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НИСКАТА избирателна активност на 11 юли. 

Изненада и обяснения 

 

И вторите извънредни парламентарни избори за 2021 преминаха.  Вече седмица на 

обявяване и натъкмяване на окончателните числа.   Спечелилите пресмятат и търсят из-

меренията на своята светла властова перспектива  във и чрез 46-то НС.   Загубилите 

също пресмятат и си скубят косите заради открити и скрити свои проблеми и заплахи за 

бъдещето им.   

Дойде четвъртък след изборите и ЦИК, както си е свикнал, продължава да се тутка 

най-после да ни съобщи числото на гласувалите, на регистрираната изборна актив-

ност, на действителните гласове, на изхабените гласове.  Отново, макар и в нов чо-

вешки състав, те са си верни на себе си и се бавят.   

Числото на гласувалите и всички производни от него, е последното натъкмявано 

число в официалната изборна статистика.  Това е ключово число, което ЦИК вече години 

наред отказва да съобщава текущо.  Поне прогнозно да го обявява – въз основа на …% 

обработени протоколи и съответна екстраполация до вероятните 100%.   

Това проф. Михаил Константинов го може, разнася си го в една негова флашка, както 

сам той е обявявал.  Но и което до последно си го крие.  Добре, че след като го „пенсиони-

раха“ шумно преди изборите, сега го „отстраняват от ИО“  макар и закъсняло след избо-

рите.  Та дано следващият път неговият приемник да си върши по-открито работата. 

 

 

И така,  на  11 юли имаме неочаквано ниска изборна активност.   

Повечето рейтингови агенции прогнозираха същата или по-висока активност 

спрямо  04 април 2021.  Тогава гласуваха  3 247 754 (3,25 милиона) избиратели.  Поне с 

толкова лични карти е регистрирано, че е гласувано.  Колко от тези лични карти са били 
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фалшиви не се знае – това се ползваше в значително количество поне от три партии!!?  

Колко са избирателите, които официално са гласували повече от един път – също засега 

не се знае, предстои ГРАО да си направи проверката и да ни го съобщи, с няколко месеца 

закъснение!!?  Онези избори бяха организирани от ГЕРБ. 

Преди 11 юли се разчиташе на висока активност.  Защото „народът се бил събу-

дил“, защото „партиите на протеста“ били връщали демокрацията в България и били 

събирали народната любов.  Защото „партиите на статуквото“ били вече „притиснати 

до стената“ и безпомощни, въпреки уж мобилизацията 

си за гласуване.  И било имало небивал народен енту-

сиазъм  лошите от  ГЕРБ – хората на Борисов – да  

бъдат бързо и невъзвратимо „изчегъртани“ от властта 

и държавните администрации.    И защото вече избо-

рите се организират от Служебно правителство на 

Президента Радев.  

Да, де, ама не се случи точно това.    

Нито партиите на статуквото загубиха всичко – 

въпреки огромното си намаляване в брой гласове и в 

процент.  Нито партиите на протеста  се качиха в небе-

сата.   Едната отново подскочи, но съвсем влезе в клопката на отговорността за Прави-

телство и да предложи на народа Власт на промяната с читав Премиер.  Другата нарасна 

– но повече като процент при ниската активност, отколкото като брой действителни гла-

сове.  Третата едва се задържа с шнорхел да плува близо да повърхността на водата – но 

пак само заради ниската активност.  Това ще анализираме подробно нататък. 

 

Преди 11 юли се разчиташе на по-висока активност като брой гласове и защото рязко 

бе увеличен броят на изборни секции в чужбина – от 465 секции на 4 април, скочи до 783 

секции на 11 юли, като само в Турция броя на секциите нарасна от 35 до 121.  Очакването 

на партиите бе за тях от чужбина да дойдат още поне 70-100 хиляди гласа.  ДПС, особено 

след раболепната молба на крака в двореца на Ердоган, бе в очаквани за едни допълни-

телни поне 1,5% откъм Турция – това биха били поне още 40 хиляди гласа на 11 юли.  Ка-

радайь примляскваше самодоволно пред тази химера, победоносно се усмихваше от теле-

визора.   

„Да, ама не!“  ДПС получиха оттам едва  6 600 гласа допълнително – това е под  0,3% 

допълнителни гласа. 

 

За разлика от колегите, ние прогнозирахме по-ниска изборна активност на 11 юли, 

но не с толкова много, колкото стана на практика.   Ре-

ално тя е по-ниска с над половин милион.   

Критично свитата изборна активност си бе 

първата и най-голяма „изборна изненади“ от вторите 

извънредни избори на 11 юли.  Народът масово не се 

върза на политическите оферти, вкл. от страна на така 

нар. „партии на протеста“.  Отказа за втори път да подк-

репи и БСП-Нинова като „стара партия за новата про-

мяна“.  Жестоко наказа ДПС на Доган, въпреки стойката 

им на устойчивост и всевластие.   Остави печелившите 

В таблицата в сайта на ЦИК   

за 11 юли 2021   

са дадени брой и процент, но в 

други часови зони – към 11, 16 и 

20 часа.   

Окончателното число е  2 775 410 

гласа, което е 42,16%, въз основа 

на избирателните списъци, преда-

дени в СИК, в които са били вклю-

чени 6 578 716 избиратели.  

В таблицата в сайта на ЦИК   

за  04 април 2021   

са дадени брой и процент, съот-

ветно към 11, 12, 17 и 20 часа.  

Окончателното число е  3 334 283 

гласа чрез бюлетина или машина, 

което е 50,61%, въз основа на из-

бирателните списъците, предадени 

в СИК, в които са били включени 

6 588 372 избиратели.  
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ИТН-Слави и Христо Иванов  с неприятно нисък изборен таван.  

Обобщено, какво показват числата за изборната активност?  Като процент от избор-

ния списък – минус  8,5%.   Това е свиване от предишната активност с близо една/пета.  

Като брой гласували – чрез бюлетина или машина – минус около 560 000 души.  

Това наистина бе неочаквано голямо свиване. 

 

Защо бе с толкова ПО-НИСКА изборната активност?   

 

Това е важен въпрос.  По него чрез медиите вече много се спекулира и се внушават 

различни елементарности.   

Сериозният анализ не може да обясни ниската активност само с ограниченията от 

страна на МВР върху разпасаните до  04 април  купувачи и прекупвачи на гласове.   

Сега тяхната ефективност и открита дейност в гетата и в малки селища бе рязко свита и 

ограничена – по някои косвени данни вероятно до около 70-80% от предходния ми размах.    

Обяснението не може да бъде елементарно само с „циганите не гласуваха“.  

Това не е вярно.  Ромите/циганите си гласуваха – значителното намаляване бе предимно 

в гета, села и квартали, в които преди бе известно, че там не се гласува индивидуално, а 

робовладелски под строй.  Наблюденията показват, че на такива места  изборната актив-

ност бе намалена със  70-80-90%.  Според мен, става дума за общ контингент от порядъка 

на  250 000 потенциални гласа, които сега бяха значително ограничени.  Не са повече. 

Обяснението не бива да се фиксира в „народът е прост, не заслужава демокраци-

ята, не се интересува от собствения си интерес, гласува само за чалга-политици“.   

Реалистичното обяснение не е в подобно опростяване, нито е в други подобни ми-

зантропски нихилистични реакции,  както не е и в  дистопични псевдо-обяснения  от 

разни разгорещени в горещините  анализатори, журналисти, новоизлюпени политици.   

Продължаваме да твърдим, че  подобни обяснения и обиди към народа са прехвърляне 

на вината от болната глава върху по-здравата, или поне върху по-малко болната глава.  

Политиците през последните  12 + 10 години  колко пъти  обещаваха на народа и 

после катастрофираха пред него?   Сега какво очакват – ей така, нов кредит на доверие 

просто и само заради уж честните им черни очи?     

Това се отнася до всички партии и лидери, които са били управляващи през годи-

ните след 1999 г.  Както и за всички партии и лидери, които в този период са били опози-

ция, която не е успяла да се пребори.  И още за всички партии и лидери, които отдавна 

са публично уличени, че не са самостоятелни, а слугуват на чужбински сили или на ту-

кашни мафиотско-корпоративни господари.  

  

Тук да не забравим и просто неспособните политици, които избирателите  обиждат 

чрез мизерни проценти избор след избор.   

В това отношение са показателни политици като Николай Малинов, който позира 

върху гърба на огромното количество русофили в България, експлоатира русофилството, 

но успява самоуверено да катастрофира изборно.    

Интересен бе Жан Виденов, който изскочи от минала историческа епоха и днес се 

опита да експлоатира не малкото количество самотни леви хора – социалисти и комунисти 

– в България, но потъна под земята с някакви си  10 309 гласа, и впечатляващите  0,38%, 

още преди да се е родил като политическа сила.   
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Интересен бе Цветан Цветанов – ще успее ли да отмъкне нещо повечко от Борисов 

и ГЕРБ, след като в телевизора се представя за такава света вода ненапита?   И какво 

успя да получи?  Едва  8 546 гласа, нищожните  0,31%, практически нищо откъм емиграци-

ята ни в САЩ. 

Интересен бе  Светльо Витков от уж „Глас народен“, който няколко пъти припечели 

субсидия с над 1%, но сега вече пропадна на мястото си  с 0,17%.  Интересен бе младият 

напорист и добре финансиран  Симеон Славчев, експлоатиращ личната си близост с Пат-

риарх Неофит,  който упорито си заработва своите  0,13%, и не се отказва.   

Интересен бе и маргиналният  КОД на Петър Москов с неговото гръмко название 

„Национално обединение на Десницата“.   Те получиха респектиращите  0,29%.   Това 

било то „национално“, на уж цялата „десница“ в България! 

В този списък има още не малко герои на политическото катастрофиране.   

Някои от тях и лидерите им са наистина нелепи в своята амбиция за изява и ус-

пех.  Може би ще Ви е интересно, че на  11 юли  с процент  до  0,17%  са завършили  9 

формации,  а с процент  0,29-0,46% още 4 формации – общо 13 от 23 участващи в тези из-

бори политически партии и коалиции.   И накрая, за куриоз, имаме си и един напет незави-

сим кандидат за депутат с могъщите  142 гласа. Тук дори ЦИК се е затруднил да му из-

числи процента. 

 

 

Големият ПОБЕДИТЕЛ в изборите от 11 юли 2021 
  

Това безспорно е новата формация ИТН на Слави Трифонов и Тошко  (Има Такъв 

Народ, на мястото на Няма Такава Държава). 

Участва тази година за първи път в парламентарни из-

бори.  През 2016 г., заедно с президентските избори тогава, 

направиха един гръмогласен референдум.  Точно чрез него 

те тогава излязоха от вечерното шоу в телевизора и нахлуха 

в стратегическата политика в България. 

Референдум за уникална мажоритарна система в Бъл-

гария, дето никъде я няма – всички 240 депутати да са мажо-

ритарни, избирани в дребосъчести 240 изборни района, само 

с по един спечелил за депутат във всеки район, без никакви 

последващи форми за партийна пропорционалност в Парла-

мента (виж с. 18).   

Референдумът бе също и за електронно гласуване – 

под популисткото знаме за модернизиране.   

От тогава досега пропаганда, реклама и пропаганда.  Нестихващо подклаждане на 

очакване за бъдеща партия на Слави, както и за Слави като пореден магически спаси-

тел на народа и демокрацията в България,  още и за патриота Слави, който да ни отърве 

от другите пишман патриоти. 

И в резултат, на  04 април  партията ИТН на Слави  получи 565 014 гласа и бяха 

втори,  а сега на 11 юли подскочи и получи 657 824 гласа, и станаха първи.   Съот-

ветно около  52 317 и после 60 357 гласа са от чужбина.  

На  04 април  ИТН на Слави получи  17,66%,  но тогава остана далеч отдолу под 

ГЕРБ,  с  8,5% по-малко,  които имаха тогава 26,18%.    Докато на 11 юли  ИТН на Слави и 
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Тошко получиха  24,08%,  вече  с минимални 0,5% повече  от вторите ГЕРБ, които отново 

имат добър процент  23,51%,  но отстъпиха много от предишните си гласове.  

 

При всички случаи това си е успех, голям изборен успех.   

Само трябва да се замислим толкова ли е голям този успех, наистина ли? 

Първо, до 2017 това бяха брой гласове за една сериозна средна партия, или гласове 

за голяма партия, която временно е изпаднала в тежка криза.     

През настоящата 2021  това вече са гласове на водещата голяма партия. 

През 90-те години, до 2001, големите партии печелеха избори с по 2,2 и повече ми-

лиона гласа, с изключение победата „с малко, но завинаги“ през с 1,9 милиона през 1991.   

В периода от  2005 до 2017 г.  големите партии печелеха с по около 1,1 милиона 

гласа, с изключение на 2009, когато ГЕРБ се качва на сцената с близо 1,7 милиона.    

И ето сега,  уж голямата партия спечели едва с 0,66 милиона гласа !!!!!!! 

Това число доверили им се избиратели и минимално.  Злите езици във ФБ прекръс-

тиха партията ИТН в „Измамници Търсят Наивници“.   Е, числата са красноречиви.  Ако 

сред избирателите на ИТН има наивници – то, те не се чак толкова много, разумните бъл-

гари и избиратели са останали огромно мнозинство.  На фона на горния мини-успех на 

ИТН, може да се каже, че ако в близко време се появи друга формация – с нормален ма-

щаб за една водеща политическа сила, с около или над 1 млн. гласа – то славата на 

Слави бързо ще помръкне безславно. 

 

 

РАЗДРОБЯВАНЕ на партиите и политическите формации. 

Сякаш ни подготвят и сами се готвим за Президентска република 

 

Какво излиза?   Излиза, че реално вече в България няма истински големи партии – 

те бяха ерозирани и смачкани, бе издигната огромна бариера между тях и народа, между 

тях и избирателите.   Реално, и след  04 април, и след 11 юли  у нас останаха  4 средни 

партии  и  2-3 малки формации,  както и множество дребосъци, за които целта от 1% 

често пъти е повече блян, отколкото реалност.  

Какво е всичко това?   

Това си е фатално раздробяване на политическите играчи.   

То бе постигнато в България забавено, за цели 31 години.  Но все пак успяха.   

Това е точно обратното на „Съединението прави силата“ – сега вече нямаме нито 

една „съединена“  (вътре в себе си, с надеждни партньори, с народна маса)  партийна 

формация.  За да бъде тя „силна“ партийна и лидерска структура, за да е силен властови 

представител на широка маса от народа,  за може чрез нея нашата държава да има шанс 

за суверенна политика.  

  

Фаталното раздробяване е един от много важните резултати от настоящите пар-

ламентарни избори!!!   

Не бива да ни убягва от вниманието, когато днес така сме залисани в емоции по те-

кущите разправии „кой крив – кой прав“, кой загубил с малко – кой загубил с много.   Когато 

днес ни отвличат вниманието с някакви НиколайВасилевци, или с някакви обиди на Христо 
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Иванов, или с някакви вътрешни битки в БСП, или с някакви другарски удари в гръб между 

Май и адв. Хаджигенов.  

Не бива да сме слепи пред перспективата сегашната структура на парламента да се 

използва като мощен аргумент за смяна на конституционното устройство на България.  

45-то и 46-то НС вече са така раздробени, с липса на мощна голяма партия, с вът-

решна неспособност да се формират устойчиви мнозинства, така са задръстени от его-са-

мозванци с дребнава обидчивост, че наистина вече сме на границата.  На границата, от-

въд която ще бъде поставен въпросът за смяна на конституционната уредба на държа-

вата, за смяна на характера на политическата ни система.    

На прага сме да се иска Велико Народно Събрание за промяна от Парламентарна 

република в Президентска република.  Президентска република обаче по какъв образец?   

По онзи евро-атлантическия от САЩ или Франция,  или по онзи от Русия,  или по съседс-

кия балкански образец от Турция? 

Това ни предстои.   

Парламентът ни успешно бе раздробен и обезсилен, рейтингът му падна до ми-

зерни проценти, властово бе обезсилен и превърнат досега в придатък на Правителст-

вото.  Ще се търси изход за държавата в силата и отговорността на Президента.  Се-

гашния Президент Радев вече многократно е намеквал такива неща.   

Сега той вече е в идеална ситуация, първо, да спечели своя втори мандат (2022-

2027),  и после да задвижи процеса за преминаване към Президентска република.  Между 

другото, така той би спечелил още два мандата.  Към това го подтикват твърде много 

хора около и зад него – разбирам колко му е трудно с разум да отстоява на такива ласка-

ещи примамки.    

При всички случаи вече се видя,  че властовият център около и зад Президента 

Радев стана изключително мощен.  Той спечели в битката си срещу ГЕРБ и всевластния 

Борисов.  В момента вече е в решителна фаза и битката срещу гл. прокурор Иван Гешев 

за да бъде дой сменен или сам да си се оттегли по някакви „домашни и здравословни при-

чини“.  Оттук нататък на Радев му предстои да не изпусне шанса за себе си, и да не по-

жертва стратегическите интереси на България и българската нация.  Това вече е огромна 

отговорност върху Румен Радев.   

Да се надяваме, че той като личност има необходимия капацитет за носене и по-

насяне на такава отговорност.  В случая тя наистина е историческа отговорност – за 

Нормализацията на държавата ни България и отваряне на път към просперитет на българ-

ската ни нация.   За излизане от клопката на „калинките“ и крещящата некомпетентност на 

върха на държавата и властта.   Както и за връщане на самочувствието на българите, че 

не сме се самообрекли на нов феодализъм и връщане към примитивност  

 

 

Подобни ИЗБОРНИ ФЕНОМЕНИ – невротично търсени. 

Подкрепени като СПАСИТЕЛИ  на България и народа 

 

И това е второто.  Нека си припомним аналогични изборни феномени  на подгот-

вени народни и държавни спасители – от последните 3 десетилетия.  Да си припомним 

техните начални изборни успехи и последващите им политически и лични катастрофи.  

Такова масово медийно манипулиране и натрупване на гражданско очакване се 

прави за четвърти път за 32 години.  Чрез него се произвеждат политически звезди, 
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изстрелват ги до политическия връх.  Народът бива хипнотизиран, за да ги приеме и въз-

люби, сякаш во веки веков.  НО … после катастрофа. 

 

В представената тук Фигура 2-3  вижте динамиката в поредицата от „спасители“  

от 1997 до настоящата 2021.   

Числата в брой гласове намаляват, при поредния спасител ИТН  се сриват тройно.  

Процентите също намаляват, заблуждаващо с по-нисък темп на свиване – поради снижа-

ващата се изборна активност.  Тук при ИТН виждаме  двойно намаляване спрямо първите.   

А броят депутати – тук вече свиването е направо катастрофално за спасителите.  В 

годините те от абсолютно мнозинство се свиват до мизерните 65 депутата.  Това е два 

пъти по-малко от абсолютното мнозинство, с принуда да правиш коалиция (официална 

или задкулисна)  с формации, които вече си обявявал за свои врагове, или са от несъв-

местимо различна кръвна група, с несъвместима ценностна и мисловна нагласа (както 

сега ИТН по принуда в коалиция с ДЕМократична България). 

 

  

Народът е мъдър.  Като няма за кого другиго пак в следващата ситуация масово се 

гласува за поредния спуснат спасител.  НО … вече с намалял ентусиазъм, от немай къде, 

като последна форма на наказателен вот.    

В този смисъл, всички, които днес говорят и пригласят, че видите ли „глупавият на-

род си избра Слави“, са или лъжци и груби манипулатори, или са разсеяни и невнимателни 

нихилисти – неправомерно обобщават и прикриват факта, че става дума за една мини-

мална част от визирания от тях „народ“.  Така или иначе, всички те обиждат политичес-

кия инстинкт и практичната мъдрост на българския народ.   

В тази последна ситуация народът допусна да бъде избран Слави и ИТН.  Допусна 

го, но забележете – с такива минимални резултати, че самият народ сякаш отпреди е под-

готвил  скоротечното му затихване, спихване, и преместване само за няколко месеца 

или година от центъра в политиката  към политическа периферност и маргиналност.  
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„Глупавият народ си избра Слави!“  Не бива така да се обобщава, особено с устата 

на уж специалисти и анализатори.  Вместо да отчетат ефектите върху масовото съзна-

ние и поведение от невероятната пропагандна преса – която идва от телевизора, и която 

масово се запечатва –  по много причини, но и поради липса на чуваемо и ефективно от-

резвяващо контра-говорене.   

Народът, под този нескончаем натиск и пресиране, вече 3 десетилетия проявява сво-

ята доза мъдрост и здрав инстинкт.    

Точно обратното на високомерните присъди над него, че си бил заслужавал съд-

бата, защото бил глупав и наивен, доверчив и емоционален.  Дори имаше едни, които се 

радваха на съобщават, че народът бил  „80% дебилен“.   

Истината е обратната.  Истината е нещо относително – вижте системата за побърк-

ване на народа от медии и политици, и чак после оценявайте неговата устойчивост и прос-

ловуто българско умение  не просто да оцелява, а при това да съхранява своята изконна 

жизненост и нормалност.  

Здравият народен инстинкт ясно го виждаме в липсващите изборни числа, в непри-

ятния недостиг от гласове, в намаляващите проценти, в критично недостигащите депутати 

– виждаме го откъм празната част на чашата.   Народът ли е виновен, че на политическия 

пазар търговците изнасят все по-нескопосна стока? 

На тези избори  ясно виждаме всичко това  в онези  63%, които  отказват  да гласу-

ват или са гласуващи, но с демонстративното „за никого“.   

За това нататък погледнете Фигура 2-1. 

 

 

Първият експеримент за спасител бе с Иван Костов и неговото ОДС. 

Спасителят чудодеец Костов  и  уж демократичното ОДС 

 

Първият експеримент с невротично налагане на всенароден и вседържавен спасител 

бе с уж великия десен икономист и политик Иван Костов и уж обречената да векува и ца-

рува в България уж „демократична“ и дясна политическа формация СДС-ОДС. 

В кризата от края на 1996 и началото на 1997  Иван Костов още се дърпаше да по-

еме огромната лична отговорност за новата уж демократична България – след краха на 

БСП и Виденов във Властта.  Но му я връчиха тази отговорност на Костов.   

Тогава  СДС-ОДС, на 19 април 1997, в извънредните парламентарни избори, получи  

2,22 милиона гласа и съответни  52,26%,  получи и 

абсолютно абсолютно мнозинство от 137 депутата.  

До него бе премалялата БСП, но все пак с огром-

ното число  939 308 гласа.   

Тогава ДПС още не бяха толкова надут балон 

и си получиха само своето – 323 429 „турски“ гласа.  

За любознателните нека припомним, че тогава още 

две формации създаваха пъстрота в парламента – 

Евролевицата на опортюниста Александър Томов с  

234 058 гласа и 14 депутата,  и фамозният фехто-

вач Жорж Ганчев с неговия Бизнес блок, получил  209 058 гласа и 12 депутата.  

Тогава, по същество, ние си имахме класически ДВУпартиен политически модел – с 

една лява и една дясна партия, едната влизаща в капитализма през дясното, другата 
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влизаща в капитализма откъм лявото.  През 90-те години те се подменяха във високата 

власт – вижте парламентарните избори от 1990 до 1997, и местните избори до 1999 г.  

Покрай тях се мотаеха по 2-3 брокерски по-значими формации, които играеха ролята на 

„балансьори“ в Прехода, при решенията в Парламента, във външната визия за превръща-

щата се в демократична България.  

 

 

Говорим за „балансьоРИ“ във Властта – будещи респект, 

понякога страх, понякога надежда за кариера и възползване  

   

Когато думата дойде до така нар. „балансьори“ в политиката и във властта, рефлек-

сът е да се вторачваме към ДПС и Ахмед Доган.  Това е една упорито насаждана идео-

логема вече повече от 20 години – за уж вездесъщия Доган, който бил определял всичко;   

за уж несломимото ДПС, което било предопределяло всичко;  по-отскоро и за уж пребога-

тия и всевластен  Делян Пеевски, които бил притежавал всичко.   

Но е факт, че в годините на трите десетилетия  политическите балансьори не са 

били само ДПС, и сега не са само те.   

През трите десетилетия след 1989  все е имало по 2-3 мощни балансьора около 

двете големи партии.  Вече казах за 90-те, когато балансьори бяха ДПС и Евролевица, 

Бизнес блока и други.  После като светкавица ни стовариха от небето НДСВ, но те така и 

не успяха да станат една от двете големи партии – самите те бяха един балансьор в 

процеса на преструктуриране преди влизането ни в ЕС (2007).   

После, през 2005, отново само за 45 дни се роди патриотичната Атака – като балан-

сьор на турския балансьор, и взе изненадващите  297 000 гласа.   После двете големи пар-

тии станаха ГЕРБ и БСП, и покрай тях ДПС, заедно с Реформатори, заедно с Патриоти, 

през 2014 за кратко в играта влезе и АБВ.   През 2012 възникнаха „гражданите“ на Меглена 

Кунева – с големи претенции и кратък живот.   

Сега, през 2021, двете големи партии вече са изгрялата формация ИТН и затихва-

щата организация ГЕРБ.   БСП два пъти отстъпи в критична за себе си позиция.    

Към групата на балансьорите се втурнаха ДЕМократична България и формацията на 

Мая.   Възраждане за трети път не успява да влезе в тази политическа категория.   Божков 

и неговото „лято“ даде добра заявка за включване, но го отрязаха чрез „Магнитски“.    

Наред с него и на вездесъщия балансьор ДПС също им подрязаха крилата и им от-

рязаха много от квитанциите – отново чрез „Магнитски“, който порази и Делян Пеевски, 

който бе станал толкова мощна фигура, че в един момент се мислеше да поеме офици-

ално цялата формация ДПС.  Но сега накъде с такова санкционирано момче?   Ще им е 

трудно да се удържат над водата.    

Това за ДПС е важно да се проумее и то по-бързичко – числата от тазгодишните 

избори това ясно по показват.   Толкова са изненадващо лоши за тях, че може да се каже, 

че ДПС-Доган са големия губещ на тези избори – в опозиция на големия печеливш ИТН-

Слави.   Медиите ще ни спукат тъпанчетата от говорене за БСП-Нинова като големия гу-

бещ.  Но числата показват, анализът на ситуацията говори, че по-скоро палмата на пър-

венството за най-губещ е в ръцете на Доган и Карадайь.    

А това тихо и полека се отнася и за Делян Пеевски, който все още уж дирижирал бил 

всичко, а по същество ускорено разпродава бизнеси и медии, търси начин да се поприкрие 

от закона, трескаво търси вариант за спасение след Иван Гешев и Сотир Цацаров. 
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Иван Костов и ОДС през 1997 получиха абсолютната власт. 

Притежаваха всичко, помага им всички 

 

И така, нека се върнем към основната тема, през април 1997  Иван Костов и ОДС 

получиха абсолютната власт в Парламента, после в Правителството, получиха абсолют-

ната подкрепа отвън – откъм Запада, и откъм Русия.  И започнаха напористо да преуст-

ройват, да подменят, за завладяват. 

Костов бързо усвои ролята и манталитета на всевластен властелин.  Десните за-

почнаха да виждат в него месията, който най-после ще разгони „комунистите“ от властта и 

капитала,  после ще приватизира всичко,  ще създаде новата прозападна капиталова 

класа, с елитните й прослойки и каста на незаменимите,  а междувременно ще озапти кри-

миналните групировки – разните там ВИСове и СИКове, ИПОНи и КАРаманчета.  

 

Тогава в опозиция нямаше почти никого.   

БСП бе морално смазана, стоеше си гузно до стената на позора, търсеше партньори 

за излизане от изолацията.  Това бе след като й стовариха цялата вина за кризата от 1996 

– все едно това е била n-та национална катастрофа.   

Тогава и ДПС все още бяха малка сила, вграж-

даща се навсякъде, но все още без колосалната кон-

центрация в ръцете й на финансови, кадрови и инс-

титуционални ресурси.   

Тогава силата на силна опозиция в държавата 

май имаше единствено МултиГруп на Илия Павлов 

– неполитическа организация, но с огромно полити-

ческо влияние и мощни лостове, а и с огромна лична амбиция и самочувствие у лидера си. 

 

По онова време Иван Костов бе величан като невероятен макро-икономист, като 

успешен демократичен диктатор, като утвърден лидер на дясното в България – а под 

това в идеологически смисъл разбирайте лидер на „нормалното“ в България.  

„Да, ама не!“  Пророкуваното като вечно царство на Костов се разклати само за 2,5 

години, още през декември 1999 – тогава той смени цяла серия ключови министри.  После 

през Август 2000 избухна страховит скандал, че Премиерът подслушва Главния Прокурор 

по служба и дори в дома му.  После през Септември 2000  пристигна „Царя“-Сакскобурггот-

ски  и се заразхожда из страната, за да се среща с народа и да сондира емоциите на на-

рода, започна и подкупването с чар и други неща на журналистки и медии, на цялата про-

пагандна машина.  И Костов се оказа невротично безпомощен да възпре организацията 

и силите, които правеха търговски маркетинг на „Царя“ и го продадоха на българските из-

биратели като благовонен продукт, с гаранция за цели 800 дни.  

И накрая, през  Юни 2001,  уж незаменимият  Костов и уж несломимото му ОДС  

катастрофално загубиха от  „партията светкавица“  НДСВ.  Унижението щеше да бъде 

пълно, ако бяха и с  10 гласа под  уж убитото БСП – в края на краищата им докара  1% в 

повече, за да им опазят достойнството.  Към БСП отидоха 17,15%, а към ОДС на Костов 

отидоха  18,18% от действителните гласове.    

Това бе първата изборна катастрофа на Костов и ОДС през 2001.   През есента пов-

ториха, успяха катастрофално да загубят чрез своя президент Петър Стоянов, при това от 
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подценявания БСП-арски кандидат Георги Първанов.   Стоянов месеци наред водеше с 

10-ина процента над Първанов, но в последната седмица бяха поразени от собствената си 

недомислица, загубиха ги, и Първанов спечели първия тур с 1,4%, а на втория тур вече за-

губиха с разгромните  8,3%.   И … царството на диктатора Костов отиде в небитието.   

Той, горкичкият, се обиди смъртоносно на уж глупавите избиратели – не го били 

уважили и предпочели,  не го били оценили в цялото му величие мисловно и управленско.  

После Костов отмъстително си отдели своята бутикова партия – ДСБ,  разцепи и обезсили 

десните.   През 2005 те поотделно получиха по-малко гласове от Волен Сидеров и новата 

му Атака – това си бе тогава още едно огромно унижение.    

После ДСБ се спихна, сплоти се като една политическа каста с упорити избиратели 

от порядъка на 30-40 000, омагьосани пред лика на Костов и завързани в бизнес мрежите 

му.   Котов не успя да посвие егото си, не успя да се смири.   

И така, досега Костов си остана и остава маргинал в политиката.  Циклично го поя-

вяват в телевизора, но то е, когато има вакуум и самите телевизии са се видели в чудо с 

какво да си запълват времето.   Сега партията му е в състава на ДЕМократична България, 

но като миманс зад гърба на всеговорещия Христо Иванов.   Това отново е травматично за 

Костов и приближените му.   

  

Поучително, нали!!?  Но следващите не се поучиха от този пример.   

Сега и Слави като ново блеснал спасител вероятно ще изгори бързичко.  Факт 

са двата успешни за него избора – само през три месеца.  НО … той в 45-то НС отказа да 

поеме отговорност и да се опита да направи правителство.  Сега, в 46-то НС  ще се опита 

да направят правителство.  Но със състава и премиера, които той номинира (Николай Ва-

силев, „стара муцуна“ от НДСВ и епохата на „Царя“), надали ще успее.   Още повече, че ги 

номинира избързващо в 11 часа още в понеделника след изборния ден, и го направи 

крайно арогантно спрямо предстоящите му коалиционни партньори. 

Преди Слави, водещите партии имаха проблем „Дали тяхното правителство ще 

оцелее дълго?“.  Сега  ИТН, Слави и Тошко имат проблем  „Тези дали изобщо са спо-

собни да предложат избираем състав за ново правителство?“.   Така докъде се стига 

във високата политика?   Вероятно не до много далеч.   

И на следващите избори какво ще стане с тях?   

Има огромна опасност и новият балон на ИТН да се спука, прекалено бързо и гръмог-

ласно, и тази опасност за тях се провижда още от сега.   

Още преди да е започнала работата на 46-то НС, преди пре-

говорите за тяхно правителство, преди окончателно да си 

определят личността на Премиера, които официално да 

приеме мандата от Президента Радев.  Преди да са се нау-

чили на отреагират на интригантите от ДПС, на амбициоз-

ните от Демократична България, на гъвкавите Мая и Хаджи-

генов, на чакащата в позиция за отстрел БСП-Нинова.    

Е, как се прави устойчиво правителство от толкова мъ-

ничко малцинство – само с  65 депутата.  При това без да си 

се научил на печелившо договаряне с такива „партньори“.   

И след като самият ти и Тошко, често без видима причина и повод, предварително си съз-

дават проблеми с тях?  
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Вторият експеримент бе с „Царя“ – Симеон Сакскобургготски.  

Неговите юпита, командировани от Запад тук, за да ни модернизират 

 

Бавно и полека, но упорито и последователно, отработваха невротично всена-

родно очакване към него през годините на 90-те.  След това той благоволи и кацна от 

Мадрид в София, и се заразхожда по страната народът да му се покланя и да го пипа с 

обожание – през Септември 2000 г.  После пет 

месеца му организираха висока медийна интен-

зивност – до официалното обявяване на 6 април 

2001 на проекта му да превземе властта в Бъл-

гария.  Той се смили над нас – като не може да 

ни стане Цар, поне да ни стане Премиер.  Това е 

безпрецедентно в Европа.  Но защо пък да не се 

направи един експеримент в България!!?    

И ни го спретнаха.  И … успя на изборите през юни.  Формално спечели 1 952 513 

гласа, което бе 42,74% и му предостави  120 депутатски мандата.   А реално той тогава 

спечели  2 187 325 гласа, което общо би било близо 48%, което пък би му предоставило 

около  133 депутатски мандата.    

Това е уникално за България избухване на изборния процент.  В политологията по-

добни прецеденти са назовавани flash party, скоротечно избухване до небесата – от 300 

хиляди до над 2 милиона, при това в срок само от 2,5 месеца през 2001.  Бе подготвено, 

бе изработено като психичен масов ефект, бе произведен маркетингов ефект на невро-

тично очакване на „спасителя“ – и се получи на практика.  Сценаристите успяха тогава.  

Бе направено като за учебник.  Аз това го обяснявам от доста години в моите лекции по 

политически маркетинг.  

 

Третият експеримент бе със спасителя  Бойко Борисов.  

Направиха му и партия ГЕРБ, за да господства дълго и всевластно 

  

След като експериментът с „Царя“ сам си залезе за има-няма 1 година (към средата 

на 2002 г.  неговият рейтинг от 2 милиона вече се бе спихнал само до 700 хиляди гласа),  и 

след като през  2005 чрез мощно купуване и подкупване на гласове все пак успяха да се 

класират за „Тройната коалиция“, и след като се видя, че тази партия отива към минимума 

на 1-2%,  към 2009 бе разигран заключителният спектакъл с обратния вариант на всенаро-

ден и вседържавен спасител.  Този път не Мадридски аристократ, а – обратно – банкянски 

плебей-пожарникар, охранител-бияч, крадец на коли.  Класика нали!!!    

В името на социалния баланс,  първо опитаха чрез снобарски елитаризъм – не ус-

пяха, после защо да не опитат с един „обикновен човек от народа“.   Някак си социално 

звучи!!!   Хем простоват, хем криминален, хем брутален мъжкар, хем поотъркал се в поли-

тическите величия Живков и Сакскобургготски – чудесна личностна комбинация, подхо-

дяща за алтернативен ПиАр и масово зомбиране на народната психика.   

Спектакълът се увенча с успех – подлъганият народ си го избра.  Отдръпна се от 

БСП, заплаши ДПС, забрави временно за „Царя“, зарази се от енергичната харизма на 

Бойко, и … гласува.  Близо  1,7 милиона гласа по онова време си е голямо постижение.  
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Но това бе само заключителния спектакъл.  Нещата започнаха много преди 2009.  

За „Бойко“ направиха многогодишна обработка на масовото съзнание, изработиха пси-

хична възприемчивост, наложиха идеята, че няма кой друг.  Спомняме си колко система-

тично и в единен строй  участваха големите и малките медии, централните и перифер-

ните, сериозните и жълтите, държавните и частните, самият Слави с шоуто си.   

ТОЙ, със своята криминална биография, бе закачен за лидерските фигури на Тодор 

Живков и после на Симеон Сакскобургготски.  

После го командироваха в държавната власт, при 

това в МВР, на ключовия пост Главен секретар.  

После услужливо бе произведен в менте-генерал.   

После, после, … преливаше от всички ме-

дии денонощно.  Пръскаше народа с харизмата и 

мъжкарството си, създаваше масово усещане за 

неуморна мисия за народния интерес и държав-

нически талант.   Преливаше от медиите дено-

нощно, както през последните 6-7 месеца го нап-

равиха за Христо Иванов.  

И стана кмет на столицата София през 

2005. И втори път стана кмет.  И му направиха 

партия (3 декември 2016).  И тя спечели първите 

си местни избори през 2007.  И накрая спечелиха 

парламентарните избори през 2009,  с убедител-

ните  1 678 641 гласа.  Като за една нова и популистка партия тогава това си бе убеди-

телна гражданска подкрепа.   

 

Но изненада!   

Още на следващите избори през 2013  те вече загубиха огромна част от симпати-

зантите и гласовете си –  минус  586 000 гласа. И тогава станаха първи, но вече безпо-

мощни да направят правителство.   

И отстъпиха в позиция на агресивна опозиция – срещу правителството на Орешар-

ски.   От  Май 2013  до юли 2014,  с любезната подкрепа на  ХристоИвановци,  които то-

гава упорито – повече от година – демонстрираха в София и разчистваха пътя към  

следващо възкачване на  Борисов и ГЕРБ,  към  второто правителство на Борисов.   

Това бе реалността, въпреки че театралните стойки ни се внушават като съвсем различни 

и се създават фалшиви привидности. 

Нека не сме късопаметни и да не забравяме, че тогава ХристоИвановци пламенно и 

моногомесечно протестираха срещу Делян Пеевски, а на практика успяха да докарат 

властта отново до Борисов, който си направи правителството  „Борисов-2“, 2014-2016 г.  

Разчистиха му пътя и после той точно с Пеевски направи своята мутро-мафиотска система 

на ограбване на държавата и криминално завладяване на икономиката и прокуратурата. 

Още оттогава ХристоИвановци  играят една  сдвоена политическа игра – уж раз-

лични, а заедно,  уж с различна кръвна група – а с общ резултат,  уж с различно мислене – 

а победа на една и съща мутро-криминална система.   Сега сме в ситуация тази сглобка 

да бъде повторена – но вече не между  ГЕРБ и Христо Иванов,  а между  ИТН-Слави и  

ДЕМократична България.   За това вече говоря в няколко интервюта.   Скоро много хора 

ще разберат за какво става дума.  
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В периода на опозиция, ГЕРБ и Борисов видяха и разбраха, че чрез демократич-

ност и законност те бързо ще загинат – по подобие на предходните спасители и власт-

ници в България.   

И от 2014, отново на власт, те направиха завоя към тотално криминализиране на 

икономиката и мафиотизиране на властите и администрациите, към олигархизиране на 

богатството и капитала в страната.  Разбира 

се и към смачкване на образованието – за да 

имат в ръцете си малограмотна и политически 

безпомощна народна маса.  Още и към съзна-

телно поддържане на масова бедност – не 

само на 90% от пенсионерите, но и на огром-

ната прослойка на „прекариата“ – работещите, 

които докато работят стават още по-бедни.   

Още и допълнително смачкване и рекетиране 

на малкия и  средния бизнес, на предприем-

чивите хора и семейства – за да няма мощна 

средна класа, която да е способна да се само-

организира и да се съпротивлява срещу мафи-

отизирането и диктатурата. 

Това им беше властовата формула – за 

да бъде удържан народът в бедняшка и отчаяна безпомощност, средната класа в страх и 

подчинение, гражданското общество да бъде разпаднато и обезсилено.    

Всичко това по същество бе Трети Преход в страната ни – мафиотският преход.    

ГЕРБ на Борисов и Цветанов си го осъществиха успешно. Той завърши с изборите 

през 2017 – от тогава и докато заработи Служебния Кабинет тази година  ние дружно си 

живеехме в класическа мафиотизирана държава, с криминализирана икономика, с дефор-

мирани демократични процедури и смачкан от поредната диктатура народ.    

За това писах подробно в моя социологическа студия от Януари 2020.   Аз откровено 

говоря за това в телевизора още от преди 2-3 години. 

През юли 2020 г.  Президентът Радев, с вдигнат юмрук, официално от площада пред 

Президентството  обяви война именно на този мафиотски държавен модел и начина на 

функциониране на икономиката и цялата обществена система – „Мутри, вън!!!“   

Тогава народът наистина излезе на площада с гняв и решимост да протестира, 

за да вземе оставката на Правителството на Борисов, и на съдружника им гл. прокурор 

Иван Гешев.  И за да ги вкара в затвора за престъпления срещу държавата и народа.  Та-

кива бяха исканията, такива бяха очакванията, за това се говореше не само на площадите, 

но и в телевизора.  А мрежите във фейсбук преливаха от гняв и надежда. 

 

Накрая, какво стана с този трети спасител на нацията и държавата? 

Знаете какво стана, виждаме агонията им от 4 април насам.   

Сега, на вторите предсрочни на 11 юли, те все още имат респектиращо висок про-

цент – 23,52%.  НО … това е при крайно ниска изборна активност, това е след като за-

губиха само за 3 месеца  195 000 от своите гласове, и получиха едва  642 165 гласа.   

Това вече са гласове НЕ за голяма и непреодолима партия, а за средна е преодо-

лима партия.  600 хил. гласа са близо 2 пъти по-малко в сравнение с онова, което те полу-

чаваха от 2013 до 2017 години.  
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В тези измерения на числата и на политическото си позициониране  ГЕРБ-Борисов 

днес вече са едни от големите губещи.  Още не им личи много, надуват мускули, меди-

ите продължават да им красят образа на силни и с бъдеще.  Още не им личи, но е факт. 

Бе направен пробив в Системата на ГЕРБ и на Борисов, в мутро-криминалната 

система на властта в България.  Направи го Слави и ИТН  като специфичен инстру-

мент.  За това вече писах подробно в предходните си анализи, можете да прочетете.    

Брат-брата си убива, това направи и прави Слави с 

дружката си Борисов.   

 

Така завършва епопеята Борисов.   Дълго се проточи.  

Вече сме в епилога на трагедията и с този трети експери-

мент с изкуствено произведен и наложен на обществото на-

роден спасител.  

И тук пак няма поука от миналото, от класиката в исто-

рията, от логиката на властта още от времето на Макиавели 

и Борджиите.  

Борисов използваше подстрекаването към братоубийство в БСП.  Дълго чрез Мая и 

Гергов, чрез Добрев и Станишев.   Нинова засега устоява, БСП засега устоява.  Но се 

вижда какви поражения понасят и как не успяват да се  спрат по пързалката надолу.   

И сега същото му спретнаха и на него.  Бумерангът го удари и зашемети.  Слави е 

инструментът, засега е успешен, после щафетата ще бъде предадена на други, които ре-

ално ще поемат властта в  България – за през следващия цикъл от 15-20 години.   Предс-

тои ни ново циклично време, сега се подреждат актьорите за него.  

 

 

ДЕМократична България и вероятна трансформация на ГЕРБ. 

Една хипотеза, може би реалистична 

  

Много хора си правят прибързания извод, че ГЕРБ като формация са вече загинали.  

Но пак има основания да се опонира и да се възкликне  „Да, ама не!“ 

ГЕРБ може наистина да се разпадне и да загине като формация.  Но може и да 

оцелее като средно голяма партия.  Разбира се, без лицето Бойко Борисов.  Най-веро-

ятно него ще си го пожертват.  Той вече пречи на схемата, разваля системата и дискреди-

тира силите зад кулисите.  Излишен им е, вече е неприятно опасен за тях. 

Нали помните как през  Май 2019  бе изваден и елиминиран тогава уж вездесъщия в 

ГЕРБ и държавата Цветан Цветанов.  Тогава се раз-

бра, че можело.  А сега вероятно ще извадят и ще ели-

минират и уж всевластника Борисов.  

За да се освободи простор за миловидния Да-

ниел Митов, с изтънчени очилца – знаещ езици – ста-

рателно раболепен.   Митов или някой друг подобен. 

Митов вероятно има задачата да извърти и за-

върти ГЕРБ към модуса на ДЕМократична Бълга-

рия: 

• към всеотдайно обслужване на ЛГБТИ+  в България и в нашите училища; 
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• още, към бързо задължително инжектиране с уж ваксина срещу неясната болест; 

• както и към безапелационно дигитализиране на всичко; 

• но преди всичко на училището и университетите, за да бъдат хората и децата 

арестувани в домовете си.   

Опасяваме се, че по същество това е разбирането за „модернизация“ на Христо 

Иванов и на лидираната от него неолиберална формация.  Тези неща би могло да станат 

и амплоа на новата ГЕРБ, под лидерството на Митов.   Досега Борисов задържаше тези 

неща, омекотяваше въвеждането им, правеше 

се на шут, но не отпускаше безконтролно про-

цеса.   Сега, нещо ми подсказва, че натам върви 

схемата, натам ще подбутват нещата.   

Посолството си търси изпълнителите – и 

защо те да не са сдвоени  чрез формацията на 

Христо Иванов, плюс променената ГЕРБ?   Това 

е в съответствие с глобалисткия мейнстрийм.   

 

 

Какво нататък, след сегашната криза на ГЕРБ? 

Наистина, дайте спокойно да помислим.  Едно такова завъртане и извъртане на 

ГЕРБ не е ли в интерес на доминиращото посолство в София?    

ГЕРБ са стройна и добре смазана организация, притежаваща огромни кадрови и 

институционални, огромни журналистически и медийни, огромни криминални ресурси.   

Защо Посолството да разбива и разпилява един такъв уникален ресурс и ефективна орга-

низация?  Очевидно е, че това не е в интереса им. 

В интереса им е да съхранят ресурса и организацията.  И да си ги притеглят още 

по-плътно и още по-раболепно послушни.  За да си ги вкарат изцяло в сценария на 

Джордж Сорос и Клаус Шваб.  И точно сега е времето, преди предстоящата есен и година, 

в която този сценарии ще се разиграе чрез следващото четвърто действие в световната 

криза, зануляване и промяна.    

Защо му е на Посолството някакъв неовладяно амбициозен Христо Иванов като 

основен техен играч в България, който да замени ГЕРБ?    Като си имат удобен ГЕРБ в ръ-

цете, защо да сменят привилегированата си марионетка?   Само им трябва да елиминират 

Бойко Борисов, за да не пречи, и за да не рискуват повече целия си сценарии.  

В тази логика каква е удобната – при най-малко влагани пари и други ресурси в пред-

стоящите месеци – конструкция, най-удобна за Посолството?    

Най-удобна и безпроблемна е следната тройна схема:  (1) достатъчно голяма оста-

ваща ГЕРБ;  (2) плюс принудени към сътрудничество втори играчи от ДЕМократична 

България;  (3) плюс, за мъгла пред народа, политически скечове от  Слави и Тошко.  

ТРИ в ЕДНО!!!  Наистина чудесна комбинация!  

 

Как Ви се струва?   

Такава комбинация би ли могла да се роди в главите 

на Началниците относно контрола им и използването на пе-

риферната за тях България?   Всичко това, според Вас, прак-

тически осъществимо ли е, при това пак повтарям с малко 

пари и при минимални външни усилия?   Съществуват ли 
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сега у нас контра-сили, които имат зрелостта и силата да се изправят мощно и успешно да 

попречат на един такъв сценарии?  

Вие кажете.  Аз само се питам, питам себе си, питам и Вас! 

 

Турска сепаратистка подкрепа за ДЕМократична България. 

Симптом за прикрита същност  

 

Тук да не пропуснем да отбележим нещо из-

вънредно любопитно и симптоматично. 

И на двата извънредни избора – от 4 април и  

от 11 юли –  ДЕМократична България  бе подкре-

пена от  сепаратистките протурски партии и ли-

дери.    

Първи път,  преди  4 април  Лютви Местан с 

неговата ДОСТ  обявиха, че те ще гласуват за  

Христо Иванов.   

Втори път, преди 11 юли  Касим Дал от НПСД  изведнъж изскочи на сцената, само-

доволно се похвали, че е жив и здрав, и … че те ще гласуват за Христо Иванов и ДЕМок-

ратична България.   

Два пъти едно и също.  Лицата се сменят, 

действието се повтаря.  Символът е същият. 

 

Един наистина неочакван ТУРСКИ компо-

нент в силата на Христо Иванов и ДЕМократична 

България.   

Той така самоотвержено, с големи честни 

очи, се бори срещу лошото ДПС и злоупотребява-

щия Ахмед Доган  в  „Росенец“ и частния му прис-

тан,  и във Варна  с  ТЕЦ „Варна“ и огромното му 

пристанище.   И в същото време тайничко, като 

пред медиите се опитва да отрече, приема публич-

ната и толкова символна подкрепа от страна на отявлени протурски сепаратисти.   

Вие кажете колко гласа това е добавило към гласовете, колко процента това е до-

бавило към процентите на ДЕМократична България???    

И кажете, да вярваме ли, че Христо Иванов е такъв последователен и честен бъл-

гарски патриот???   

Или да сме предпазливи и да забелязваме тези два символа на някаква негова 

сглобка с турски сили, с протурски сценарии, с вероятни антибългарски стратегии!!!! 

 

В това чудене относно истината, ще доживеем  до предложението за Правителство 

от ИТН  в 46-то НС (към края на юли 2021).   

И тогава бихме разбрали  дали ДЕМократична България ще го подкрепи или не, дали 

ще постави условия за/против ДПС и Доган,  както и за/против другите турски сепаратисти.    

Изобщо,  крайно интересно е да видим  самият патриот Слави и ИТН как ще се гъ-

нат и усукват в разграничаването си от ДПС-Доган и другите турски сепаратисти,  а 
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заедно с него как ще се извърта и партньорът им по принуда Христо Иванов и лидира-

ната от него ДЕМократична България?    

Ще поживеем и ще видим!   Да се надяваме, че неприятните изненади ще са по-

малко. 

 

ИТН на Слави и Тошко  като четвърти експеримент. 

От шоуто към политиката, от маргиналност към високата власт 

 

Нека си дойдем на думата за ИТН и Слави Трифонов – като четвърти експери-

мент за налагане в България на всенароден и вседържавен спасител.  

Видя се, че искат да ни спасяват чрез Правителство на Николай Василев – анонси-

раха го на 12 юли, после след гневната обществена реакция се огънаха и на 16 юли бър-

зичко го оттеглиха.  После ни подсказват без да казват ясно, че си готвят нов вариант за 

премиер.  Най-харесвам  Меглена Кунева като премиер на правителство след сегашното 

Служебно.  Тя е уж чиста като сълза в представите на българите, изобщо уж не е корумпи-

рана на европейско равнище и в българските мащаби, тя уж е лице от „протеста“, после на 

„промяната“, после на „другото“ в българската политическа сцена.  „Да, ама не!“. 

Тошко и Слави се държат като зомби-

рани, говорят неадекватно.  Единият изг-

лежда смъртно болен, а другият се вихри 

като чалга говорител.  

Какво ли долнопробно шоу ще ни ра-

зиграват и в 46-ия парламент!!? 

Това си е направо пиеса на абсур-

дите.  Част от четвъртия експеримент 

„Партия на Слави“.  

Този всенароден и вседържавен спа-

сител май ще се изтощи само за 5-6 ме-

сеца.  Това би било рекорд за неуспешен 

сценарии, с неудачни актьори и дразнещи 

говорители, и с пообъркани режисьори. 

 

 

МАЖОРИТАРНА изборна система,  но не каква да е.  

А екстремна, и даваща простор към Мафиотска държава-2 

 

Под лидерството на Слави и Тошко  е много вероятно  46-то НС да забуксува.  При 

тези техни експерименти с  номинации за премиер и за министри, е твърде вероятно да не 

успеят да направят правителство.   Има реалистичен вариант, така или иначе, сегашният 

Служебен кабинет да остане да действа поне до Декември 2021.  НО .. паралелно с дейст-

ващ този 46-ти парламент, доколкото сега Президентът е ограничен да го разпусне, както 

разпусна предишното 45-то НС.  

И отново ще сме няколко месеца в странна, уникална, експериментална политическа 

и властова ситуация.   Този парламент няма да съумее да направи много неща, особено 

полезни неща.  Но могат да направят една стратегическа за демократична България 
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поразия.   Става дума за една радикална промяна в Изборния кодекс и чрез него на типа 

изборна система в страната. 

Вече се опасявам само от един такъв техен успех.  Да успеят да прокарат чрез  

46-то НС  тяхната унищожителна идея за мажоритарна изборна система, на мястото на 

досегашната пропорционална.   

При това мажоритарна дето никъде я няма.  Чрез 240 едномандатни изборни ра-

йона.   Това би означавало  депутат да се избира с 2-3 хиляди гласа.  А това число не е 

никакъв проблем за кого – преди всичко точно за Мафията, за престъпните й местни кло-

нове, за криминалните местни гето-тартори, за местните бизнес-феодали.   

Е, ако ИТН, заедно с ГЕРБ, и при любезната подкрепа на някоя и друга партия в 46-

то НС,  вземат та подкрепят такава изборна промяна, то тогава ще си имаме вече наис-

тина Мафиотска държава 2.0.   

Слави това ни го готви, чрез него ни подготвят, още от референдума си от 2016 го-

дина.   Тогава „ЗА“ мажоритарна система гласуваха огромно количество граждани – 

над  2,5 милиона,  72% от гласувалите.  Бяха подведени – и гласуваха.  Преди да разберат 

– и гласуваха.  Гледаха патриотарския концерт преди изборния ден – и гласуваха. 

 

 

Оттогава досега  колко ли от гласуващи „за“  са проумели за какво става дума?   

Който е забравил, моля, нека бъде добър да си припомни всичко това.   Който не се е 

замислял, мисля че би било здравословно да се позамисли.  Който мрази математиката и 

не може да събира и да дели, нека попита някой отличен 

ученик да му помогне. 

Става дума за нещо наистина фатално за бъ-

деща България, която трябваше да бъде демократична и 

свободна страна.  Спомняте ли си? 

„Да, ама не!“,  България поне досега, за вече повече 

от 3 десетилетия, не стана много демократична, нито на-

истина свободна.  А сега още по-лошо – нещата вървят в 

обратната посока.    

Помислете, как сега Слави, чрез неговата ИТН и 

Тошко в Парламента,  могат да ни запечатат за дълго  в 

още по-злокачествена изборна и политическа система – в Мафиотска евро държава 2.0.    

Ако другите им позволят и съдействат, те биха направили точно това – чрез тяхната аб-

сурдна мажоритарна изборна система. 

  

 

СЛУЖЕБЕН КАБИНЕТ–2, на Президента Радев. 

Направи демонстрация и вдигна високо летвата 

 

Този втори Служебен кабинет/правителство – на Президента Радев съвсем НЕ при-

лича на предишния, през 2017 г., тогава с премиер безличния и страхлив проф. Огнян 

Герджиков.  Онзи кабинет на практика, така или иначе, помогна на Борисов и ГЕРБ да се 

върнат на власт – не го ограничиха, не свиха платеното гласуване, не ограничиха робс-

кото гласуване в гетата, не създадоха усещане у избирателите, че имат подкрепа отгоре, 

за да се осмелят да гласуват смело отдолу.  
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Днешния Служебен кабинет/правителство  е коренно различен.  Премиерът е ак-

тивен, излъчва сила и достойнство.  Има 7 ключови министъра, които действат смело и 

последователно, компетентно и ефективно, с делови размах и държавническа перспек-

тива.   

Гражданският им рейтинг е много висок, има очевидно масово харесване на поне 

тези 7 ключови министъра и министерства, на тяхната инициативност и активност, на тях-

ната смелост и оздравяваща мотивация.    

Повишено е гражданското очакване  ИТН-Слави да използва  не малко от сегаш-

ните министри и да ги включи в своето правителство.  Има масово разпространена версия, 

че сегашния Служебен кабинет може и трябва да бъде трансформиран в редовен от но-

вия 46-ти парламент.   Първата номинации за Правителство на Слави от 12 юли бе нещо 

принципно различно, различно до несъвместимост.  Предстои да видим втората номи-

нация с какъв премиер и министерски състав ще бъде, ще има ли поне доза съвместимост 

и приемственост след Служебния кабинет? 

 

Заслужен ли е високият рейтинг на ключовите министри и на Служебния кабинет 

като цяло! 

Първо, вероятно да, защото Служебният кабинет-2 на Президента Радев успя да де-

монстрира, че уж непобедимата мрежа от кадри, уж несломимата система от мафиотски 

структури и йерархии, уж непроменяемата корупционна култура и криминална инерция във 

публичните финанси и обществените поръчки,  е възможно да бъде обезсилена, стопи-

рана, дори заведена до съда.  Тази практическа демонстрация се прави от  7 смели и 

последователни министъра.  Още няколко вървят след тях по същия път. 

 

Второ, видя се, че горното може да 

стане бързо – в рамките на седмици и няколко 

месеца след началото.   Те успяха да ни пока-

жат на практика  как кулата на Борисов и 

ГЕРБ може да се разпада пред очите ни, пред 

погледа на невярващото гражданство, въпреки 

съпротивата откъм кадри и мафиотски струк-

тури.   Всъщност, демонстрацията е, че 

„Мутри, вън“  е практически възможно, и как 

процедурно това да се прави във всяка от-

делна институция, агенция,  министерство, 

после как да се пренесат оздравителните 

практики и в общините и кметствата. 

 

Трето,  видя се, че високата култура и 

истинският професионализъм  могат да слу-

жат не само за лично облагодетелстване и 

злоупотреба, но могат да служат и на държа-

вата и законността, чрез тях може да се уп-

равлява с грижа за народа.  И това е, въпреки че повечето министри изповядват дясна 

идейност.  Така е, просто защото те действат в логиката на обществената нормалност, на 

държавната стабилност и на поне минимум социална справедливост за бедните и сла-

бите прослойки и класи в обществото.  
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Служебният кабинет-2   вдигна високо топката и критериите.  И като професио-

нална компетентност, и като оперативност и деловитост, и като енергичност и работли-

вост.   Разбира се, и като излъчване на правдивост и моралност.  

Предстои да видим как новото правителство на ИТН-Слави-Тошко  ще се огледат в 

това огледало.  Като поредна жалка карикатура или като нещо подобно и оптимистично. 

 

Видяхте, че  във Фигура 2-3  след поредицата от четирите досегашни партийни и ли-

дерски Спасители  сме показали една хипотеза.  Хипотезата, ако  Екипът на Служебния 

кабинет-2  би се институционализирал като партийна формация,  то какъв би бил веро-

ятния изборен резултат в аналогични парламентарни избори, като тези от 11 юли? 

Съвсем ориентировъчно сме показали порядъка от брой гласове и проценти – поря-

дък от 1,1 милиона гласа, около  35%, което би значило и 90-100 депутата.  Всъщност, 

това е огледалото в едно хипотетично числово измерение на сегашния четвърти всенаро-

ден и общодържавен уж спасител  ИТН-Слави-Тошко.   Това е високата летва за съпос-

тавка.  Числата може и да са по-различни, важен е порядъка им – точно той носи и полити-

ческия знак, дава политическото съдържание, свидетелства за действително обръщане на 

тенденцията.  

 

 

 

ОБОБЩЕНИЯТ РЕЗУЛТАТ от 11 юли е доста плачевен.   

Проблемът с гражданското представителство в Парламента 

 

Колеги са си направили труда да изчислят печелившите.  Но не от прикриващото ис-

тината число на критично ниската изборна активност, а от числото на избирателите в 

списъка на ЦИК.   Вижте Фигура 2-1. 
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И какво се вижда относно гражданското представителство в новия парламент?    

63% от избирателите според избирателния списък на ЦИК (негласували, гласували 

с „за никого“, останали като неполезни действителни гласове)  не са представени в 46-то 

НС, в така нар. „парламент на промяната“.    

Вероятно около 87% от прословутите българи в чужбина  изобщо не се поста-

раха да гласуват,  а над  90% от тях  лично не са граждански представени в новия парла-

мент, само косвено чрез някои и друг свои роднина и приятел в България. 

 

Четвъртият спасител на народа и държавата ни  ИТН-Слави  ще има претенция да 

ни управлява властно и всевластно, но само с 10% народна подкрепа.  Как Ви се струва?  

Мнооого демократично, нали!  Това малко малцинство се гласи да ни управлява като уж 

мнозинство, като непреодолимо в силата си мнозинство, и … надути и разперени като 

влюбен пуяк на мегдана.  

ГЕРБ-Борисов, които и сега привидно се удържаха като „голяяяма партия“ и поли-

тическа сила, ще обикалят наоколо, ще надуват фитнес бицепси, ще ни се заканват ядно, 

че утре щели да се върнат на власт – но, въз основа на едва  9,76% от народа.  Някак си 

май не звучи убедително. 

 

Говори се, че  ДПС  били дирижирали смяната на върха и караула във Властта, 

били финансирали и точно те били дали живот на ИТН-Слави.   Че дори им били подарили 

много гласове и проценти на 11 юли.   За да могат ИТН сега да станат първи, да могат да 

задминат първенеца ГЕРБ, и да съставят едно удобно следващо правителство.  Е, питам 

се, откъде пък ДПС да са ги взели тези подарени на ИТН много гласове и проценти?  Като 

и на самите тях гласовете този път критично не им достигат??? 

Вижте внимателно числата.  ДПС този път удариха абсолютното си изборно дъно, 

вместо рязко да увеличат броя на гласовете, както и процента си.   Дъното им се оказа 

само  4,45% от избирателите по списък.  Паднаха под 300 000 гласа (само 292 439),  а 

процентът им мизерно се увеличи от 10,51% до 10,71, и то само заради ниската обща из-

борна активност, иначе щяха да се сринат с 1% надолу.    

Още, те просто се посрамиха с мизерния си резултат откъм Турция – при увелича-

ване на броя секции  с 86  (сега 121 минус 35 от миналите избори),  те оттам добавиха 

едва  6 610 гласа (преди 19 877 гласа, а сега едва 26 487).   Дори Ердоган, на когото Кара-

дайь се умилква преди изборите, не е успял да им помогне.  Или обратно – и той им се по-

дигра, обещал им е, а после византийски си е направил обратното!!? 

Освен това, моля, идете в сайта на НСИ (официалната държавна статистика) и 

вижте фалшивите преброявания колко много граждани преброяват като „турци“  в Бълга-

рия –  над  580 000.  А гласовете им в България сега са нормалните за тяхната партия 

едва  272 000.   Пресметнете, двете числа някак драстично се разминат – изненадващо за 

мнозина се разминават в пъти.  Сами си проверете и ще видите. 

 

ИСМВ  („Изправи се. Мутри, Вън“) на Мая и Хаджиге-

нов, и омайно разноречивата Дончева, които сега се преи-

менуваха на ИБНИ („Изправи се. Ние Идваме“),  след тол-

кова много показна реторика, след толкова демонстра-

тивни клетви за гняв срещу мутрите и мафиотските прак-

тики,  при техните неспирни телевизионни стойки  колко из-

биратели са успели за запленят и хванат?  Успели са да 
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запленят едва  2% от народа, а само поради уникално ниската изборна активност подска-

чат до уж впечатляващите  5%.   Кое е истинското число за тях, с което те да се гордеят –  

2% или 5%?  Отсъдете сами!  

 

 

Феноменът на „ДЕМократична Б-я“ и Христо Иванов.  

Привидности и реалности 

 

ДЕМократичната България под лидерството на Христо Иванов  се водят едни от 2-

мата голеееми победители в тези парламентарни избори.  Такава им е гордата стойка.  

Такива неща твърдят почти всички анализатори. 

Бройката гласове все пак нарасна с 43 000.  Това число, не е малко.   

Изненадата за тях е, че това са гласове от тук, от България.  Не дойдоха от запад-

ната чужбина, както те се надяваха.  Попарена бе надеждата им, че ще получат допъл-

нително купища гласове откъм чужбина – при толкова много нови секции в прослову-

тите Великобритания и Германия, както и в САЩ.  Откъм чужбина гласовете им останаха 

почти същите по брой.    

Процентът им също за втори път подскочи нагоре  с още 3,2% и стигна до 12,64%.  

Това също си е успех за тях.  НО … проблемът тук е, че процентът подскача толкова на-

горе преди всичко поради ниската избирателна активност.  В този смисъл повишаването е 

малко заблуждаващо.  

 

Успех имат, няма да спорим по това.   

Драмата им е, че не успяха да задминат дори провалящата се БСП,  и после поне за 

пред полуслепите да се похвалят, че са станали  3-та политическа сила в страната.  

Христо Иванов си правеше устата, че щели били да са втора сила, а те не успяха да се 

подредят дори като трети.    

Тъжно ни е за тях, можеха да имат  поне  3 дни слава.   Тъжно ни е за такива техни 

активисти като Мария Спирова от Лондон, която самоотвержено работи няколко дено-

нощия, но фактите са си факти.  Във Великобрита-

ния, след толкова много шум, усилия и надежди, те 

получават само 75 гласа повече – от 6 052 на 4 ап-

рил  се качват на  6 127 на 11 юли.  Това си е наис-

тина отчайващо. Но какво да се прави, много пъти 

съм споменавал, че политиката е жестоко поприще, 

в него трябва да си готов за горчиви питиета. 

И така, има привидност, че те са успели с 

много.  „Да, ама не!“.   Те са получили едва  5,25% 

от народната любов.   

Всъщност, това си е: 

• онази специфична  малцинствена група  от жълтите павета в София; 

• още, малко братовчеди по дух и мислене  от няколко големи града в страната; 

• още, малко студенти в западни университети от чужбина; 

• както и активисти от НПО-та с грантове от „Америка за България“; 

• плюс емоционално зарибени младежи чрез активните им семинари и модерната 

им визия. 
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И толкоз.  Това са техните  общо 5,25% от гражданското електорално тяло.  Непри-

ятно не много са.   

Освен това следва да се запитаме и дали това не е техния електорален таван?  А 

това си е още по-неприятен въпрос, който очаква правдив отговор. 

 

Разбира се, тези проценти и изборен успех не са за пренебрегване.  Но нека приз-

наем, че в структурата на обществото  те са обособена и отделена срещу другите  общ-

ност – отделили са се мисловно и ценностно, кари-

ерно и професионално, космополитно и чужбинско. 

Обобщено, какво да кажем за числата на ДЕ-

Мократична България и Христо Иванов?  Високи 

цели, относително ниски изборни резултати!!!  

 

И така, защо ли са тези относително ниски из-

борни резултати при техните грандомански цели и очаквания?   

Нека се вгледаме в тяхната политическа платформа и да помислим каква ли част 

от българското население би се вързало на такава въдица? 

Въз основа на изборните си успехи  Христо Иванов и хората около него настояват в 

България и да се осъществят – бързо и без никаква съпротива –  4 революции и модер-

низации.  Нека по-внимателно се вгледаме и да помислим.  

  

Първата е революцията на всеобщата роботизация и изкуствения интелект – 

вместо работещи хора, вместо мислещи човеци, вместо ученолюбиви деца.   

Става дума за така нар.  AI Revolution.  Заветната й победа и възцаряване май бяха 

датирани за към 2046 г.   Аз това си спомням. Вие знаете ли нещо по тази величествена 

перспектива?   Чели ли сте  Книгите на Клаус Шваб от последните  6 години?  Слушали 

ли сте самодоволните интервюта на  Жак Атали още от 1979 г. досега?  Чухте ли речта на  

Борис Джонсън пред ООН?   Вероятно много от Вас следят в това поле световните изяви 

и книгите на  Мариана Тодорова от БАН и АБВ, и тя била от Харвард.  Всичко е завъртяно 

в едно кълбо, с всички цветове на дъгата … 

 

Втората е революцията на ЛГБТИ+ диктатурата – ама също без забавяне, още от 

малка детска възраст, още от невръстно училище.  Не бива да се пречи на такива инициа-

тиви и революции.  Не бива да се пречи, иначе те грозят глоби в скромния размер от  7,2 

милиарда, както Брюксел сега иска да глоби Орбан и Унгария.  Става дума за една нежна, 

ама много нежна диктатура – като вариант на дефинирания преди време „западен 

деспотизъм“, боравещ с трудно видимите пипала на „репресивна толерантност“.  

Няма нужда тук да Ви казвам кои са авторите, предполагам, че сте чели и прочели, и за-

помнили, и можете да правите връзка между понятия и обществена практика.  

    

Третата, е революцията на дигиталното затворничество – учениците у дома си, 

студентите у дома при родителите си, работещите вкъщи далеч от колегите си.   И ще си 

работим по пижама.  И ще учат без дори да се надигат от меката мебел.   И дори няма да 

си показваме физиономиите онлайн, те нали са заместени от снимка.   И ще ни лекуват по 

имейл.   И ще се отдаваме на виртуален секс и онлайн интимност.   И ще ставаме 
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емоционални и ценностни инвалиди – поради липсата на общуване в естествена чо-

вешка среда, с множество други и различни от нас хора.   

 Всъщност, това е човешкото измерение на всеобщата дигитализация – и в обра-

зованието, и в здравеопазването, и в социалните услуги, в повечето публични комуника-

ции, и в театъра и операта пред празна зала, и в спорта пред празен стадион.   Примамват 

ни чрез полезни неща като административни услуги онлайн, като така нар. „е-Правителс-

тво“, като дистанционна онлайн търговия, като доставки по домовете, като гъвкава работа 

чрез онлайн платформи.   Това са все хубави неща, но само като добавка, като личен 

избор, като професионална специфика, като ситуативна гъвкавост,  а не като всеобщо за-

дължение, не като прекаляване и поредната омразна диктатура.  

 

Четвъртата е обявена като грижа за здравето на хората, като борба за здравос-

ловна и благоприятна жизнена среда.  Чудесно звучи!    

А дали не се разбира под това масова и задължителна ваксинация срещу една бо-

лест, която още не се знае каква и чия болест е?  Не се знае доколко е вирус и доколко е 

химическо отравяне, доколко е болест и доколко е убийствен болничен протокол за уж „ле-

куване“ на поразени от „вируса“?   

А дали не ни намекват и отдалеч подсказват, че ще подкрепят всякакви форми на са-

моцелни и дори налудничави противо-пандемични мерки и локдауни.  Въпреки, че няма 

нито пандемия, нито емидемия – съгласно световните стандарти за процент на поразя-

ване на населението.  Въпреки, че статистиката за масови заразявания и заболявания, 

както и за заболявания в тежка и терминална форма е нищожна – както е в България от 

много месеци насам.   

А дали под това не се поприкрива решимостта да 

ни занулят икономиката, уж от грижа за хората, под 

алибито за борба с уж страшната поразяваща болест?   

Тук е омесено и някакво „зелено възстановяване от ко-

вид кризата“.   По тази линия, като се поразровим, може 

да стигнем и още една „зелена революция“, която си е 

съвсем мейнстрийма.  

А иначе всичко това е вкарано под знамената на 

свободата и освобождаването – не само на Росенец и 

ТЕЦ Варна с пристанището му, но и на държавата ни 

като цяло.  Не само от Иван Гешев и спец-съдиите му, 

но и на съдебната система като цяло.  Не само от мут-

рите и криминалните олигарси, но и на бизнеса ни като 

цяло.  Не само свобода за модерните поколения, но и на 

народа ни като цяло.    

Всичко това е чудесно.  Но има нещо замъглено в техните програмни текстове. Нека 

си признаем, че в случая не ни става ясно за кой от видовете свобода става дума – за 

„свобода ЗА“ или за алтернативната „свобода ОТ“?   Нас да ни освободят, за да можем 

сами да …?   Или онези да са свободни от нас, за да могат с нас да правят …?   

 

В заключение,  

нека кажем, че ДЕМократична България с техния си лидер Христо Иванов сега са 

един от най-знаковите и символни феномена в политическата ни ситуация.   
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И в това си качество те заслужават специално внимание – но не технократски само 

като числа и проценти, а съдържателно – като визия и идеология, като интелектуално 

високомерие, като неолиберален догматизъм, като модернизационна невротичност. 

Те са част от големия завой към зануляване на Клаус Шваб – като финално за-

падно подреждане на „световната шахматна дъска“, по израза на Збигниев Бжежински.   

И така, те са си в час, а ние дето се дърпаме  не сме 

в час.   Те са феномен в руслото на  днешната гло-

бална революция, която се реализира откровено от 

Март 2020 насам.    

И затова е от фундаментална практическа важ-

ност  те ще влезнат ли в новото правителство на 

ИТН,  ще излъчат ли Меглена Кунева или Петър Сто-

янов като премиери,  ще имат ли министър на здра-

вето и на образованието,  ще продължават ли да пре-

пълват телевизора със своите мисли и внушения.  В 

този смисъл те като четвърта политическа сила в 

46-то НС наистина са от фундаментална важност 

за България в следващите 5-10 години.   

Още повече, че ако ИТН-Тошко все пак благоволят да проведат предварителни об-

съждания, преговори и договаряне за Правителството – то те ще започнат с Христо Ива-

нов и неговата Демократична България.  Едва после по принуда ще си поговорят и с Мая 

и ИБНИ.  И чак накрая – за да търсят нужните им бройки – сякаш по милост и с високоме-

рие биха водили някакъв разговор и с БСП-Нинова, а е възможно дори и с ДПС-Доган.  

Такава е нагласа сред хората на ИТН,  Слави го излъчва,  Тошко го изговаря.  

 

 

 

ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ като БРОЙ и като ПРОЦЕНТИ.   

Динамиката е различна в двата варианта, важно е да се сравнява 

 

Виждате, че при критично ниската изборна активност  печеливши в проценти са само  

ДЕМократична България и формацията на Мая,  както и ИТН на Слави и Тошко.   

При Христо Иванов  нарастването в брой гласове е с 43 000, докато процентът подс-

кача подвеждащо  относително повече  с над 3%.   Още по-видимо е при Мая – те имат 

дори по-малко  с 14 000 гласа,  но процентът им изкуствено нараства  с 0,4%. 

При  ИТН  за втори път има значително подскачане в успеха.   В гласове те са доба-

вили  93 000.   В проценти подлъгващо това изглежда още повече –  плюс близо  6%.  

 

Обратното се случва при формациите, които ГУБЯТ сила на тези втори избори. 

При ГЕРБ-Борисов намаляването в гласове  е отново драстично –  с още 195 000 

гласа.  Докато в проценти свиването заблуждаващо изглежда минимално – само с 2,7%.    

Нека си припомним, че на 4 април 2020  спрямо  2017 г.  те загубиха  310 000 гласа, 

което тогава бе над от  една/четвърт от техния предишен резултат.  Сега губят още 195 

хиляди.  Така наклонената им пътека се оказва стръмна и застрашаваща ги. 
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НО все пак, сега остава факт, че  ГЕРБ си се удържаха нависоко в общия рейтинг,  

нависоко спрямо всички техни преки съперници.  Спрямо нашата прогноза  с 5-6% отгоре, 

при сегашната ниска активност.  При нормална изборна активност  те пак щяха да си бъ-

дат  с 3-4% отгоре. 

   

 

 

Как сега постигнаха това?   

Вие, като знаещи и разбиращи, имате ли убедителен отговор?   

Премиерът  ясно и категорично заяви, че доста от партиите са купували и този път 

гласове – въпреки мащабните усилия на Министър Рашков и на МВР.   Просто има и други 

начини за купуване на гласове – не само с броене на пари в брой, не само пред сградата 

за гласуване.  Рашков е успял да ограничи този феномен в гетата и в някои квартали.  А в 

останалите населени места и квартали, а по другите начини, а чрез фирмена зависимост, 

а чрез кметски рекет, а чрез криминална заплаха – няма как и това да е успял, и то и този 

път си е работило мащабно!!!   Е, този път ГЕРБ колко такива изкуствени проценти са си 

добавили?  Това питам себе си, питам и Вас като знаещи?    

И като извадим този допълнителен изкуствен процент от регистрирания от ЦИК, 

какво ще получим?   Бихме видели  реалния процент, който ГЕРБ са успели да си взе-

мат от гражданите.   Ако погледнете нашата прогноза, ще видите, че това е максимума на 

прогнозата.  Не пропадат до и под своя прогнозен минимум като БСП, а продължават да 

вземат своя вероятен максимум и над него.    

А това показва, че Борисов и ГЕРБ продължават да са ефективен механизъм.  Те 

си имат стройно работещи мрежи и йерархии, богати са и могат да плащат, нагли са и 

действат животоспасяващо, криминални са и действат безогледно.  

А това пък ни подсказва да НЕ избързваме с погребалните дитирамби, че ГЕРБ 

били вече извън играта, че били загинали като голяма и властова партия.   Това може да е 

вярно за Борисов и неговата лична съдба, но все още е съмнително относно ГЕРБ 

като формация и мрежа.   
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Вече споделих с Вас моята хипотеза за възможно трансформиране на ГЕРБ без 

Борисов.  За да остане и на високата сцена, ГЕРБ да не си изпуска властта, за да може 

ловко да премине през балона на Слави и ИТН, и после отново те да се окажат пече-

ливши – за четвърти път!!! 

 

ДПС и Доган. 

Съвсем заблуждаващо е гледането само на процента за ДПС.   Истината се откроява 

само при съпоставяне между брой гласове и регистрирани проценти при ДПС-Доган.   

По-горе вече показах, че те губят катастрофално количество гласове спрямо пре-

тенциите им.  Още, и спрямо подготовката им за много допълнителни гласове откъм Тур-

ция.  Както и спрямо упоритата пропагандна версия, че Доган все още е сценарист на 

всичко.   „Да, ама не!“.   Май вече нямат силица за това.    

Май вече самият Доган е видимо болен и изтощен човек, без нужната енергия и ра-

ботоспособност,  за да е в състояние да командори  мафиотско-корпоративно-военизира-

ната структура на ДПС.   А без оперативен господар една такава структура започва да еро-

зира, да се обърква, и да се развихря плячкосване от страна на средни и ниски играчи, от 

местни феодали, от подставени лица, от адвокати медиатори, от информирани лобисти.   

Май САЩ, господарски и безмилостно, ги попремазаха.  Съзнателно и целево само 

седмици преди изборите.  Като обявиха  Делян Пеевски  за фалиращ бизнесмен, запла-

шиха  „свързаните му лица“, обявиха го, че вече е бита карта в политиката.   А това си е 

директна заплаха и срещу уж вездесъщия и уж недосегаем Ахмед Доган. 

Е, какъв всеобщ задкулисен сценарист би могъл да бъде Ахмед Доган: 

• при такава преобръщаща ситуация; 

• при такава могъща атаката срещу тях; 

• при блокирани огромни пари; 

• при такава директна лична заплаха за разправа.    

 

Наивници все още да си мислят 

за вездесъщата сила на Доган и ДПС 

– бол, има кой да продължава по 

инерция да вярва в такива версии.   

Но реалността и тук май вече 

е прекършена – идва „новата нор-

малност“, с нови ключови играчи, с 

нова партийна конфигурация.    

Господарите може и да са си 

старите, но играчите тук на терена доста ще се променят, ще ги посменят и пораз-

местят.   Това е в логиката на властта и господството, закономерно е да го очакваме. 

 

Отново да повторя, че уж великите от ДПС  пропадат под психологическата гра-

ница от  300 000 гласа – получават едва  292 000,  като откъм Турция добавят само ни-

щожното число от  6 600 турски гласа.    

От друга страна, виждате горе при съпоставката, че  „Ооооо Чудо!“,  процентът им 

формално е дори по-висок – макар и едва с  0,2%.   Това е заблуждаващото, това е под-

веждащо – ако следим само процентите, без да внимаваме и за динамиката в броя на гла-

совете, които стоят зад процентите.    
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От броя гласове излиза, че  Мая и Доган реално са получили по-малко на тези втори 

избори, докато като гледаме само процентите,  се заблуждаваме, че удържат позиции и 

дори леко нарастват!!! 

 

От това нека си извадим един методически извод? 

Хора, сравнявайте.  В съпоставката прозира истината.   

Непрекъснато масовото внимание се баламосва чрез някакви проценти.   Но по-

истинското като реалност,  и като динамика,  и като натрупван или като загубван потен-

циал,  са числата за броя на гласовете – тяхното нарастване или свиване, тяхното подс-

качане или пропадане.   

 

 

 

Случаят  „БСП-Нинова“.  Привидности и реалности. 

Кълбо от натрупвали се проблеми,  пред прага  

на нова реалност или на загиване 

 

При БСП-Нинова сривът в броя гласове също е драстичен – минус 140 000 гласа.  

Като БСП пропадна под още една психологическа граница  от 400 000 гласа и взеха 

едва 366 000 гласа.  Докато и тук свиването в изборните проценти е измамно успокои-

телно – пропадане едва с 2,1%.  Сега те взеха 13,39%, преди 3 месеца – 15,01%.  Но 

преди 4 години, през 2017, процентите бяха 2 пъти повече – 27,93%.  

Този нов срив рейтингово не бе очакван.  БСП пропаднаха под очакваното дъно от  

14-15%, при тази ниска изборна активност поне това да бяха взели.   Такова пропадане им 

се случва за втори път тази година –  на 4 април  те също пропаднаха и взеха минимума 

от прогнозата, с много под нормалното си представяне.   

През  Април извинението бе страхът на много възрастни хора от Болестта и опасе-

нието им да отидат до СИК да гласуват.   Сега подобно оправдание и извинение може да 

се търси в задължителното гласуване с тач-скрийн машина – от което имат страх преди 

всичко много старите хора, със слаби очи, с неумение да пипат и боравят с екран, по прин-

цип със страх пред подобна нова техника.  В структурата на електората на БСП това не са 

малко хора.    

Колко процента загуби сега БСП поради машините?  2-3%, колко, според Вас?     

И като си отговорите, после запитайте  защо БСП толкова глуповато настояваше за 

машинно гласуване, и не се възпротиви срещу задължителното машинно гласуване.  

Специалисти като мен ги предупреждавахме – още от Януари, след това през Май 2021. 

    

Между другото, задължаването на всички избиратели да гласуват с машини е явна 

форма на дискриминация.  То е форма на дискриминиране на всички онези, които изби-

райки между машина и хартия,  за себе си избират гласуване с хартиена бюлетина.   Да им 

откажеш един такъв личен избор е изборна дискриминация.  При БСП това е фактическо 

изборно дискриминиране на своя специфичен възрастен електорат.   

За жалост, БСП подкрепи това в 45-то НС, и сама пострада най-много от същото при 

изборите за 46-то НС.  Нямаме никакво съмнение, че БСП от това загуби доста гласове.  
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Вие само уточнете броя на загубените гласове и колко са загубените проценти само по 

тази линия.  

 

Разбира се, причината за изборния срив на БСП през 2021  не е само една.   

Не бива да се налага някакво опростено извинение, с някакво самоцелно обвиня-

ване.   Предстои ни сцена, в която мнозина отново и отново ще се упражняват в това, но 

то няма да е реалистично, не би било и съзидателно. 

 

Разбира се, вината е в Нинова и приближените й,  но не може да е справедливо 

едно такова еднолично извинение – само тя ли, а другите в структурите на партията сякаш 

са чисти като сълза и невинни?   Те ще споделят ли вината?   

Ще го направят ли преди Нинова, а не удобно и демагогски изчаквайки след нея?  

Преди нея, за да не обезглавяват Партията в ситуация, в която само за няколко месеца 

ще се формира новата партийна и политическа конструкция във Властта в България, и тя 

вероятно ще е определяща през следващия цикъл от 15-20 години. 

 

Разбира се, причината е в Изборния щаб и Кристиян Вигенин, но не може да е та-

кова едностранчиво извинението – щабовете по места къде са при разпределяне на ви-

ната?   Имаше не малко местни щабове, които откровено саботираха листите, саботираха 

водачите, саботираха енергичността на кампанията в техните общини, градове и села.  

Разбира се, причината е в невнятния де-

виз/мото/слоугън, който бе избран и натрапен за 

тези избори –  „Сигурност в Промяната“, с дема-

гогско многозначното „с Грижа за Теб“.   Чия сигур-

ност в това объркано време, промяна към конкретно 

какво?    

В случая „за Теб“ се опитва да замести и при-

видно да конкретизира „за Хората“ – любима и 

втръснала на всички фраза още от Сергей Станишев, с неговото досадно говорене в теле-

визора.   Сега кои специалисти – психолози и невролингвисти – го измислиха това сега?   

Ще бъдем ли удостоени да разберем имената им, за да им ръкопляскаме?  

Разбира се, че причината е в разрушителната подмолност на така нар. „вътрешна 

опозиция“.   Става дума за саботажът по места, в местните партийни организации, орга-

низиран и мотивиран от разните там Герговци и Дъбовци, Добревци и Паскалевци.  Но и 

това не бива да бъде извеждано като единствена причина.   И 

това би било едностранчиво, макар и с обратен вектор.  

 

Разбира се, че е виновна и Мая.  Тя по разбираема емо-

ционална инерция все още си дърпа хора от БСП – заблу-

дени от нейната словесна напористост, омаяни от елегантни 

костюмчета и демонстрирано самочувствие.    

Тук да не забравяме, че Мая Манолова бе острие и лице 

на БСП през инфарктната 2014 г. и това си е като нейна зас-

луга, и още се помни и цени от много в БСП, по инерция се 

цени.  Това си е неин личен партиен капитал, въпреки че сега 

е в друга и враждебна срещу БСП партия и компания.  
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Внимателните наблюдатели виждат, че сега Мая непрекъснато краде успешни тези 

от БСП, но това доста хора отказват да забележат.   Мая бе свита някъде встрани, като 

натрапил се и нежелан участник на протестите от миналата 2020 година, но после се из-

пъчи като водеща протестърка – и това също много хора отказват да си спомнят.   БСП 

и Нинова успяха да стопират откритото въвеждане на Истанбулската конвенция в Бълга-

рия, а Мая – обратно – се обяви за нея.  И това странно много леви хора и уж патриоти 

изобщо не отчитат, въпреки уж любовта им към децата и родителството в здравото бъл-

гарско семейство.   

Много се говори, че Мая сега е в ролята на острие срещу Мафията, но в същото вре-

ме се натрупа доста информация, че тя е обвързана с цяла серия от мафиотски неща – в 

Кюстендил и Дупница, в София и България, преди и сега.  Но това някак се гони от съзна-

нието на много хора – сега за нея продължиха да гласуват  137 000 души.   

Всъщност, така самата Мая стана символ на удвоените реалности в България –  

тя е изпъната в героическа поза на самоотвержен борец срещу мафиотите, а самата тя от 

над 15 години е плътно обвързана във и чрез такива структури, извлича блага от тях, злоу-

потребява с Партията заради тях.   Аз лично се убедих в това в Кюстендил през 2019 г. 

 

Разбира се, че за двойния изборен неуспех на БСП са виновни големите медии.   

Те не прекъсват своята злостна и зловредна пропаганда срещу БСП и са особено 

настървени срещу Нинова.  При това най-обичат да го правят чрез устата и хленченето на 

хора от самата БСП.    

Сега очакваме как те вдъхновени и платени ще се развихрят срещу Нинова и БСП 

като цяло.   Отново, и отново.  Очакваме и Станишев отново да кацне в София, за да ни 

поднесе своята порция и за да изпълни отново ролята си. 

 

Разбира се, че вина за изборната катастрофа на БСП през 2021 има голям комп-

лекс от неща, фактори, играчи.  Те взаимно си усилват практическия поразяващ ефект.   

Още, вероятно, е виновен и Космосът, който точно на 11 юли бил насочил магнитуда в 

друга посока… 

 

Стопяване на инерционното ЯДРО на БСП. 

А друго и ново ядро нещо не се консолидира!!! 

 

Изборната катастрофа на БСП  наистина има комплексен характер.  Всичко от 

изброеното по-горе  участва и дава своето в общия срив.  Всичко по-горе затиска БСП по 

свлачището надолу – то бе организирано от Февруари 2019  преди изборите за Европар-

ламент, и продължава с нестихваща активност и до сега.   

Има и още нещо, което е принципно важно, и за което БСП отказва да прави сери-

озни анализи, и да се пренастройва за да спечели, вместо все да губи и да губи.  Би след-

вало да се анализира и стопяването на инерционното социалистическо ядро на БСП.   

Те, хорицата, просто си отиват от живота, и това става със скорост от  20-25 000 

души годишно.   Старото БСП си отива физически – това е статистически факт, според 

природните цикли.    

В това си измерение, в своето циклично време-пространство  БСП невъзвратимо 

върви към своето нулиране!!!   В това измерение  линейното време на БСП  вече просто 

не работи.    
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И не работи, защото и доколкото  БСП загуби някъде в суматохата на властта и биз-

неса  своето  ценностно-митологично време: 

• загуби идеологизирания си манталитет 

• загуби ценността на Партията като обединяваща и мобилизираща конструкция; 

• загуби моралния си амортисьор, когато се сблъскват лични амбиции и користни 

интереси.   

Става дума за безогледните яростни групови егоизми, които просто разпадат орга-

низма на партията БСП отвътре – ерозират ядрото на организацията, сегментират и проти-

вопоставят частите на номенклатурата и активистите й, отпушват семейно-роднинска и 

кланова алчност за злоупотреба чрез партията.   

Това в БСП започна да надделява и да става поразяващо още от местните избори 

през  2003  и после през  2007 г.,  после се развихри при правителството на Орешарски 

(2013-2014),  после избухна като неудържими ракови метастази  след Февруари 2019.   

В резултат от всичко това  БСП  вече до голяма степен загуби ядрото си: 

първо, поради възраст и отиване от живота; 

второ, поради разпадането на общността и надделяването на груповите егоизми; 

трето, поради факта, че „Партията“ вече за повечето симпатизанти на БСП   

         не е мобилизиращ императив и сплотяващ символ. 

 

Младите в БСП.   Те могат ли, в състояние ли са да преодолеят  

тази партийна ситуация?  

 

Тук е мястото да кажем нещо и за младите в БСП – младите, с които толкова се спе-

кулира още от времето на Станишев. 

Има млади в БСП, има морални, честни и идейни млади в БСП.   Това е факт, не 

може да се отрича.   

И това е факт, който изненадва мнозина – всички онези, които си мислят, че мла-

дите поколения в България днес били само десни, че нямало как в днешно време да не са 

десни като мислене и като ценности.   

„Да, ама не!“ –  дясното сред младите в България и от България в чужбина, това го 

има.  То наистина е доминиращо сред младото поколение на така нар. „Милениуми“.  Но 

сред тях го има и изненадващото ляво, то е един спонтанен граждански продукт, много 

изненадващ за всякакъв калибър десни апологети.   

Младежкото ляво днес е не толкова идеологизирано, колкото морализирано.  

Това е важно да се открои като специфика.  Няма как  да е иначе в днешното пространство 

на „де-идеологизирано“ общество  с „прагматична“ политика.      

То, въпреки кризите в БСП и разочароващите неща в БСП, продължава да я зах-

ранва с млади попълнения.   Първото подмладяваща вълна бе през 2003-5 години.  

После младите в БСП претърпяха поредица от обезсърчавания.  Но, така или иначе, на 

приливи и отливи, с повечко или минимално,  приливът на млади към БСП продължава и 

досега. 

   

Проблемът е, че те имат желание, но в повечето случаи не знаят как.   

Най-важното е, че те като специфично ново поколение  нямат изградени съответни 

социални умения и емоционални рефлекси за работа и идентичност в голяма общност.   
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Младите в БСП ги обучават и учат чрез разни политически училища да работят в 

група и екип.  Но фундаменталното – изграждане и вграждане в общност – точно това ос-

тава в остър и масов дефицит.   Те като поколение имат съпротива да се приобщават към 

„колективното съзнание“ в мащабното поле на идеологията и партийната идентичност.   

Партийното им участие е по-често се възприема като игра и кариера, и доста рядко като 

осмислена идейна приобщеност и още по-рядко като партийна лоялност.    

 

Тук нека кажем, че социологията прави принципна отлика между общност и група, 

между общност и екип.  И това в случая е от огромна практическа важност.   

Общността е нещо органично.  Интериоризирана е в идентичността на личността, 

то е потопеност на индивида във възприетото като свое „колективно съзнание“, в прост-

ранството на съответна „социално-партийна принадлежност“.  Докато групата е нещо 

функционално, нещо което остава външно и механично за личността.  Хората го правят 

защото така трябва, а не защото така е естествено и не защото им идва спонтанно от-

вътре.   Правят го, доколкото играят съответната роля, а не поради интимния си начин на 

мислене и искрено чувство за приобщеност.  

Сега сред младите в БСП второто се обучава, а първото остава недоразвито, 

често пъти остава дори неразбираемо.    Разбира се, можем да видим доста изключения 

сред младите в БСП, но все пак горното е доминиращо и по-често срещаното.  

 

Новите млади в БСП като правило не са носители на социалния рефлекс да се 

живее и работи в общност, преди всичко в общност.   

В новите поколения надделява рефлекса към индивидуализъм, към егоистична инди-

видуалност.  А на тази база те лесно са подбутвани и сами се подхлъзват  към клопката на 

материалния интерес,  към самоцелен кариеризъм и използване на околните – и така мла-

дите в практиката сами изневеряват на абстрактната си идея за лично вграждане сред 

нещо общо и общностно.    

Това днес е видимо и сред левите млади, не само сред десните.   

То е универсален вектор при формирането на тяхното поколение, на специфичния 

им „поколенчески социален характер“.  Отличително е за младите от „дигиталната 

епоха“, в която така нар. “digital natives” са отвързани от другите, и са завързани преди 

всичко за своя смартфон и таблет.    

Сега, поради арестуването на хората, на учениците и студентите, в домовете им (уж 

от грижа за здравето)  това от мода ще се превърне, превръщат го в нова човешка 

същност (new Normalcy).  То става същност на отчуждения и отделен индивид, който 

живее във някаква своя виртуална среда и микро-групи, а става все по-безпомощен да жи-

вее сред реална и по-голяма общност от хора.  

 

Ако погледнем от тази гл.т. програмите на отделните партии, ясно бихме откроили 

ДЕМократична България.   

По-горе вече посочихме, че те най-открито и настоятелно се опитват да се качат 

върху тази политическа и гражданска вълна и тази „нова нормалност“, която се култивира 

чрез страх от Болестта и всякаквите лок-дауни (Be at Home),  и онлайн учене и работене.   

Искат точно те да водят хорото при реализирането на този политически проект.   Те са 

обявили, че ще се борят за всеобща дигитализация.  И така нататък.  Все в  духа на 

Клаус Шваб и Максим Бехар,  и техния проект за модернизация.    
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Друго важно за тях е, че те като партийна формация сега в най-голяма степен проя-

вяват общностен дух.   Останалите партии: 

• или нямат такъв и са някакъв механичен сбор от кариеристични амбициозни хора 

и групи по интереси; 

• или са го имали, но сега при тях общностният дух е вече ерозирал, вече са загу-

били силата на вътрешната си спойка; 

• или имат нещо приличащо на дух, но то по същество е само някаква ситуативна 

емоция, която сама ще си изстине и поумнее разочаровано. 

 

Те проявяват своя общностен дух  във и чрез своите интернет форуми, взаимно се 

подкрепят, харесват си постовете.  Нахвърлят се към някой чужд и иначе мислещ, имат ко-

лективен рефлекс да реагират и застават като човешка стена срещу дразнещи ги полити-

чески противници.   Опитват се да прихванат „модерната“ част на младото поколение и на 

образованите съсловия – при това точно като специфични граждански прослойки и общ-

ности.  А това е много вярна и силна на практика стратегия – ясно се ситуират в социал-

ното пространство,  ясно визират своята така нар. „социална база“,  в състояние са да про-

извеждат в изборна ситуация мобилизация сред своите, взаимна подкрепа, надъханост и 

енергичност.  

Това е много характерно за ДЕМократична България  не просто като формация, а 

преди всичко като общностен дух и душа.   

Това все още е валидно за тях, въпреки че Кристиян Таков си отиде, а те сега го 

неглижират като име и авторитет, вместо активно да го превръщат в структуро-опреде-

ляща митология.  В този случай егото на Христо Иванов издига стена пред магнетичността 

на Кристиян, която те сега отказват да използват и експлоатират.    

Това донякъде е и глупост на ХристоИвановци, доколкото те не проумяват силата на 

митологичното време за една партийна формация – като се отказват от Кристиян и него-

вата морализаторска магия и сплотяваща сила те сами си скъсяват митологичното вре-

ме.  И ще си останат само със своето циклично време, което пък ги обрича на скъсяване и 

на линейното им време в политическото пространство на съвременна България.  

Въпреки горното, ДЕМократична България все още в значителна степен съчетават 

три важни неща:    ясна и открита политическа цел,   плюс използване на обща тенден-

ция в Европа и в така нар. „цивилизован“ свят,   плюс  самосъзнаваща се и самоидентифи-

цираща се чрез нея общност.   В това съчетание те са много силна формация,  имат своя 

граждански сегмент, който да ги харесва и подкрепя.  През тази изборна година, на 11 юли,  

успяха да прихванат практически максималния обем от съответни гласоподаватели.  

 

Обратно, партии като БСП все още остават години зад и встрани от тази нова диги-

тална реалност,  въпреки не малкото млади хора в редиците им.    

Спомням си моята кампания за кмет на София от 2015.  Тогава бе изненада за мен, 

че младите социалисти в столицата така и не можаха да разберат нуждата от активност 

чрез интернет платформите.   Тогава те не приеха, че това е тяхна специфична мла-

дежка форма за участие и подкрепа в рамките на кампанията,  както и че това е тяхна от-

говорност за една успешна обща изборна кампания.  

Сега, през 2021, вече има привидност, че в това поле нещата са се подобрили, и че 

младите от БСП в изборната кампания са се модернизирали, както десните.  „Да, ама не!“   

Моите наблюдения от София и няколко други общини не са толкова оптимистични.  

Много часове дневно се стои в интернет и в мрежите, но слабо се използва потенциала 
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им, рядко се правят оригинални и атрактивни неща.  Рядко се проявява общностна култура 

и колективен рефлекс за взаимно коментиране и подкрепа, за взаимно споделяне и рекла-

миране.   В интернет форумите на БСП ясно си личи неумението да се работи в общ-

ност, липсата на рефлекс да се подкрепят своите.  Ясно се усеща субективна бариера 

и липса на рефлекс  да подкрепяш своите  срещу политическия противник, дори когато 

конкретни детайли в пост на съпартиец  нещо не ти харесват.  Не се надмогва личното от-

ношение и критикарщината, заради общото дело и колективната цел. 

 

Сега, в тези две изборни кампании от 2021 г. имаше много фейсбук от БСП, но с тол-

кова бледо въображение и в елементарни форми, че човек чак се чуди как е възможно.  

Имаше, разбира се, и чудесни изключения, но те бяха само огледало на общата безпо-

мощност на БСП и специално на младите от БСП: 

• интригуващо да представят себе си  online; 

• да събират широко внимание  live и stream; 

• да формират интерес към партията си и мотивация за подкрепата й  чрез интер-

нет, чрез кратки клипове, чрез подкасти, чрез оригинална визия и въздействащ 

звуково-музикален фон. 

Горното е също специфична проява на закърнелите сетива за общностно вграж-

дане, за недоразвитите социални умения за диалог, вкл. за публичен диалог и общуване, 

със свои съмишленици, със свои непознати връстници, с идейни противници, с полити-

чески съперници.   

Е, при това положение на практика става нещо парадоксално –  „подмладяването“ 

в БСП не я сплотява, а допълнително още повече я разединява.   Това е реалност, ко-

ято следва да се вижда честно и да се признава.  А от умни и гъвкави лидери на БСП, това 

следва да бъде овладяно като негативен феномен.   Самите млади в БСП би следвало да 

се повгледат по-критично в самите себе си.  

Само се вгледайте в броя  like под отделните постове на млади от БСП.   В огром-

ната част от случаите ще видите 10-20-30 броя.  В още малко случаи ще видите  100-150 

броя.   Само в редки изключения можете да видите стотици  like.   Това самò по себе си е 

много силен и доста жесток индикатор:   първо, за успешност или провал при разпростра-

нението на своето, и второ, за адекватност или оставане встрани от съвременната комуни-

кационна среда и формите в нея.  

 

Нека обобщим, защо подмладяването НЕ сплотява БСП?    

 

Една от важните причини е, защото по принцип в БСП вече няма интелектуални ав-

торитети.  Такива, към които младите да имат респект и да се заразяват от тяхната ви-

сока мисловност и ценностен пример.    

Това си е голяма беда, доколкото по принцип младите не могат без възрастните, 

въпреки днешното високомерно самомнение на повечето сред младите поколения.   При 

това авторитетите в партията следва да се не просто възрастни хора, а мисловни ли-

дери, идейни вдъхновители, емоционални генератори.   

От това имат нужда младите – и тогава няма да има проблем нито с тяхното органи-

зационно интегриране, нито с напасването между вече толкова различни поколения.    

Интелектуалните авторитети в това поле са нещо ключово.   А точно тях БСП за-

губи като свои човешки и мисловен потенциал – старото поколение такива личности си 
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отиде, други бяха отхвърлени и не се използват.  Трети сами не успяха да се адаптират 

към новата епоха и от умни в миналото днес на практика са глупави – доколкото вече 

не разбират новата епоха и хора, боравят със стари представи, дават архаични съвети, 

говорят с остарели маниери и език. 

 

Друга основна причина е, защото в БСП вече няма  идеологическа яснота и иден-

тичност – точно обратното.   

Вече повече от 23 години, от времето на Първанов,  БСП  е мисловно побърквана 

чрез всякакво дърпане: 

• от автентичен социализъм  към одесняла и продажна социал-демокрация,  на 

първо място германска и английска,  които на практика убиха социалистически-ля-

вото,  плъзнаха го към нищото по измисления от тях „трети път“; 

• от методологически верен марксизъм  към извратените либерални варианти на 

така нар. „културен марксизъм“,  към извратените примери уж за ляво от Демокра-

тическата партия в САЩ, която под прикритие на някакво си ново ляво, всъщност 

е екстремно дясна политическа формация; 

• от социална нормалност към всякакви джендър и малцинствени изкривявания,  и 

към новия расизъм с обърнат вектор, този път спрямо белите, спрямо хетеросек-

суалните, спрямо партиархално-традиционните; 

• както и от класово и принципно мислене  към някаква аморфна демагогска грижа 

за бедните и пенсионерите,  както популистки се казва  „за хората“; 

• от мащабност на мисленето за обществото и политиката  към текуща дребнавост, 

към ситуативно лавиране, към прагматизъм на оцеляването.    

 

Младите лесно биват подхлъзвани  по горните пързалки на мисълта и изкуствено 

разместване на ценностите,  с издребняване и битовиозиране на социалното мислене и 

обществените представи.   А те имат нужда от мащабност на представата за света.  Но 

не просто и само като текуща информация за скандални световни събития, а като разби-

ране същността на процесите и тенденциите, на прикриваната същност на глобалистките 

проекти и сценарии.     

Младите имат нужда и от структурно подреждане в представата си за света, в зна-

нията и познанието за обществото,  специално по отношение на класовите и съсловните 

интереси, които обслужва съвременната „неолиберална“ дясна държава.  Без това мла-

дите леви си остават на нивото на хаоса в ежедневието и не са в състояние да се  изкача 

на висока мисловна камбанария.  

Всичко това някой трябва да го обясни, да пише и напише вдъхновяващи книгите, 

да произнася магнетични думи, да говори със заразяващо слово, да формулира заразя-

ващи лозунги.  Във всичко това се корени познание и идейни формули, които се „спускат 

отгоре“, а не се произвежда „спонтанно граждански отдолу“.   Става дума за познание и 

формули, които да се превръщат в убеденост и мотивираност.  А това не го може 

всеки, не става спонтанно „отдолу“, не може да го очакваме от посредствени умове.    

То се дава от водачи, то се дава от мислители, то се вдъхновява от лидери.  

И точно тук е ролята и отговорността, първо, на интелектуалните авторитети в една 

такава партия като БСП, и второ, на идейната й гъвкавост и идеологическата й идентич-

ност.   Все фатално липсващи неща в БСП – още от времето на Георги Първанов, от вре-

мето на смачкването на БСП през 1997-9 години.    
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Липсват в БСП още оттогава, а не само през последните 6 години, както спекула-

тивно твърди така нар. „вътрешна опозиция“, с особена настървеност от 2019 насам.  

 

Трето, подмладяването през последните 18 години на практика не сплотява БСП, за-

щото серията от кампании за „подмладяване“  бяха направени и изговорени така, че в БСП 

се разви класически „конфликт между поколенията“ – много от възрастните социа-

листи са възмутени и се страхуват от младите,  а младите от своя страна  се дразнят и 

презират възрастните в техния уж архаизъм.    

Дори има ключови лидери, които превърнаха това разделение и противопоставяне 

между поколенията в БСП  в своя партийна визитка.  Сега на първо място такъв е Кирил 

Добрев, преди това бе „учителят“ му Сергей Станишев.   

По тази линия тяхната „младежка и подмладяваща“  активност на практика се оказа 

убийствена за БСП като бъдеща масова и мощна, като сплотена политическа форма-

ция.   Вместо да прави нещо нужно и добро, на дело направи обратното.  Минаха години и 

днес това се вижда ясно. 

    

Загубеното предимство на БСП.  Кой и как, кога би могъл  

да го възстанови? 

 

И така, старото ядро си отива, стопява се, обезсилва се.  А новото ядро в  БСП 

така и не се формира, не се сплотява, не поема щафетата.    

Със смяната на поколенията в БСП,  всъщност,  БСП се трансформира от партия с 

мощно и удивително устойчиво ЯДРО  в продължение на цели 2,5 преходни десетилетия,  

към организация с аморфна човешка маса от симпатизанти и гласоподаватели.  А това 

самò по себе си е фатално за БСП в днешната агресивна и безмилостна спрямо нея поли-

тическа и медийна, гражданска и бизнес, идейна и пропагандна среда?   

Повече от 2 десетилетия след 1990 г. БСП имаше уникално човешко и гражданско 

предимство пред другите големи и средни партии – това бе нейната идейна и ценностна 

спойка, чувството за гражданска общност, както и моралната лоялност към партията си.  

От времето на Станишев и Първанов – вторият президентски мандат и тройното правител-

ство – това бе шоково ерозирано (2005-2009 г.)   

През онова време се натрупа критичен потенциал за пречупване душата на БСП, за 

спиране на нейното ценностно-митологично време и съответно стопяване в политичес-

кото пространство.   

После – при Орешарски и Миков (2013-2014) – процесът на ерозия се ускори, и сега 

вече достигна до ясен електорален израз – две катастрофални загуби, само за 3 месеца, в 

една и съща изборна ситуация през 2021.  Те бяха крещяща демонстрация на невъзмож-

ността днешните БСП-ри да се мобилизират – и като идейна и партийна общност, и като 

единна и ефективна организация.    

За жалост, лидерството на Корнелия Нинова не успява, вече колко години, да пре-

чупи тази тенденция и да я пренасочи към ново консолидиране на партията.  Отново 

към усещане за общност и ценностна спойка.  Отново към способност за мобилизи-

ране в изборна ситуация – мобилизиране при някакви протести както през миналата 2020 

година, при отстояване на твърда позиция спрямо оспорвани закони или други подобни ак-

тове на Властта, при ключови политики както срещу Истанбулската конвенция.  
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И в същото време, при всичките злостни критики срещу Нинова – от 2019 г. досега – 

другото БСП не е в състояние да излъчи  някой що-годе приемлив неин заместник и ал-

тернатива.    

Всъщност, в това се състои третата беда на така нар. „вътрешна опозиция“ – те не 

само, че критикуват видимо заядливо и самоцелно, не само че обслужват анти-БСП стра-

тегии и интереси,  но и излъчват контра-кандидати, които са много по-уязвими от Нинова, с 

видимо по-нисък личностен потенциал, с минимална и доста съмнителна вътрешно-

партийна подкрепа.    

Такива бяха  Красимир Янков и Ва-

лери Жаблянов, такива са  Кирил Добрев 

и Калоян Паргов, такива са още 2-3-ма по-

тенциални контра-лидери, които сега пропа-

гандата лансира.  Това са все хора с големи 

лични амбиции, но с видим недостиг на чо-

вешко качество и партийна харизматичност.   

Става дума за хора с вече трудна за прикри-

ване външна задача  да ерозират отвътре 

БСП и всячески да я разколебават и отслаб-

ват.   

 

Обобщено казано, БСП е кадрово болна партия.    

Още през 2015 г. в едно свое голямо интервю от  9 май обясних, че партията има бъ-

деще, само ако съумее да се прочисти, да се самопрочисти.   Обект на това би следвало 

да са много хора в БСП – както по вертикала, по цялата йерархия,  така и в хоризонтала, в 

твърде много местни организации.   Разбира се, тук не говоря за спекулативно и злов-

редно прочистване, за някаква истерична борба срещу „враг с партиен билет“.   Това би 

било вътрешно партийна поредна репресия и допълнително влошаване на кондицията.    

Нещата могат да се правят здравословно, чрез нормални демократични проце-

дури, с откритост и нужната публичност на фактите и действията.  Могат да се правят в 

принципен диалог и с ясни аргументи.    

Крайно време е да се разбере, че демокрация не означава всичко-позволеност.  

Демокрацията означава права, но и дисциплина.  Уважение към другия, но и негово отго-

ворно съобразяване с общото.  Даване простор на индивидуалността и предприемчи-

востта, но и подчиняване на принципи и норми.  

 

Тук можем да се върнем към разпределянето на вината за сегашното състояние 

на БСП и за двете изборни катастрофи тази година.   

Болежките на БСП като партиен организъм и като идейно-ценностна общност, всичко 

това не може да се дължи  само на грешки откъм лидера,  нито само на грешки в избор-

ната кампания,  нито само на тук-там неудачни водачи на изборни листи, наложени от По-

зитано.   

Всичко това по същество се дължи на новата СУБСТАНЦИЯ на БСП.   

Тя вече е принципно сменена поне от  1999 насам, по много от същностните неща тя 

вече принципно се различава от социалистическата партия от началото на 90-те, както и 

от така нар.  „автентична лява социалистическа партия“.  В този смисъл, за да оцелее 

БСП, то тя следва да бъде новоизграждана и новоизградена – при това на дело, а не 

само на думи;  резултатно, а не само като декларирани добри намерения.    
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Новоизграждана по нов начин – защото е видимо, че досегашното партийно строи-

телство вече е безпомощно.   

С нов тип мислене – поради същностните промени в манталитета на съвременните 

хора, особено на младите заместващи поколения.   

Изграждана с нова енергия – левицата има нужда от енергията на оптимизма и за 

радикална промяна, а не от мизантропски вайкания за бедност и безпомощност.   

Разбира се, и с ново самочувствие – левицата има 

нужда от лидери и хора, които са устремени към по-добро бъ-

деще и по-светъл живот.   А не към „демографска смърт“, не 

вторачени в някакво си „нестанало общество“.  Левицата и со-

циалистите не могат да мислят себе си като „80% дебили“ и 

това мизантропски да им харесва.   Левица без оптимизъм и 

без самочувствие за промяна е предварително усмъртена. 

Изграждана с възроден общностен дух – спойката в ле-

вите формации идва не от грубия прагматизъм и елитаризма 

като при десните, а от идея за общо благо и мисия за нормал-

ност в държавата и за развитие в обществото.   И разбира се, 

с ново другарство – в силна лява формация има човешка 

споделеност и чувство за близост, има социална сетивност и 

емпатичност, има мощен така нар. „социален капитал“ от взаимно доверие.   

Всичко това трябва да се възстанови в БСП.  Трябва!!!   Иначе, залезът вече е над-

виснал.  Иначе столетната история на тази партия би приключила с тъжен паметник. 

 

 

Възможна ли е НОВА ЛЯВА партия днес в България? 

Много опити напоследък, но все катастрофи и разочароване… 

 

Тук можем да споделим ясно прогнозата си, че ако БСП загине като сериозна бъл-

гарска партия, то не очаквайте в следващите  5-10-15 години да се роди нова и силна 

лява-социалистическа партия в България.   Това вече го обяснявам в няколко свои интер-

вюта.   

Няма да може да стане, просто защото ние живеем в дясна Европа, която става 

крайно-дясна, става неофашистки дясна – това бе ясно посочено още през 2014 чрез 

подкрепата за бандеровския преврат в Украйна.  Това е същностно политическо измере-

ние на съвременния мейнстрийм, особено под патронажа на такъв уж човеколюбец като 

Клаус Шваб, съгласно една серия от стратегически сценарии като Agenda 2030.   

Къде и как в такова историческо време би могло да се роди  наистина лява форма-

ция, наистина социалистическа?    

Ментета – може,  истинска – просто няма как.  Няма да й бъде разрешено, не може 

да оцелее.  Няма да може да пробие похлупаците и бариерите, за да стане силна и го-

ляма.  

Жалко е, че на това равнище на мислене и в тази времева перспектива  няма 

абсолютно никаква реактивност.   Критиците към БСП и особено към Нинова  сега  това 

го гонят от съзнанието си – в устрема си да се саморазправят с нея.   Отчаяните от БСП 

симпатизанти  това го гонят от съзнанието си – те просто са лишени от висок мисловен ли-

дер в партията си.    
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Групите по егоизъм  в БСП-структурите по места  това невротично го гонят от съзна-

нието си, дразнят се, ако някои заговори на тази тема.   Защо така?   Просто защото то би 

им навредило на бизнеса, който сега те правят върху гърба на партията.    

Левите интелектуалци по това отказват  сериозно да анализират и да предлагат 

платформа – повечето от тях предпочитат да малтретират съзнанието на симпатизан-

тите.  Мачкат го чрез апокалиптичната си прогноза за смъртта на България и българите.  С 

вайкането си за НЕставащото българско общество.  Чрез обвинения към уж глупостта и 

дебилността на народа, който сам си бил произвеждал всички беди.  Със сеенето сред 

старите и младите леви на  мизантропия на отчаянието и примирението.     

Говорещите за ре-идеологизиране в БСП – такива като архаичния социалдемократ 

Пирински – това дори не го разбират, въпреки уж високата си политическа образованост.  

 

Много хора се подлъгаха от формирания Ляв Съюз, експлоатиращ митологията 

около името и миналото от 90-те на партийния лидер и премиер Жан Виденов – ето, най-

после се формира нова по-автентична социалисти-

ческа формация;  ето, тя е толкова чакана от разоча-

рованите от одесняването на и във БСП, че хората 

масово биха се втурнали да гласуват за тях;   ето, 

имат си морален лидер и харизматичен водач.    

„Да, ама не!“   Изборните резултати опровергаха 

тези наивни очаквания –  0,39%, вместо убедително 

над 4%,  само минималните  10 309 гласа, вместо 

очакваните  над 120 000 гласа.    

Как Ви се струва?   Числата са жестоки спрямо 

наивността и относно политическите претенции преди изборите.   Можете да погледнете 

нашите прогнози от 1 юли и 9 юли (в сайта преди този текст).  Там доста подробно обясня-

ваме, защо претенциите ще катастрофират и на практика ще се случи това, което имаме 

като изборен резултат.  

 

Даааа, БСП си е голям проблем.  Това ясно се вижда на практика – проблем вътре 

в себе си, проблем със симпатизантите си, проблем пред гласоподавателите си.    

Но е вярно също така, че БСП  продължава да е уникален конструкт в нашата пар-

тийна система.  Все още има някакъв потенциал да не погуби своята идейна и социална 

идентичност.  Отново да възрасне като идейна и морална общност.  Отново да се усили 

като стройна и ефективна организираност.  Отново да си върне духа на хуманна и бор-

бена българска патриотична партия и гражданска общност.   

БСП все още има някакъв потенциал да се съхрани в това свое ценностно-митоло-

гично време.  Но не в демотивиращата носталгична и ретро проекция, а единствено и 

само в проекцията на жизнено бъдеще.    

Ако БСП оцелее и успее да открие това ново свое ценностно-митологично време,  

то тя ще си върне живецът и животът в нейното линейно време в следващите десетиле-

тия.  За да стане адекватна на новите поколения и в цикъла на новото общество.  Сама на 

себе си да даде шанс да просперира в новия цикъл на живот в държавата и българското 

общество.   
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Феноменът  „Партия на Слави и Тошко“.   

Като инструмент за изваждане на  Борисов от играта, 

уж като борба срещу ГЕРБ.  Временна формация, за да се прокара нова 

изборна система и нова господстваща сглобка 

 

„Партията на Слави“ е наистина феномен в нашия политически и обществен жи-

вот, особено сега, в пречупващата 2021 година.  Има своята изключителност и извън нор-

малност.  Носи изненада, сякаш преобръща правилата.  Дава видимост, че нормализира 

представите за политика.  Така или иначе, разбърква досегашния ред и отваря простор за 

нови висоти или пък към ново дъно.  Размества структурата и дава надежда за установя-

ване на нов начин на функциониране.   

 

Променя представите за време и пространство в политиката и властта  

    

Компресират времето само до няколко месеца, в които да се промени „Системата“ 

– поне такова е обещанието, такава е прокламираната политическа и гражданска цел, та-

кова е гражданското очакване към ИТН, към Слави и Тошко.   В този смисъл те дори сами 

себе си титулуват „партия на Промяната“.     

Те са водещи в пренасищането на пространството с уж нови партии и лица.   

Но в същото време сякаш изпразват същото това пространство от качествени поли-

тически сили и стойностни политически лидери – самите те като една празнота, а подвеж-

дат и другите със своя пример.  Всяка следваща изцепка и непремерено действие ни кара 

да си мислим, че в края на краищата се случва този негативен вариант.  ИТН на Слави и 

Тошко още повече изпразват пространството от стойностни политици и политика – дори в 

сравнение с Бойко Борисов и досегашния ГЕРБ.  

 

Те обръщат спиралата на политическото време – обръщат я с главата надолу.  

Имат претенция, че дават път напред и нагоре – разрушавайки досегашната „Система“ и 

опитвайки се да съградят нещо по-нормално, по-функционално, по-полезно за народа и за 

държавата.   А по същество вече се натрупват доста индикации, че  ИТН на Слави и Тошко 

по-скоро ще обърнат спиралата надолу и назад: 

• към още по-крещяща некомпетентност и бездарност във властта; 

• към още по-неприкрито опростачване и примитивизиране; 

• както и към съвсем едпополюсно слугуване на външни сили.   

 

Завъртат НОВ ЦИКЪЛ или с тях приключва досегашният мутренският? 

 

Претенцията на ИТН и очакването към тях е те да завъртят нов цикъл – обществен 

и политически.  С ново връщане на държавата към реална демократичност, с оживление в 

икономиката и освобождаване от задушаващата прегръдка на мафията и корупцията.   

Но има и негативен вариант, на практика Слави и ИТН да се окажат последния гърч 

на стария цикъл, на досегашното опростачване на публичните отношения и снижаване на 

човешкото качество на управляващите. 
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Само вижте лицата, които до този момент са извеждани на сцената като бъдещи 

ключови лица:   министрите Николай Василев и Милен Велчев,  преговарящата за ЕС, ми-

нистърка и еврокомисарка Меглена Кунева, „Царят“ Симеон и генералите, които вече 20 

години се прикриват зад гърба му, дори и такива уж периферни, но много знакови лица 

като Саша Безуханова.   Какво ново има тук?   Това са все персонажи от стария времеви 

цикъл на мафиотизирана, продадена и безродна България.  

 

Създават НОВ ХАОС, вместо очаквания по-добър обществен ред 

 

Вместо нов и устойчив ред, съзидателен ред и чувство за стабилност в обществото, 

Слави и ИТН  по-скоро отново създават нов хаос. 

Това се видя ясно през краткия живот на 45-то НС.   Сега, вече цяла първа седмица 

след изборите,  ни зашеметяват с разни неща, които дават нови измерения на хаоса в 

България, в политиката, сред политиците ни.   При това, забележете, става дума за хаос, 

създаван от Слави и ИТН,  но без никакви гаранции, че самите те ще ни вадят и извадят от 

него, че дори биха се опитали да го направят. 

Като казахме „хаос“ и се досещаме, че май това сега бе мотото на ГЕРБ.  От 2019 г.  

девизът на ГЕРБ бе „Работа, работа, и пак работа!“   А сега, в тази изборна кампания, 

изведнъж се прехвърлиха към „Ред в Хаоса“.  Не, че те са създали хаоса, но пък се пред-

лагаха да ни измъкнат от него и да ни вкарат в някакъв нов ред.   

Много осведомени хора, не малко анализатори направиха връзката с масонската 

символика.  Дали пък тук не бихме могли да си мислим за 

Бойко Борисов, като човек, който се опитва да се хване за 

последна сламка за оцеляването си.  Малцина знаят за не-

говата масонска принадлежност – вероятно някъде от 2010 г.,  

вероятно с платено членство чрез 3-4 милиона,  вероятно в 

една специална ложа в Швейцария.    

Казва ли ни някой?  Но все пак информацията се изп-

лъзва и циркулира – днес е поредна „конспиративна теория“, 

утре се оказва банален факт от реалността.   Да не би пък  

новият девиз на ГЕРБ и Борисов да е негова и публичната му 

коленопреклонна молба, „Елате, Братя, спасявайте ме!“?  

Човек като си няма друга работа, би могъл да си мисли и за такива неща.  Малко е 

опасничко.  Но пък като ходя без медицинска маска да не би да е по-малко опасно!   

При всички случаи  има една символна сдвоеност между ГЕРБ и ИТН, подозри-

телна практическа сдвоеност между мутрата Бойко и спасителя Слави.    

На нивото на девиз в изборната кампания те съвпадат.  ГЕРБ официално си го изб-

раха и сложиха на плакатите.  Слави го прави на дело още от 11 часа, в понеделника след 

изборния ден, когато „хаотично“ ни зашемети с публично номиниране на състав на своето 

уж Правителство, начело с един знаков Премиер.   

 

„Партията на Слави и Тошко“ в същността си НЕ са ПАРТИЯ   

 

Тя е пренасяне на фирмената структура на „Шоуто“ в полето на политиката.  Корпо-

рацията иска да стане държава,  сценаристите искат да станат държавници,  трудови 

мигранти от кастинга искат да станат министри и премиери.    
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Корпорацията иска да вземе цялата държава на концесия – поне за 4 години. 

Босът във фирмата претендира, че става владетел в държавата и на обществото. 

А неговите придворни и шутове парадират от трибуната, че са станали висши поли-

тици и определящите всичко държавници.  

Те като НЕпартия имат само гласоподаватели и зависими от тях, нямат съмишле-

ници и съграждани в общото царство.  В устата им говоренето за „суверена“ е измамно. 

Част от хората, които лансира Слави, са се въртели около политиката и държавни-

ците.  Но само като роднинска връзка или само като обслужващ персонал.  Но само като 

сатира спрямо властниците и социален отдушник за народа.  Но само като раболепни 

„плебеи“, които обслужват „аристок-

рацията“ от високото в държавата и 

властта.  Но само като зависими 

мутри, които изпълняват поръчките 

на босовете.    

И така, те имат огромната 

лична и групова амбиция да се ка-

чат на върха – от последни да ста-

нат първи, от периферни да станат 

централни.  Имат и самочувствието, 

че разбират от нещата в политиката 

и държавата, че могат да ги правят, че дори биха били по добри и ефективни.  А всъщ-

ност, в 97% от случаите са принципно неграмотни и морално неадекватни, словесно 

безпомощни и с отблъскващ образ.  Поне досега като такива ни се представят. 

 

 

Едно особено културно и „класово“ разделение и противопоставяне 

 

При ИТН на Слави и Тошко откриваме едно специфично „класово“ измерение, 

сблъсък и подмяна между ниското и високото в  гражданската структура на обществото. 

У нас за 2-ри път от 32 години  върхът на държавата и политиката се превзема от 

„плебеите“ и от обслужващата периферия.    

Първият път бе чрез ГЕРБ, от Борисов и Цветан Цветанов.   Сега се прави опит за 2-

ри път чрез Слави и неговите провинциални сценаристи.   Първият път чрез две момчета 

от „простия народ“ – Бойко и Цецко.   Вторият път отново чрез две момчета от „чалга на-

рода“ – Слави и Тошко.  

Това самò по себе си е огромен личностен дефицит.   

Вероятно поради това при втория опит да се прави правителство и да се търси пре-

миер (в 46-то НС)  Слави тръгна да се скрива зад нечии образ на аристократ.  Това като 

някакво публично компенсиране на своя собствен личностен дефицит и недораслост.   

Това като опит за мимикрия зад нечии по-висок и извисен образ. 

Тръгна от приближените на аристократа „Царя“ Симеон – Николай Василев,  после 

се пусна слуха за брюкселската аристократична Меглена Кунева.  Единият образован – 

уж по-аристократично.  Другата – облечена в бяло, и произхождаща от висока „комунисти-

ческа“ фамилия. 
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Дори бе сондирана гражданската реактивност спрямо светската фигура на  Петър 

Стоянов.   По нея има видимо доста лустро.  Знаем, че беше президент,  виждаме го в 

светски маниери и стойка,  научаваме за негова 

аристократична мнооого висока позиция в „Библио-

теката“ на световните масонски структури.  

Зад такива хора и тяхното светско лустро се 

опитва да се поприкрие Слави, за да позабравим не-

говия простоват имидж, рошавия Тошко, прокъса-

ните дънки на Филип, рокаджийските татуировки в 

стил  а-ла „No Mercy“ и „When I Die“. 

Е, вероятността скриването на селското момче 

Слави зад някакви измислени аристократи е трудно да мине, вероятността да не може да 

стане е огромна.  Обществото едва ли би могло да преглътне едно такова ново псевдо 

аристократизиране на върха в България.  Ние все пак се учим от злокобния си 20-годи-

шен опит – „Царят“ ни научи.    

Самите визирани личности, всяка една от тях, са с огромен дискредитиращ товар 

върху раменете и петна по лицето.  И след като те няма да бъдат приети, какъв ще е шан-

сът на Слави? 

 

Два полярни варианта за избор и действие пред ИТН и Слави 

 

Първият, и по-добрият шанс и вариант е Слави просто да взаимства сегашния Слу-

жебен кабинет – поне 7-те ключови и високо рейтингови министри.   Има ги, поднесен му 

като на тепсия.  Самите министри дават личните си знаци, че при определени резонни ус-

ловия, те биха продължили – вече в една партийна форма.   

Чрез такъв ход  Слави и ИТН  биха си осигурили и липсващата им партийна подк-

репа за гласуването за такова правителство.  Биха още повече избутали рейтинга си на-

горе поради народното харесване на тези министри.  Биха били в мир и сговор с Прези-

дента Радев.  Биха си осигурили подкрепа и от БСП, не само от  Христо Иванов и прекрас-

ната Мая.  Дори и от ДПС биха ги подкрепили и гласували за такова правителство, след 

като се убедят, че интригите им няма да минат.  

И тогава  ГЕРБ-Борисов действително 

биха останали в изолация.  А това би бил из-

ключително важен знак към масовата психика, 

че наистина Борисов е преборен, а ГЕРБ са в 

критична ситуация да си търсят друг лидер.   И 

това би било трето поредно и жестоко пробож-

дане в сърцето на Борисов от страна на съб-

рата му Слави. 

Чудесен вариант!  Това е един чудесен и 

универсално печеливш вариант!!!    

„Да, ама не!“   А, ако те вземат да се откажат от този шанс и вариант?  Ако Слави и 

Тошко дори тръгнат срещу него, вадейки някакви компромати срещу харесвани министри, 

обиждайки Президента Радев,  правейки невъзможно и БСП да ги подкрепи? 

Тогава би им останал другият вариант – да се блъснеш челно в дънера, вместо да се 

приплъзнеш отстрани под сенчестата корона. 
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Вторият, и не просто по-лош вариант, а закопаващ ги вариант,  е Слави и Тошко да 

номинират някой от кастинга, да се откажат от всички в Служебния кабинет, и да пропад-

нат на видимо по-ниско и ниско личностно равнище.   

Представяте ли си новият Премиер  да е някой от онези симпатични българи от 

Света,  който няма никакъв държавнически опит,  който дори бизнес предприемач не е 

бил, а само някакъв търговец и среден служител,  който е полунеграмотен в полето на 

политиката,  който още на първото си интервю в „Панорама“ усмихнато и самодоволно би  

проявил подлудяваща неинформираност и закопаваща некомпетентност?    

Помислете си и за личностното ниво на един такъв човек, който уж работи някъде на 

добра позиция, но всъщност е дошъл тук на кастинг за да се умилква на Слави, за да го 

трудоустроят в България като министър или премиер!!!    

Нека не забравяме, че проблемният начин на мислене и прикритата личностна иден-

тичност се проявяват под прожектора именно чрез подобни кастинги, гледаме ги в изла-

гащи снимки от предишната им  биография, четем ги в Си-Ви-то на такъв човек, в което 

той просто няма с какво да се похвали,  виждаме ги в дупките в биографията, за които 

няма дори опит за отговор къде и какво е правил този човек.  

• Такъв ли „нов човек в политиката“ ще ни извадят Слави и Тошко?   

• По принцип, самите те имат ли дори минимална компетентност да правят такъв 

сорт кадрови подбор??    

• В случая, онези скритите зад сцената, няма ли да поставят самите шоу-сцена-

ристи и Слави в небрано лозе, с много тръни??? 

 

 

„Партията на Слави“ била АВТЕНТИЧЕН продукт на Слави 

 

Слави сам си бил решил да прави партия.  При това такава, която да се сблъска с 

колоса Борисов и неговата ГЕРБ.  При това партия с мисия 

да изтласка настрани и надолу мафиотските структури и 

после да спаси държавата и народа от тяхното господство 

и деформираща мощ и активност.   

При това такава партия, която да изгони и разгони 

„калинките“ на Борисов и ГЕРБ – крадливи и грознички, 

необразовани и простовати, цинични и отблъскващи.  Да ги 

извади и изгони от Властта, от министерствата и държав-

ните агенции, от бордовете на държавните фирми и корпо-

рации.   И да ги замени с високо образовани, плюс държав-

нически компетентни, плюс морални и патриотични хора.  

За предпочитане млади хора, че те били уж по-качествени.  

За предпочитане откъм чужбина, че те били уж по-цивили-

зовани.  

При това сами да си направят такава партия, която да обезсили другите партии.  И 

да промени изборния закон, за да имаме не пропорционална, а екстремална мажоритарна 

изборна система.   Такава, че да си избираме  240 депутата,  в 240 едномандатни района,  

само с по 2-3 хиляди гласа за всеки от депутатите. 
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Слушаме сериозни хора да твърдят и обясняват, че наистина шоу-водещият Слави 

сам се бил решил и осмелил, и после неговата партия ИТН  сами са се били произвели, 

наистина те били self-made.  

Но практическият ни разум пита:  „Ама, защо ще да му е всичко това?“   

• Има си известност и телевизия, има си парите и джиповете, има си двореца-къща 

и удоволствията, има си самочувствието на звезда – защо му е да си разваля дос-

лука и рахатлъка?   

• Освен това е критично болен и физически сломен човек – къде в такова състояние 

енергия и сила за толкова непосилна раница връз гърба?    

• Знае, виждал е, помни  за мафиотските убийства около себе си от 90-те, от нача-

лото на 2000-те,  знае серията „самоубийства“ през последните 5-6 години,  знае 

за бригадите за чупене на пръсти на непослушни рекетирани.  За какво му е да 

става пореден обект на такава жестокост и отмъстителност на мафията?    

• Знае, че финансово сегашната му телевизия ежедневно е в зависимост от онези, 

които дават парите.  Защо му е да рискува, ако не успее в новото поприще, да му 

спрат кранчето? 

• Много добре познава хората си, преди всичко Тошко.  Знае за неговата способ-

ност да ръси проблеми около себе си, както и за неговата неспособност да се из-

дигне на едно високо политическо и държавническо равнище на мислене, на съот-

ветно публично поведение и активност.  Знаят си се с Тошко, това си е неговият 

Санчо Панса, верен оръженосец и текстописец.   Защо му е да рискува всичко 

свое заради невротичните подскачания на малък Тошко? 

Е, виждате, няма логика.  Няма практически смисъл.  Няма житейско здравомислие – 

в едно такова приписвано самоволно прескачане от полето на шоуто и звездата, в съсед-

ното поле на политиката и риска да те смачкат в края на кариерата ти. 

 

А теоретичният ни разум пита:  „При такава принципна смяна на пространството, 

Слави и Корпорацията му няма ли да си изпуснат времето?“ 

Неговото и тяхното циклично време приключва.  Почти 30 години Слави бе в на-

растваща спирала, достигна върха си (шоуто в БТВ) и се удържа там цели 20 години.   В 

един момент шоуто започна осезаемо да губи енергия и продължаваше по инерция, но все 

още с ресурса на „единствено такова шоу“ и то в най-гледаната телевизия (2000-2019).    

И защото са гъвкави хора, в стихващата фаза на спиралата, те започнаха да сонди-

рат шоково влизане и преместване в политиката – за да могат по инерция да си довър-

шат предишния цикъл, и заедно с това  да си вдигнат нов цикъл във времето, в кариерата 

и успеха.  За да може шоуто им да продължи, но вече в другото политическо поле. 

Първият успешен опит бе  Референдумът през 2016 и големият шум около зами-

съла и резултата му.  Още тогава подготвиха принципна смяна на вида на изборната ни 

система – сега вече са в позиция да доведат това до край.  

Вторият опит бе влизане в политиката чрез шоково нихилистичното име на евентуал-

ната си партия  „Няма Такава Държава“.   Уж обичаш точно този народ, уж му се прина-

сяш в услуга, а директно и грубиянски му казваш в лицето, че за нищо не става – за нищо 

не става и държавата му.   Това е подобно на онези леви интелектуалци, които уж давайки 

оптимизъм на бедните и ощетените, право в лицето им заявяват, че  80% от тях са дебили 

– и поради това твърдят, че обществото ни било НЕстанало.  Ама, наистина, мнооого си 

приличат – и в думите, и в черната емоция, и в любовта към народа!!! 
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Третият успешен опит бе на 4 април 2021, когато с новата партия спечелиха челна 

позиция.  Дори им връчиха мандат за съставяне на правителство.  НО … те се извъртяха, 

фръцнаха се на политическата сцена, отказаха мандата, избягаха от отговорността.   

И с това какво постигнаха?     

 

Отказаха да влезнат в новото за тях пространство.  Но може ли така? 

Може ли хем да си вече в политиката, хем да отказваш да си играеш ролята.   

Хем да искаш властта, хем да я избутваш далеч от себе си като опарен.   

Хем да се пъчиш с „ние можем“, хем да пробутваш на сцената бивши провалени иг-

рачи или да избутваш на сцената нови и нови „калинки“.  Нови и нови – с тяхната поредна 

липса на качества, и очевадна личностна неадекватност спрямо ситуацията в държавата и 

обещанията на ИТН.   

Може ли хем да си принуден да правиш някакви споразумения и коалиции с другите 

партии, хем да се държиш с тях обидно и господарски.    

Е, така не само се разкрачваш между две пространства и няма как да не те зас-

муче черната дупка между тях.  Но ти свършва и времето – сам правиш така, че фатално 

да ти завърши досегашния цикъл във времето,  и сам правиш невъзможното да започнеш 

нов успешен и дългосрочен свои цикъл във 

времето.   

Времето ти свършва – и вместо изкачен 

на върха на пирамидата, скоротечно си изпа-

даш и пропадаш надолу.   

Времето ти свършва – и от успяваща 

звезда, вече в новото поприще и пространс-

тво, сам си се омаскаряваш като неудачник.   

Времето ти свършва – и от обект на респект и завист, сам пропадаш към незавид-

ната участ на обект за насмешка или гняв на излъганите. 

Всъщност, времето ти завършва, защото отказваш да влезнеш в историческото 

време и разместването на пространството, а сам си оставаш в битовото време на 

егоистичния ти интерес и дребнавите ти сметчици. 

  

 

ЦЯЛ КОНСОРЦИУМ от сили, които стоят  зад  Слави и ИТН 

 

„Партията на Слави“ била автентичен продукт на Слави, той сам си бил решил да 

прави партия и да взема властта, за да се саморазправи с Борисов, да пребори ГЕРБ и да 

спаси народа и България. 

„Да, ама не!“   Паническите извъртания и превъртания на Слави и Тошко само за 

една седмица след изборите ясно демонстрират, че горното не е вярно, че те са в сложна 

плетка от зависимости.   Сами стават разногледи в тази плетка.  Другите тях подвеждат 

и объркват. 

 

Далеч по-вероятно е Господарите над Слави и Режисьорите зад ИТН да са:   

първо, много и доста различни;   
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второ,  групата на Господари и Режисьори при решаването на проблема за конструк-

цията на Правителството и особено при деликатния подбор на персоналния му със-

тав е вероятно да се изпокара, трудно биха стигнали до консенсус и сговор; 

трето,  от това на първо място би пострадала новата формация ИТН, на първо място 

би бил прострелян самият Слави. 

 

 

Нека ги изброим и пообсъдим една по една силите зад Слави и ИТН: 

 

Първо,  упорито се говори, че зад Слави и ИТН стои ДПС, че телевизията му се фи-

нансира от Делян Пеевски, че Доган бил направлявал новата партия.   

Дали е така?  Засега не се знае еднозначно.  Има само косвени неща.   

Сега само виждаме, че ДПС и Доган се правят на дистанцирани наблюдатели.   

Но докога?   Дали ще е така, когато се определя за Премиер бивше момче на „Царя“ 

и от тяхното любимо Тройно правителство (2005-2009), но после Слави бързичко се от-

рича от него (стори го на 16 юли)?   Дали, ако Слави се откаже не само от Николай Васи-

лев, но и от следващия подобен, то ДПС няма ли да подскочат?   Ако Слави в последния 

момент ги изиграе и номинира за Премиер съвсем неизвестен, съвсем ничии, съвсем неу-

дачен човек, някоя трудоустройвана „калинка“ от кастинга, тогава ДПС няма ли гневно да 

подскочат? 

Ние приемаме, че ДПС на Доган, доскоро под доминацията на Делян Пеевски, няма 

как да не стоят зад Слави и ИТН.  Те са си мили дружки от много отдавна.   

Освен това ДПС по принцип си действа като класически политически интригант, ло-

бист и медиатор.  Е, те как биха изпуснали идеалната ситуация да манипулират новите 

партии и играчи зад сцената, а когато ги избутат отпред, тогава да си се похвалят, че от-

ново всичко зависи от тях?   

Как Ви се струва, Доган би ли изпуснал такава ситуация, би ли изневерил на себе си, 

би ли предпочел този път да играе една по-честна и по-скромна политическа игра? 

Тук има и един любопитен акцент.  ДПС и Доган са креатура на предишната мо-

гъща МултиГруп.   И са свързани с „Царя“ и силите зад него – а те видимо се активизи-

раха в последните месеци, вероятно съвсем не случайно в някакъв общ сценарии.   Са-

мият „Цар“ е също креатура на тогава могъщата МултиГруп.    Самият Пеевски е персо-

нална креатура на могъщата МултиГруп.   Самият Слави е любимец и креатура на могъ-

щата МултиГруп.    

Виждаме, че се получава  4 в 1.  Значи надали става дума за някакви случайни съв-

падения.   По скоро за отдавна разработен сценарии и грижлива режисура. 

 

Е, излиза, че пред нас за пореден път се разплита едно кълбо.    

Корпорацията вече я няма, но има много нейни сегменти с огромна сила и всякакво 

влияние.   Съвсем няма да се учудим, ако сред финансиралите Слави и ИТН  се окаже и 

вдовицата Дарина Павлова, или някаква подобна финансова и силова връзка с бив-

шата могъща корпорация.    

Възможно ли е?  Възможно е!   Логично ли е?  Логично е!    

Ще очакваме ли новини?  Ако сме умни, бихме очаквали! 
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Второ,   Президентът Радев също е в някаква връзка.  Поне е видима неговата из-

года от ИТН и временното изгряване на Слави като политик. 

Фундаменталната полза от ИТН-Слави за Президента Радев е, че точно те се ока-

заха единствения ефективен инструмент за преборването на Борисов и за отслабване 

на ГЕРБ в ситуацията от лятото на 2020 до сега.   Агитката на протеста от Юли-Септември 

2020 нищо не можа да направи в кръговата отбрана на Борисов (а може би и не искаха да 

успеят).   Другите партии или нямаха сила, или нямаха желание да опитат.   Оставаше 

само Слави като средство и инструмент, за да бъде използвана гражданската енергия 

срещу Борисов и ГЕРБ.    

ДПС-Доган-Пеевски  не пожела и няма как да пожелае да катурне Борисов.   Те с 

него са си основни „стратегически партньори“  поне от 2014 г.  Бизнесът им е общ.   Ма-

фиотските им структури са съвместни.  Контрабандата им е обща.  Търговията с оръжие, 

вероятно и с наркотици, видимо и с бежанци, са им общи.  Заклещването на прокуратурата 

и съда си го правят координирано.   Приклещването на медиите също е общо тяхно си 

дело.   Усвояването на еврофондовете също е обща грижа и съвместно разпределение.  

БСП-Нинова  няма силица да катурне Борисов, нито да обезсили ГЕРБ.  Обратно,  

Борисов и Станишев така атакуват Нинова чрез вътрешните „демократи“ и „идейно загри-

жени“ в БСП, че тя вече 4-та година се бори и преборва основно с тях.   А и тя очевидно си 

има своите други проблеми, поради което пропуска ред удобни ситуации за да атакува Бо-

рисов, много е жалостива и щадяща спрямо Гешев, внимава да не настъпи обувките на 

Пеевски.   Е, от много оглеждане и съобразяване, се пропускат възможности в битката, 

принципните й политически линии не са достатъчно настоятелни, отстрани се създава впе-

чатление за някаква половинчатост.   А отпред винаги стои колосът на ГЕРБ, на парите и 

мрежите му, на арогантността и цинизма им, на огромната чужда подкрепа дори след разк-

рития за зловещи престъпления и корумпираност.   БСП-Нинова срещу такъв колос не са в 

състояние да се преборят.  

Всички останали партии – и стари, и нови – са извън тази голяма игра.   Повечето 

ясно го осъзнават, поради което предпочитат да се продадат в определени ситуации, поне 

ползица за себе си някаква да отмъкнат.   

 И така,  Президентът Радев на 9 юли 2020 вдигна юмрук на площада и заяви „Мутри 

Вън!“,  дефинира състоянието на Държавата като Мафия,  формулира целта за нейното 

озаптяване и отстраняване,  каза че това миинава през задачата да бъде свален Борисов.   

НО … как да стане, кой да го направи, за кого да гласуват хората на избори, за да 

може това после да се реализира на практика???   Ето, това бе проблемът.   Друг няма.  

Готов бе само Слави.  И го наеха, той се нае… 

Във всичко това няма как да не е участвал Президентът Радев, няма как и сега дис-

танционно да не се опитва да участва.  Интересът е не само на държавата и народа, но и 

лично негов: 

• ако сега ИТН не успее да прокара своето правителство, то Служебният кабинет 

остава и той ще създаде благоприятна среда за Радев да си спечели президент-

ски избори през Октомври 2021; 

• ако, обратно, все пак ИТН пробута своето правителство – вкл. чрез скрито съдейс-

твие от страна на ГЕРБ – Радев отново ще се окаже в изгодна позиция.   

Последното е доколкото този кабинет или ще продължи линията на Служебния каби-

нет, или ще направи обратното, ще стопира оздравителните действия, ще прикрие отново 

Борисов и криминалните неща.  В първия случай в кошницата на Радев ще има два 
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актива.   Във втория случай пак ще има актив – хората много бързо ще се разгневят срещу 

това правителство на ИТН и точно тогава ще дойдат изборите, и Радев с гръм ще спечели 

своя втори мандат.  

Президентът Радев не може да загуби.  Поне в перспективата до Октомври 2021.  Е, 

тогава, защо да не си поиграе на подкрепа спрямо ИТН и Слави.  Поне да си стои так-

тично и кротко отстрани, за да изчаква плодовете сами да се изтърколят в кошницата му.  

 

Трето,  Посолството, което предопределя кой, какво и как. 

Вече говорихме за интереса им да съхранят ГЕРБ, след като елиминират вече ку-

ция кон Борисов.   ГЕРБ днес са в ситуация на атака и борба срещу тях.  Но защо не, утре 

тях отново да ги качат на белия кон.  Нека не забравяме, че Посолството мисли стратеги-

чески, мисли поне 5 хода напред, не се впечатлява от някои и друг самотен офицер на 

шахматната дъска.  

Посолството изведе във висока позиция Христо Иванов и неговата ДЕМократична 

България.  При това, забележете, че те са така форматирани, че хем ще бъдат някакви 

партньори на ИТН и Слави, хем ще са в остър и изгарящ „класов“ конфликт с тях – ще 

дразнят симпатизантите им, със селищния и професионалния им профил.  Двете партии 

имат диаметрално различен манталитет и ценностни вектори.  Може да са заедно, но ви-

наги в конфликт!   

„Обединявай, а после разделяй, за да владееш!“    Това си е работеща господарска 

формула.   Посолството умело работи чрез нея.  

Е, след като Посолството работи с Христо Иванов, защо да не си поиграят и с народ-

няшката партийка на Слави – както с чудото Зеленски в Украйна,  както преди това с  

Бепе Грило в Италия.   Хората на Слави са очевидно некомпетентни в държавните работи 

– значи някои ще трябва да ги съветва 

и да им изработва решенията, а те да 

го слушкат наведени в провинциално 

раболепие и с комплекс на изостанали 

ученици.   Слави и хората му са видимо 

алчни за пари и слава, а точно чрез 

тези две нещица най-лесно биват мани-

пулирани политици и държавници още 

от древността.   Те преливат от самоха-

ресване и комплекс за пълноценност, а 

такива най-лесно биват управлявани чрез дребни ласкателства и господарски потупвания 

по рамото.  

 

Четвърто,  сили от вътре в ГЕРБ и досега стоящи зад ГЕРБ и Борисов. 

Такива които добре виждат и разбират агонията на ГЕРБ, провалът на доскоро недо-

сегаемия Борисов.   Те са наясно с неговите рискови качества, с криминалните му прак-

тики.  Наясно са с многото линии, по които законът може да го заклещи, ако има истински 

прокурор и смели съдии.   Те са наясно, че вече САЩ и Меркел вдигат ръце от него и 

почти са го поизоставили.   Той вече повече им вреди, отколкото да могат отново и отново 

да се възползват от него.   И по логиката на властта и парите,  те ще го отстранят.   За 

това вече говорихме по-горе. 

Става дума за ключови бизнесмени и спонсори, за приближени олигарси, които сега 

трябва да спасяват себе си и незаконното си богатство, неплатените си данъци и 
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концесионни такси, предплатените си огромни договори, злоупотребите си с концесии.   

Пак по логиката на парите и властта, логично е да очакваме те да изневерят на Бойко, 

биха се заиграли зад гърба му, ще му нахлузят примката.    

Е, защо да не подкрепят  ИТН и самовлюбения Слави, защо да не изтърпяват ма-

лък Тошко?   След като в тази критична ситуация на смяна и разместване  точно те са най-

удачният вътрешен инструмент  за отслабване на ГЕРБ и за отстраняване на Борисов.   

Съвсем естествено е в такава ситуация  олигарсите и хората с мащабни интереси във и 

зад ГЕРБ, сега да се обърнат към новия играч и да предадат досегашния.    

Например, в тази логика какво става с Кирил Домусчиев?   В днешната изборна и 

следизборна суматоха неговото име странно не се чува.  Прави впечатление, че името му 

е щадено от всички страни.   Той ще бъде ли 

завлечен заедно с Борисов?   Или ще го измък-

нат сух от тинята и пак ще проблесне на небос-

клона на бизнес елита? 

Обобщено, при срутването на ГЕРБ пре-

дишните бизнес-босове и олигарси, които изс-

мукваха държавата и рекетираха конкурентите 

си основно чрез ГЕРБ и под партньорския над-

зор на Борисов,  сега са в нужда да си сменят 

политическия вихрогон.  Ще сменят подкре-

пяната партия, ще се сдружат с новите й поли-

тически лица.  Разбира се, за да съхраняват привилегированите си позиции, за да се пред-

пазят от закона и затвора, и за да продължат експлоатирането на обществото. 

 

Пето,  в публичното пространство витае един основен конспиративен въпрос.   

Все пак,  КОЙ е онзи,  който нареди първото правителство на Слави,  КОЙ е онзи, 

който ще пренареди втория вариант на тяхно правителство,  КОЙ е онзи, който прави 

скрити совалки и договаря евентуална подкрепа  и от ДПС,  и от Христо Иванов и Мая,  и 

натиска БСП също да подкрепят,  и подшушва на Президента да не се дърпа и да се при-

мири с правителство от ИТН. 

Вече много хора проумяха, че наистина конспиративните теории днес  утре ги виж-

даме като очевидна логика и задкулисно действие, а други ден им се радваме като на ба-

нална реалност.  

Елементарно и пропагандно се лансира версията, че отново КОЙ е любимото момче 

Делян Пеевски.  „Да, ама не!“   В сегашната ситуация той вече няма как да има несломима 

мощ, нито неизчерпаемо богатство и налични пари, нито вече респект към себе си като 

толкова силен фактор. 

Друг човек ще да е.  И вероятно няма да един от постоянно стоящите в телевизора, 

нито един от онези за които най-настойчиво се пророкува.   Ще се разбере кой е КОЙ.  Но 

вероятно по-нататък.  След като изтече още вода във мелницата на политиката и прена-

реждането в българската държава. 

 

Тук, в заключение, нека още веднъж кажем, че нито Слави и самостоятелен играч и 

инициатор на своето нахлуване в политиката, нито зад него стои само един демиург на 

възхода му.   Става дума за комбинация от сили и влиятелни личности, става дума за цял 

консорциум от режисьори и сили.  
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ПОСЛЕСЛОВ 

 

Досега два извънредни парламентарни избора през тази пречупваща 2021 година. 

 

Катастрофа на новите и старите политически сили в 45-тото НС.  Дори не се опи-

таха да предложат смислено правителство и подличко избягаха от риска то да бъде пуб-

лично обсъждано и после гласувано.    

Вместо това, прокараха важни промени чрез Изборния кодекс в системата за гласу-

ване.  Натрапиха на всички гласуване с тач-скрийн изборни машини.  Така дискрими-

нираха всички, които в своя свободен граждански избор предпочитаха да си гласуват по 

старому с хартиена бюлетина.   И от това в най-голяма степен бе поразена БСП. 

 

Агония и в новото 46-то НС.   В него вече изобщо няма голяма партия.   

Първата е само с 65 депутата.  А това ги обрича на изпълнителна власт на малцин-

ството, ако изобщо съумеят да я съставят. 

Избързващо и извън всякакви процедурни правила и политически норми ИТН 

номинираха свое правителство и премиер.  Но се разрази скандал, обвиниха ги в лъжа 

към избирателите и в „подмяна“.  И те подвиха опашка, на 4-ия ден оттеглиха Николай Ва-

силев и започна суетня кой ще е следващият избраник за премиер? 

 

Президентът Радев потрива доволно ръце.  Всички видими варианти в развитието 

на ситуацията сякаш работят за него.   Неговият втори Служебен кабинет има извънредно 

висок рейтинг.  Двама от министрите станаха нещо като национални герои.   

Очакваме да видим реакцията на ИТН, на Слави и Тошко.   Дали ще се възползват 

от това и биха ли го пренесли към себе си като капитал,  или ще тръгнат с компромати в 

атака на нож срещу знаковите министри и техния неудобен рейтинг? 

 

Търси се КОЙ стои зад кулисите и дърпа марионетките?   Не ще да е набеденият 

от 2013 г. като „КОЙ“ Делян Пеевски.  Това бе в изминалите вече няколко политически 

кризи.  Но сега, след поразяващата ръка на „Магнитски“, вече няма как да е вярно.   Делян 

може още и да се опитва, но вече надали му стига силицата.  

 

Дясното се преподреди, стана още по-западно, още по-глобалистко.  Остава да 

видим то ще има своето бъдеще без ГЕРБ или, с изненадващо за мнозина, свое бъдеще 

заедно с някакъв променен ГЕРБ?   Вероятно без Борисов, неговата игра сякаш приключи, 

приключват я, отнемат му подкрепа и възможности.  

 

Лявото два пъти  изборно катастрофира – като брой гласували, като проценти и с 

минимален брой депутати, отново с чужди депутати в групата.  Стои вече суровият въпрос 

за стопяването на БСП.   При условие, че не се виждат шансове за нова лява партия в 

България, виждаме как опитите за това катастрофират.  

 

Все интересни и дискусионни неща.   

Ние казахме своето виждане.  Моля кажете и Вие своето. 
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Край 

 

София, 16 юли 2021 

 

 

 

 

С УВАЖЕНИЕ към всички добронамерени читатели. 

 

С ИНТЕРЕС към всички заядливци. 

 

С ВЯРА, че точно сега БЪЛГАРИЯ има шанс да се отърси. 

 

 

 

Проф. Михаил Мирчев 
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