРБ за американските изтребители? Не подкрепяха ли всички мракобесни
инициативи на управляващите, та сега видяха едва ли не коалиция ГЕРБ-БСП-ОП, за да
бъде избран Валери Симеонов за заместник председател на НС? „Не посягайте на
авторитета на БСП, контрира Корнелия Нинова. - Мина времето, когато можехте да го
правите с мълчаливото съгласие на ръководството й“.

Факт е, че макар и късно, от ръководството на Столетницата излязоха с изявление, в
което признаха своята грешка, извиниха се на майките и призоваха Симеонов да се
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оттегли. „Обществената реакция е категорична и никакви обяснения няма да бъдат
разбрани. Подкрепата за Валери Симеонов беше ненужен акт на добра воля и грешка.
Извиняваме се на майките, които бяха обиждани и унижавани от него, и зад които ние
застанахме. Призоваваме да се оттегли от поста“.

В продължение на две седмици, от екраните на двете „патриотични“ телевизии, се леят
взаимни упреци между ОП „Атака“, но никоя от двете формации не поставя под
съмнение здравината на управляващата голяма коалиция. По местата си остават и
излъчените от тях вицепремиери, министри, заместник-министри, шефове на агенции и
комисии. Посред раздвижването на въздуха около избирането на Валери Симеонов за
заместник-председател на НС, на обществото бяха утвърдени безалтернативно Иван
Гешев за главен прокурор и Сотир Цацаров - за председател на антикорупционната
комисия КПКОНПИ. Така и никой няма да научи за какво премиерът Борисов беше
„поканен“ в Белия дом, какво е занесъл и какво е донесъл от Америка. Едно е сигурно,
че този път снимката му с Тръмп е истинска, а не монтаж за пред Фейсбук
потребителите. И, че пътуването му с правителствения Еърбъс, който вози 158
пътници, е по-оправдано от разходката му до Загреб за участие в сбирката на ЕНП.
Какво тук значи някаква си личност, пък била тя и на Валери Симеонов?

Впрочем, точно ПП „Атака“ е с най-голям принос това „политическо недоразумение“ според ДПС, да стигне почти до върха в НС. Няма добро не наказано. На онези, които
„му гласуваха“ за да влезе в парламента, Валери Симеонов се отблагодари мечешки,
предлагайки да си плащат първия ден от болничните. И размаха като голямо
благодеяние минималната пенсия от 250 лв. при линия на бедността за 2020 г. от 363 лв.
Но, вместо да накара Домусчиеви да платят 52 млн.лв. за неизпълнението на
следприватизационните ангажименти към БМФ, предложи в МС болните да си плащат
първия ден от болничните. Уж, за да се пресече практиката на фалшивите болнични. А
премиерът Борисов, все едно че не го е имало на въпросното заседание на МС,
размисли и реши взетото решение да не се внася в НС за одобрение. Засега. Не
случайно казват, че старо куче не може да се научи на нови номера. Това важи и за
новия заместник-председател на НС Валери Симеонов. Ако се съди по решимостта на
масовите протести, отново ще се играят хора и ръченици...

Боже!...
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