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Пред мен е петъчният
вестник ”Дневник” от
27май 2011 г. ,публикувал
пълният текст на така известните грами от уикилийкс под заглавие „Борисов – в огледалото на
американските посланици”. Едната грама е от посланик Джон Баиърли от
май 2006 г., а другата от
2008 г. и е от посланик
Нанси Макълдауни. Общото между двете е, че
са своеобразни портрети на тогавашният кмет
на София и прогнозиран
от дипломатите бъдещ
премиер. Повтарят се голяма част от наблюденията им за Борисов, коментирани със силните
страни на бившият главен секретар на МВР –
умен политически играч,
находчив, с добри реакции, най – хитрият и харизматичен играч на деня, но се съдържат и сведения и подозрения за
сенчести връзки.
В следващите редове
ще видите извадки от
мненията на посланиците от техните наблюдения
над Борисов. Който чете
вестници в България и
гледа телевизия, ще види,
че всичко, което осмиват,
е отдавна говорено и писано, дори от самият
Бойко Борисов. В същият вестник под същото
заглавие е даден отговорът на Борисов, че тези
писания от уикилийкс
публикуват това, което
излиза в началната преса или коментари на различни партии.
Отговорът на „Дневник” беше, че повечето
неща са известни, но
придобиват друго значение, казани от такова равнище. Та нека да видим
какво е казано и дали не
е истина.
„Кметът на София е
бивш генерал от МВР.
Бойко Борисов щурмува националната политическа сцена през последните седмици, основавайки ново движение,
което бързо стана най –
популярната политическа сила в страната. Борисов отрече слуховете,
че ще се кандидатира за
президент на есенните
избори, той изглежда се
е прицелил в по – влиятелния пост на министър – председателя, а

публично заявява, че не
желае сегашното правителство да завърши мандата си. В миналото ( като главен секретар на
МВР), Борисов сътрудничеше тясно с посолството с правоохранителната дейност и поне публично остава силно
проамерикански настроен. Борисов обаче е
обвиняван в сериозна
криминална дейност в
миналото и поддържа
тесни връзки с „Лукойл”
и руското посолство.”
Край на резюмето.
Метеоритното издигане на ГЕРБ изсмука подкрепа от „АТАКА”, чиито рейтинг спадна от
11% на 2 %. ГЕРБ също
привлякоха привърженици от партиите в център – дясно. Борисовите националистически
заявки за „твърда ръка”,
проевропейската риторика и популистки стил,
карат много от политическите наблюдатели да
го смятат за единственият, който може да обедини българската десница.
В биографичните данни, Борисов е израснал
в Банкя – предградие на
София, където е бил замесен в местни банди и
е придобил репутация
на местен силов авторитет. По-нататък описва
пътя му през висшият
институт на МВР, пожарникарската му специализация, кариерата
му като треньор по карате в академията на
МВР и докторската му
дисертация по „психологическо” и физическо
обучение на оперативните работници.
След края на еднопартийното управление на
БКП, той предпочита
вместо деполитизацията
да напусне МВР и основава собствена охранителна фирма, като я превръща в една от най-гонените в бранша. Тогава частната охранителна
дейност беше синоним
на изнудване и силови
действия. През 90-те години е бил личен бодигард на Тодор Живков,
по-късно на С. Сакскобургготски при частното му посещение в България. След избирането
на Симеон като министър-председател, Борисов е назначен за главен
секретар на МВР – пост,
който Борисов превърна в най-силната позиция в правоохранителните органи в България.
Управляваше също Националната гранична
полиция, митниците и
Националната служба
за сигурност, която е от-

говорна за контратероризма и контраразузнаването.
Борисов безсрамно си
правеше реклама като
главен секретар, умело
комбинирайки влиятелните контакти със собствениците на медийни инстанции, за да осигури
благоприятно отразяване, върху което се базира имиджа му. Наричан
„Батман” заради вездесъщото му присъствие,
заради склонността му
да носи изискани дрехи
и заради внезапното му
появяване на местопрестъплението. Борисов
изгради PR машина, която му спечели подкрепа
във всички възрастови и
социални групи.
Журналистите споделят в частни разговори,
че Борисов плаща в
брой за позитивно отразяване и заплашва тези,
които пишат негативни
репортажи. Неговото
поведение го превърна
в национален шериф,
въпреки 123-те показни
убийства и липсата на
арести на главните лидери на организираната
престъпност. За негова
чест обаче достигна нови нива в сътрудничеството с американските
правоохранителни и разузнавателни служби.
Организира множество
арести на наркотрафиканти, фалшификатори
и трафиканти на хора.
Той прави опити да използва тези свои връзки
в своя полза като често
се хвали с близостта си
със службите за сигурност на Запад, включително и тези в САЩ. Редовните му срещи с представители на руското
посолство получават
по-малка публичност.
В частни разговори
Борисов се представя
като яростен антикомунист. Той често споменава смъртта на дядо си
от ръцете на комунистическия режим. Борисов
често изглежда наивен
когато директно ни заявява че очаква американска подкрепа за политическата си кариера
като знак на благодарност за нашето сътрудничество (спомнете си
на посланика Уорли на
27 май 2011г. в НС, за да
покаже тази подкрепа
към Борисов) . Той е изключително чувствителен когато стане дума за
публична или частна
критика. В графата, наречена „мръсотията”
посланик Байърли смята, че Борисов е използвал поста си глава на
българските правоохра-

нителни органи, за да
прикрие криминалните
си деяния, а жената, с която съжителства, Цветана Бориславова, управлява голяма банка, обвинявана в пране на пари
на престъпни организации, както и в участие в
незаконни трансфери
на самия Борисов. Той
поддържа тесни финансови и политически връзки с директора на „Лукойл” България Валентин Златев, играл голяма роля за политическата кариера на Б.Борисов.
Коментарът на Байърли за интересите на
САЩ към Б.Борисов е,
че той е непредсказуема личност, с необуздана политическа амбиция и очевидно блестящо бъдеще в българската политика. „Егото на
Борисов може да е найсилният ни лост за влияние върху него – той
жадува за международно влияние и особено
цени одобрението на
САЩ. Ние трябва да
продължим да вървим
по тънката линия между това – да бъдем експлоатирани от пропагандистката машина на Борисов или да отблъснем
един изключително популярен и видимо проамерикански политик,
който вероятно ще бъде
следващият български
лидер. С други думи ние
трябва да продължаваме да го бутаме в правилната посока, но никога да не забравяме с
кого си имаме работа.”
А сега Борисов пред
посланик Макълдауни:
коментарът и е, че той е
„следващият български
премиер, недоиздялана
и изменчива личност,
която слухове обвързват
с организираната престъпност. Борисов експлоатира копнежите на
избирателите за силен
лидер, преобърнал усещането за провал, произтичащ от управлението на настоящия премиер Станишев и неговата блокирала трипартийна коалиция.”
„Демонстриращ липсата на изтънченост и
простотата си като свои
отличителни достойнства, Борисов е най-хитрият и харизматичен играч
на деня. Харизмата на Борисов, благоразположението на медиите към него и дискредитирането на
политическите противници, изтласкаха напред
двегодишната му партия
ГЕРБ. Той привлича разочарованите и отчуждени избиратели и от ляво,
и от дясно. Той е напъл-

но наясно с властта и подценяването на неговия
политически талант е грешка, която би струвала
скъпо на съперниците
му. Той взема решенията
си инстинктивно и е повече тактик и вътрешен
играч, отколкото стратег.
В контакт с нас представителите на ГЕРБ казват,
че може да бъде нетърпелив и всеки ден да си
променя мнението.
Борисов има сенчесто минало, лични връзки с мафиотски босове
от 90-те години, но отхвърля всякакво замесване в престъпна дейност.
По времето, когато беше гл.секретар на МВР,
той лично ръководеше
операции срещу наркодилъри, на нямаше арести на знакови фигури
от организираната престъпност. В първите си
срещи с мен – продължава американската посланичка – той показа,
че е майстор на подвеждането и преструвките
си, понякога намекваше, че може да не поеме премиерския пост и
да го предложи на някой
друг. Това поражда спекулации, че неговата цел
е президент – маневра,
която ще подсили образа му на национален
обединител. Независимо от проевропейското
му говорене, вътрешни
източници твърдят, че
Борисов е по-скоро
скрит коз по отношение
на Русия.”
Той е близък с директора на „Лукойл” в България В.Златев, за когото се твърди, че е спонсор на ГЕРБ с пари в
брой. Диверсифици-

райки залозите, Златев е
също голям финансов
покровител и на БСП.
Твърди се, че според
данни от проучвания,
Борисов е казал на екипа си, че от време на
време ще прави проруски изказвания и ще
стои настрана от дебата
„Русия срещу НАТО”,
за да се чувства електоратът щастлив. Борисов
може би е готов да се откаже от дясноцентристките си позиции при определени обстоятелства.
ГЕРБ на няколко пъти
флиртува с АТАКА например, участвайки с
тях в общи акции и говорейки добре за лидера им В.Сидеров. Борисов ни уверява, че прави това, само за да запази популисткия си кредит, че никога няма да
сформира коалиция с
тях и че по-скоро ще мине в опозиция, отколкото да направи това. Но
ако ГЕРБ се изправи
пред необходимостта от
коалиция с БСП или партията на етническите
турци ДПС, има голяма
вероятност да започне
да манипулира всички
партии в своя изгода.
Нуждата на Борисов от
нашата благословия и
неговото свръхего са
силни инструменти, които можем да използваме в посока превръщането му в сполучлив национален лидер. Неговата суета и нуждата му от
утвърждаване, може да
са лост, с който да тласкаме него и партията му
към модерна политическа формация, която естествено да изглежда реалния партньор на САЩ.
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Но при всички случаи,
ако Борисов победи, това би означавало продължителна работа.”
Както виждаш, драги
читателю, и двамата
американски бивши посланици Баерли и Макълдауни – в края на своите доклади стигат до едно и също заключение.
Те знаят с кого си имат
работа в лицето на Б.Борисов, знаят всичко за
него, обследвали са всичко от неговото минало.
Мен лично ме смущава
обстоятелството, че въпреки това разчитат на
него, за да обслужва интересите на САЩ и ЕС,
като ще работят за неговото превъзпитание и
насочване. Те не знаят,
че българският народ
има много умни поговорки като: „Оставил питомното и тръгнал да гони дивото” или „Вълкът
козината си мени, но
нрава не”. Като казвам
„питомното” имам пред
вид Синята коалиция като единствената алтернатива на сегашното ни
положение. Нека се огледат приятелите ни от
САЩ и ЕС. Тук са хората, можещите и знаещите, тук са опитните, те са
го доказали в своя мандат 1997 – 2001 г., те не
са играчи, а са честни и
последователни в правилния път на България
към НАТО и ЕС. Те единствени могат да откъснат веднъж завинаги
страната ни от лапите на
Русия. Те единствени
могат да ни изкарат от
тинята, за да живеем с
достойнство в свободния свят.
Иван МАЛЕВ

ÎÓ “Àíòèì I” ñïå÷åëè ïðîåêò
Екип в състав Емилия Енева и Илияна Морянова при ОУ„Антим І”
разработиха и спечелиха проект BG10.REDG.JP „Подобряване на
материалната база и училищния двор при ОУ „Антим І” на стойност
130 712 лв. Този проект ще бъде осъществен с безвъзмездната помощ
за структурни реформи от Японската страна и одобрен с решение на
Министерския съвет №871/10.12.2010г/.
Целта на проекта е подобряване на материалната база и
училищния двор при ОУ “Антим І” - гр. Балчик и превръщането му
във все по-притегателен и желан център за учениците от града и
района. Основните дейности, включени в проекта, са: ремонт на
тоалетните в едното крило на училището и санитарните помещения
за педагогическия персонал; ремонт на санитарните помещения и
съблекалните към физкултурния салон; боядисване и освежаване
на коридорите в училището; поставяне на индивидуални ученически
шкафчета в коридорите и съблекалните към физкултурния салон;
обновяване на обзавеждането на библиотеката и закупуване на 3
броя компютри ; преустройване на актовата зала в конферентна;
обзавеждане и освежаване на учителската стая; обзавеждане и
ремонт на кабинета по готварство; оформяне и изграждане на кътове
за отдих в двора на училището; обзавеждане с нови маси и столове
на училищния стол; частична подмяна на осветлението с
енергоспестващо.
Приоритетната област на проекта е подкрепа за образованието.
Срокът за реализиране на проекта е 11 месеца.Екипът, разработил
проекта, изказва искрена благодарност на зам.- кмет Къймет Тургут
и на отдела ЕМС при Община Балчик за подкрепата и съдействието.

