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Когато пандемията на „китайския“ коронавирус беше все още само смътна заплаха, от
набързо сформирания Национален оперативен щаб (НОЩ) успокояваха, че грипът е
много по-опасен и няма нужда да слагаме маски. А обяснението им за ниската, в
началото на пандемията, заболеваемост и смъртност на българите, беше тоталната
ваксинация против туберкулоза, детски паралич и други заболявания, извършена при
режима на Тодор Живков и преди него. На твърденията, че хиляди български студенти
отиват на бригади в САЩ, шефът на НОЩ, генерал-професор Венцеслав Мутафчийски
отговори така: „Не, не отивате!“. От „алтернативния“ медицински щаб също отричаха
надвисналата заплаха, а завеждащият детското отделение на Инфекциозна болница
София доцент Атанас Мангъров дори разказа по телевизията как тогавашният премиер
Бойко Борисов се възхитил на неговите аргументи. „Мангъров, казал той, ако бях жена,
щях да ти пусна!“ Самият Борисов оправда създаването на „алтернативния“ щаб с
необходимостта да се чува и противното мнение. Той подчерта, че е включил в него
професор Костов, понеже не се разбирали с шефа на ВМА професор д-р Мутафчийски.
Така че няма да е пресилено да се каже, че именно Борисов пося семето на
разделението на нацията и на медицинската гилдия, в частност по въпроса за борбата
срещу коронавируса и ваксинацията като единствено средство срещу неговото
разпространение.

Тогава още нямаше нито коалиция „Изправи се Бг! Ние идваме!“, нито партии като „Има
такъв народ“ и „Продължаваме промяната“. Да не говорим за КОД и „Републиканци за
България“, обединили се предизборно в коалиция „Национално обединение на
десницата“ (НОД). Съпредседатели на коалицията са бившият заместник-председател
на ГЕРБ Цветан Цветанов и бившият костовист и министър на здравеопазването във
втория кабинет на Бойко Борисов от коалицията „Реформаторски блок“ (РБ) д-р Петър
Москов. Или „Пепи Ваксината“ дорде не речеш. За разлика от тогавашния министър на
правосъдието Христо Иванов, Москов не подаде оставка от министерския пост и така
предпочете салтаната на министър пред Реформаторския блок. Неговият престой в
Министерството на здравеопазването не се запомни с нищо друго, освен с трампата на
български за турски ваксини. В третия кабинет на Борисов за министър на
здравеопазването бе назначен бившият заместник министър на финансите Кирил
Ананиев, останал в историята с фразата „Не дай си, боже!“. След като се провали
изцяло, Борисов го върна в Министерството на финансите на мястото на освободения
Владислав Горанов, а за министър на здравеопазването назначи бившия директор на
Александровска болница професор д-р Костадин Ангелов. Така се кадруваше по
времето на Борисов в сектора на здравеопазването и министри се „харесваха“ и
избираха по разклони и сокаци. Но за подготовка на медицински специалисти време все
не оставаше. Ето защо първата вълна на коронавируса ни завари напълно
неподготвени: и кадрово, и материално. Но, вместо да признае това състояние,
министър Костадин Ангелов изнамери уйдурмата „Български модел на справяне с
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коронакризата“, от който уж се учели лидерите на цяла Европа. „Моделът“ се свеждаше
до закупуването на 4,5 млн. дози от ваксината на „Астра Зенека“, която бе спряна от
употреба в десетки страни от ЕС, заради фаталните си странични ефекти. И докато
Ангелов уверяваше, че няколкото смъртни случаи след поставяне на тази ваксина у нас
нямат връзка със самата нея, а са последица от други заболявания, Борисов заповяда
ваксинирането с „Астра Зенека“ да бъде преустановено, докато излезе „диагнозата“ на
Европейската агенция по храните и лекарствата (ЕМА). Откривателят на „Българския
модел“, професор Ангелов не възрази. Както не възрази и тогавашният министър на
икономиката Лъчезар Борисов, който сутринта „отвори“ моловете и фитнесите, а
вечерта на същия ден Борисов ги затвори. Да напомням ли за хвалбите на Борисов, че
ще шием защитни облекла за целия ЕС? И че в един завод в Разград ще произвеждаме
ваксини? Ами размяната на българско пилешко месо за китайски маски и индийски
фурми от Дубай? Спомнете си за ходенето по мъките на личните лекари, които
трябваше да се бият на опашки пред РЗИ-та, за да получат 1-2 флакона ваксини. Или за
„зелените коридори“, на които не бяха осигурени ваксини и те на практика се
превърнаха в „коридори за зелен хайвер“. По едно време ваксините се транспортираха
до РЗИ с коли за доставка на кренвирши, а пред входовете на болниците болни от
коронавирус умираха, чакайки да бъдат приети. Една родилка трябваше да кръстоса
2-3 области, докато намери свободно място в родилно отделение. Чий свят напускаха
починалите от коронавирус по времето на Бойко Борисов? На президента Румен Радев
или този на премиера-самохвалко Бойко Борисов? Не се ли похвали последният с това,
че много умно е оставил вируса да върлува из България през лятото на 2020 г.? Ето
така ни „пазеше“ той от пандемията, преди и след показното си ваксиниране по
„Фейсбук“. В разгара на пандемията Борисов кръстосваше страната като шофьор на
джип, возеше като куфари министрите на финансите и здравеопазването,
заместник-министъра на регионалното развитие Нанков и шефа на „Пирогов“ професор
Балтов. И навсякъде беше аплодиран от герберски активисти, маскирани като пътни
строители, на които беше раздал предварително милиарди по метода „ин-хаус“. Сиреч,
без обществени поръчки. Днес те му се реваншират, протестирайки пред МС и МРРБ с
искане на министерски оставки и твърдят, че протестът им не бил политически
мотивиран. Сигурно нямат нищо общо с политиката и исканията за оставка на служебния
здравен министър Стойчо Кацаров, на вътрешния министър Бойко Рашков, на
образователния Николай Денков и на министъра на енергетиката Николай Живков.
Нищо лично, просто бизнес!

„Лидерът“ Бойко Борисов отново обикаля градове и села, вече като официална
предизборна реклама, прегръща и целува „народа“ или „Жени ГЕРБ“ без маска, редува
самохвалства и ругатни срещу служебното правителство и президента Радев, които
били потопили страната в хаос и проваляли ваксинацията. Сякаш по време на неговото
управление не бяхме последни по ваксинация и първи по заболеваемост и смъртност от
коронавируса в ЕС. Сякаш на 1 декември 2020 г. не беше регистрирана рекордната,
ненадмината и досега, смъртност за едно денонощие от 221 души!
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Ето таблицата на смъртта от коронавируса през последните шест месеца от Бойко
Борисовото „успешно“ управление. В нея по месеци и дати са посочени само бройките на
починалите от/с/ коронавирус над 100 души дневно. Преценете сами колко „успешен“ е
бил „Българският модел“ (Виж таблицата).

Наглостта на Борисов е безгранична, когато се саморекламира и упреква
предшествениците си и президента Радев, както и амнезията му за неприятните факти
от собственото му управленско минало е пословична. Обаче самохвалствата на Борисов
взеха да омръзват на електората и в Дупница той беше освиркан. Нещо, за което
Борисов обвини активисти на ДСБ. Как ги позна – той си знае! Но, когато обвинява
Радев и Кацаров за високата заболеваемост и смъртност от коронавируса (4979
заразени и 214 починали към 19.10.2021; 4957 заразени и 124 починали към 20.10.2021;
4522 заразени и 107 починали към 21.10.2021; 4816 заразени и 120 починали към
22.10.2021 г.), някой трябва да му напомни, че на 30 ноември срещу 1 декември 2020 г.,
когато той все още управляваше, от коронавирус починаха 221 души! Т.е., нито високата
заболеваемост и смъртност, нито преумората на медиците в препълнените болнични
ковидотделения, нито ниското заплащане на спешните медици са заслуга на служебното
правителство, на д-р Стойчо Кацаров или на президента Румен Радев. Кабинетът на
Стефан Янев просто разчиства Авгиевите обори на предишното управление, но не
разполага с река Арно, която да пусне през тях. Все пак служебният здравен министър
Кацаров намери начин да стимулира ваксинацията, въвеждайки изискването за
представяне на „зелен сертификат“ или отрицателен ковид тест при влизане в
обществени заведения. Благодарение на това пред ваксинационните пунктове и ковид
центровете се наредиха опашки от мераклии да се имунизират. Не театралните
ваксинации на Борисов, професор Ангелов, професор Мутафчийски и професор
Балтов, а заплахата да останат задълго гладни и жадни в България накара
колебаещите се да се ваксинират. Антиваксърите най-накрая бяха надхитрени и
прибягнаха до улични протести, оглавени от партиите „Атака“ и „Възраждане“. Отнесе
го най-невинният, министърът на образованието Николай Денков, който предпочете
дистанционното обучение на всички учащи се пред това заразата да придобие
катастрофични измерения.

Впрочем, затягането на мерките срещу коронавируса не е български патент. Правят го и
в САЩ, където броят на починалите надхвърли 700 000, и в Русия, където починалите
са над 200 000, в Япония, че дори и в Латвия, която въведе едномесечен локдаун.
Румъния, която ни изпревари във ваксинирането на населението, е залята от новата
вълна на коронавируса. В Москва кметът Собянин заповяда възрастните над 65 г. да не
излизат от къщи. А във Великобритания, която ваксинира 80% от населението си, в
момента са паникьосани от новата мутация на коронавируса AY.4.2. А у нас, вместо да
помислят за живота на гражданите, няколко партии обвиниха Стойчо Кацаров в
разделение на нацията на ваксинирани и неваксинирани и в нарушаване на човешките
права. Сякаш има по- важни права от правото на живот. По-добре ли щеше
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правителството да бездейства, за да не предизвиква протестите на ресторантьорите и
хотелиерите, на пътните строители, или на медиците. За разлика от Костадин Ангелов,
Стойчо Кацаров не се хвали, а поема отговорност, за което рано или късно ще му
благодарят. Друг е въпросът, че неговият мандат ще изтече, а не се знае какво ще
дойде след изборите.

Съдейки по това как кандидати за 47-то НС се оказаха в 3-4 листи, или в листите на
няколко партии едновременно, започваме сериозно да се притесняваме от повторение
на предишния злополучен сценарий с 45-то и 46-то Народно събрание. Още
по-притеснителна е вероятността ГЕРБ и ДПС да се върнат на власт. Понеже и те
внушават „Ние идваме!“. На такава заплаха голяма част от електората отговаря: „Ако
вие дойдете, ние си отиваме!“
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