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Пред мен е петъчният
вестник  ”Дневник”  от
27май 2011 г. ,публикувал
пълният текст на така из-
вестните грами от уики-
лийкс под заглавие „Бо-
рисов – в огледалото на
американските послани-
ци”. Едната грама е от по-
сланик Джон Баиърли от
май 2006 г., а другата от
2008 г. и е от посланик
Нанси Макълдауни. Об-
щото между двете е, че
са своеобразни  портре-
ти на тогавашният кмет
на София и прогнозиран
от дипломатите  бъдещ
премиер. Повтарят се го-
ляма част от наблюдени-
ята им  за  Борисов,  ко-
ментирани със силните
страни на бившият гла-
вен секретар на МВР –
умен политически играч,
находчив, с добри реак-
ции, най – хитрият и ха-
ризматичен играч на де-
ня, но се съдържат и све-
дения  и подозрения  за
сенчести връзки.

В следващите редове
ще  видите  извадки  от
мненията на посланици-
те от техните наблюдения
над Борисов. Който чете
вестници в  България  и
гледа телевизия, ще види,
че всичко, което осмиват,
е отдавна говорено и пи-
сано,  дори  от  самият
Бойко Борисов. В същи-
ят  вестник  под  същото
заглавие е даден отгово-
рът на Борисов, че тези
писания  от  уикилийкс
публикуват  това,  което
излиза в началната пре-
са или коментари на раз-
лични партии.

Отговорът на „Днев-
ник” беше, че повечето
неща  са  известни,  но
придобиват друго значе-
ние, казани от такова ра-
внище. Та нека да видим
какво е казано и дали не
е истина.

„Кметът  на  София  е
бивш  генерал  от  МВР.
Бойко Борисов  щурму-
ва националната поли-
тическа сцена през пос-
ледните седмици, осно-
вавайки ново движение,
което бързо стана най –
популярната политичес-
ка сила в страната. Бо-
рисов отрече слуховете,
че ще се кандидатира за
президент  на  есенните
избори, той изглежда се
е прицелил в по – влия-
телния пост на  минис-
тър  –  председателя,  а
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публично заявява, че не
желае сегашното прави-
телство да завърши ман-
дата си. В миналото ( ка-
то  главен  секретар  на
МВР), Борисов сътруд-
ничеше тясно с посолс-
твото с правоохранител-
ната дейност и поне пу-
блично  остава  силно
проамерикански  наст-
роен.  Борисов  обаче  е
обвиняван  в  сериозна
криминална  дейност  в
миналото  и  поддържа
тесни връзки с „Лукойл”
и  руското  посолство.”
Край на резюмето.

Метеоритното издига-
не на ГЕРБ изсмука по-
дкрепа от „АТАКА”, чи-
ито  рейтинг  спадна  от
11% на 2 %. ГЕРБ също
привлякоха  привърже-
ници от партиите в цен-
тър – дясно. Борисови-
те  националистически
заявки за „твърда ръка”,
проевропейската  рито-
рика и популистки стил,
карат много от полити-
ческите наблюдатели да
го смятат за единствени-
ят, който може да обеди-
ни българската десница.
В  биографичните  дан-
ни, Борисов е израснал
в Банкя – предградие на
София, където е бил за-
месен в местни банди и
е  придобил  репутация
на местен силов автори-
тет. По-нататък описва
пътя  му  през  висшият
институт  на  МВР,  по-
жарникарската му спе-
циализация,  кариерата
му като треньор по ка-
рате  в  академията  на
МВР и докторската му
дисертация по „психоло-
гическо”  и  физическо
обучение  на  оператив-
ните работници.

След края на еднопар-
тийното управление на
БКП,  той  предпочита
вместо деполитизацията
да напусне МВР и осно-
вава собствена охрани-
телна фирма, като я пре-
връща в една от най-го-
нените в бранша. Тога-
ва частната охранителна
дейност беше синоним
на  изнудване  и  силови
действия. През 90-те го-
дини е бил личен боди-
гард на Тодор Живков,
по-късно на С. Сакско-
бургготски при частно-
то му посещение в Бъл-
гария. След избирането
на Симеон като минис-
тър-председател, Бори-
сов е назначен за главен
секретар на МВР – пост,
който  Борисов  превър-
на в най-силната пози-
ция в правоохранител-
ните органи в България.
Управляваше също На-
ционалната  гранична
полиция,  митниците  и
Националната  служба
за сигурност, която е от-

говорна за контратеро-
ризма и контраразузна-
ването.

Борисов безсрамно си
правеше  реклама  като
главен секретар,  умело
комбинирайки влиятел-
ните контакти със собст-
вениците на медийни ин-
станции,  за да  осигури
благоприятно отразява-
не, върху което се бази-
ра имиджа му. Наричан
„Батман” заради везде-
същото му  присъствие,
заради  склонността  му
да носи изискани дрехи
и заради внезапното му
появяване на местопре-
стъплението.  Борисов
изгради PR машина, коя-
то му спечели подкрепа
във всички възрастови и
социални групи.

Журналистите споде-
лят в частни разговори,
че  Борисов  плаща  в
брой за позитивно отра-
зяване 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 лиде-
ри  на  организираната
престъпност. За негова
чест обаче достигна но-
ви нива в сътрудничест-
вото  с  американските
правоохранителни и ра-
зузнавателни  служби.
Организира множество
арести  на  наркотрафи-
канти, фалшификатори
и трафиканти  на  хора.
Той прави опити да из-
ползва тези свои връзки
в своя полза като често
се хвали с близостта си
със службите за сигур-
ност на Запад, включи-
телно и тези в САЩ. Ре-
довните му срещи с пре-
дставители на  руското
посолство  получават
по-малка публичност.

В  частни  разговори
Борисов  се  представя
като яростен антикому-
нист. Той често споме-
нава смъртта на дядо си
от ръцете на комунисти-
ческия режим. Борисов
често изглежда  наивен
когато директно ни зая-
вява  че  очаква  амери-
канска подкрепа за по-
литическата си кариера
като знак на благодар-
ност за нашето сътруд-
ничество  (спомнете  си
на посланика Уорли на
27 май 2011г. в НС, за да
покаже  тази  подкрепа
към Борисов) . Той е из-
ключително чувствите-
лен когато стане дума за
публична  или  частна
критика. В графата, на-
речена  „мръсотията”
посланик Байърли смя-
та, че Борисов е използ-
вал  поста  си  глава  на
българските правоохра-

нителни  органи,  за  да
прикрие криминалните
си деяния, а жената, с ко-
ято съжителства, Цвета-
на Бориславова, управ-
лява голяма банка, обви-
нявана в пране на пари
на престъпни организа-
ции, както и в участие в
незаконни  трансфери
на самия Борисов. Той
поддържа тесни финан-
сови и политически връ-
зки с директора на „Лу-
койл” България Вален-
тин Златев, играл голя-
ма роля за политическа-
та кариера на Б.Борисов.

Коментарът на Байър-
ли  за  интересите  на
САЩ към Б.Борисов е,
че  той е  непредсказуе-
ма личност, с необузда-
на  политическа  амби-
ция и очевидно блестя-
що бъдеще в българска-
та политика. „Егото на
Борисов може да е най-
силният ни лост за влия-
ние  върху  него  –  той
жадува за международ-
но  влияние  и  особено
цени  одобрението  на
САЩ.  Ние  трябва  да
продължим  да  вървим
по тънката линия меж-
ду това – да бъдем експ-
лоатирани от пропаган-
дистката машина на Бо-
рисов или да отблъснем
един изключително по-
пулярен и видимо проа-
мерикански  политик,
който вероятно ще бъде
следващият  български
лидер. С други думи ние
трябва да продължава-
ме да го бутаме в пра-
вилната посока, но ни-
кога 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 прес-
тъпност. Борисов експ-
лоатира  копнежите  на
избирателите  за  силен
лидер, преобърнал усе-
щането за провал, про-
изтичащ от управлени-
ето  на  настоящия  пре-
миер Станишев и него-
вата блокирала трипар-
тийна коалиция.”

„Демонстриращ  лип-
сата  на  изтънченост  и
простотата си като свои
отличителни достойнст-
ва, Борисов е най-хитри-
ят и харизматичен играч
на деня. Харизмата на Бо-
рисов, благоразположе-
нието на медиите към не-
го и дискредитирането на
политическите  против-
ници, изтласкаха напред
двегодишната му партия
ГЕРБ. Той привлича ра-
зочарованите и отчужде-
ни избиратели и от ляво,
и от дясно. Той е напъл-

но наясно с властта и по-
дценяването на неговия
политически талант е гре-
шка,  която  би струвала
скъпо на  съперниците
му. Той взема решенията
си инстинктивно и е по-
вече тактик и вътрешен
играч, отколкото стратег.
В контакт с нас предста-
вителите на ГЕРБ казват,
че може да бъде нетър-
пелив и всеки ден да си
променя мнението.

Борисов  има  сенчес-
то минало, лични връз-
ки с мафиотски босове
от 90-те години, но отх-
върля всякакво замесва-
не в престъпна дейност.
По  времето, когато  бе-
ше гл.секретар на МВР,
той  лично  ръководеше
операции срещу нарко-
дилъри, на нямаше аре-
сти на  знакови фигури
от организираната пре-
стъпност. В първите си
срещи с мен – продъл-
жава американската по-
сланичка – той показа,
че е майстор на подве-
ждането и преструвките
си,  понякога  намеква-
ше, че може да не пое-
ме премиерския пост и
да го предложи на някой
друг. Това поражда спе-
кулации, че неговата цел
е президент – маневра,
която ще подсили обра-
за  му  на  национален
обединител.  Независи-
мо от проевропейското
му говорене, вътрешни
източници  твърдят,  че
Борисов  е  по-скоро
скрит коз по отношение
на Русия.”

Той е близък с дирек-
тора на „Лукойл” в Бъл-
гария В.Златев, за кого-
то се твърди, че е спон-
сор  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 еки-
па  си,  че  от  време  на
време ще прави прору-
ски  изказвания  и  ще
стои настрана от дебата
„Русия  срещу  НАТО”,
за да се чувства електо-
ратът щастлив. Борисов
може би е готов да се от-
каже от дясноцентрист-
ките си позиции при оп-
ределени обстоятелства.
ГЕРБ  на  няколко  пъти
флиртува с АТАКА на-
пример,  участвайки  с
тях в общи акции и го-
ворейки добре за лиде-
ра им В.Сидеров. Бори-
сов ни уверява, че пра-
ви това, само за да запа-
зи популисткия си кре-
дит, че никога няма да
сформира  коалиция  с
тях и че по-скоро ще ми-
не в опозиция, отколко-
то да направи това. Но
ако  ГЕРБ  се  изправи
пред необходимостта от
коалиция с БСП или пар-
тията  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, ко-
ито можем да използва-
ме в  посока превръща-
нето му в сполучлив на-
ционален лидер. Негова-
та суета и нуждата му от
утвърждаване, може да
са лост, с който да тлас-
каме него и партията му
към модерна политиче-
ска формация, която ес-
тествено да изглежда ре-
алния партньор на САЩ.

Но  при всички  случаи,
ако Борисов победи, то-
ва  би означавало  про-
дължителна работа.”

Както виждаш, драги
читателю,  и  двамата
американски бивши по-
сланици  Баерли  и Ма-
кълдауни – в края на сво-
ите доклади стигат до ед-
но и също заключение.
Те знаят с кого си имат
работа в лицето на Б.Бо-
рисов,  знаят  всичко  за
него, обследвали са вси-
чко от неговото минало.
Мен лично ме смущава
обстоятелството, че въ-
преки това разчитат на
него, за да обслужва ин-
тересите на САЩ и ЕС,
като ще работят за него-
вото  превъзпитание  и
насочване. Те не знаят,
че  българският  народ
има  много  умни  пого-
ворки като: „Оставил пи-
томното и тръгнал да го-
ни дивото” или „Вълкът
козината  си  мени,  но
нрава не”. Като казвам
„питомното” имам пред
вид Синята коалиция ка-
то единствената алтер-
натива на сегашното ни
положение. Нека се ог-
ледат приятелите ни от
САЩ и ЕС. Тук са хора-
та, можещите и знаещи-
те, тук са опитните, те са
го доказали в своя ман-
дат 1997 – 2001 г., те не
са играчи, а са честни и
последователни  в  пра-
вилния път на България
към НАТО и ЕС. Те един-
ствени могат да откъс-
нат  веднъж  завинаги
страната ни от лапите на
Русия.  Те  единствени
могат да ни изкарат от
тинята, за да живеем с
достойнство в  свобод-
ния свят.

Иван МАЛЕВ

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.
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