ВИЗИТА

Бойко се хвали, че ще закусва с Обама

(02/04/09) Кметът на София Бойко Борисов се похвали пред българската общност в
Чикаго, че ще закусва с американския президен Барак Обама днес. Борисов обяви
закуската на среща с българската общност и медии в църквата "Св. Иван Рилски" в
Чикаго.
Президентът на Съединените щати няма практиката да посреща чужди кметове в
Белия дом. Новият държавен глава Барак Обама все още не се е срещал с нито един
чужд лидер. Би било чудо, ако първата му такава, знакова среща, е с български кмет.
Във Вашингтон в момента се провежда т.нар. National Prayer Breakfast - серия от
снимка: Юлияна Николова/Sofia
срещи и работни обяди на над 4000 лидери от целия свят. Американският президент
Photo Agency
ще произнесе реч днес пред тези гости. Сред официално поканените гости на тази
среща е българският военен министър Николай Цонев, вероятно и Борисов.
Борисов пристигна в понеделник на официално посещение в Чикаго. Във вторник столичният кмет се срещна с
чикагския си колега Ричард М. Дейли. Визитата на градоначалника продължава днес във Вашингтон.

Бойко Борисов: В България остана кофти човешки материал
Има моменти, когато българските политици се чувстват твърде натясно в родината си, а електоратът все не
успява да ги разбере правилно. Точно тогава на помощ идват приятелските посещения в братски страни,
където са обградени от внимание и много човешка топлота. Президентът Георги Първанов например от
години редува местен лов, предизвикващ недоволството на част от населението, с чуждоземски сафарита,
където атмосферата е съвсем другарска. Но дори и обръгналите мускулести мъже в политиката понякога имат
нужда от малко разбиране. В такава мила обстановка попадна столичният кмет Бойко Борисов, който тези дни
е в САЩ. Той първо мина през Чикаго, за да се порадва на приятелски настроени емигранти, пък и те на него.
Пред български емигранти, събрали се във вторник в православната църква "Свети Иван Рилски" да му
зададат актуални въпроси, генералът описа положението в страната като трагично, оплака се от БСП, ДПС, от
продажния манталитет на българите, дори от прегрешилите в собствената му партия. Добри думи намери
само за Иван Костов. Борисов за първи път призна, че даже гласи съюз с него. Генералът начерта план как
Македония да бъде направена послушна държава и разкри, че търси да внесе от чужбина не само кадри за
ГЕРБ, но и прокурори и съдии.
"Сега" разполага със записи от срещата, предоставени от http://www.eurochicago.com и http://www.bgatlanta.com. Записа можете да чуете и на адрес: http://www.segabg.com/data/BBorisovChicago.mp3
Според Борисов, най-големият проблем на България е лошият човешки материал в страната. "Каква е
основата на населението в момента - 1 млн. цигани, 700-800 хиляди турци, 2.5 млн. пенсионери. Ей това е
срещу ГЕРБ. Пенсионерите с цялата си глупост ги води носталгията. Викат си: "Едно време на Хаинбоаз какъв
хубав проход направихме. Па имаше един Пешо - ехей какъв хубав беше..." Все едно, че ще се върне
младостта. Никога няма да се върне младостта. Обаче това си ги води и под строй отиват да гласуват за
Станишев. И вие - милион и половина, дето избегахте... Материалът, дето се явява на избори или от който
можем да избираме като кадри, никак не е голям. Лесно е да се каже: "На тебе разчитаме". Ако така ще
разчитаме, значи след 1 година ще се издъня и аз". Така описа електоралната ситуация Борисов. Той даде за
пример Украйна и Унгария. "Българите в Украйна се асимилират от украинската държава бавно-бавно, защото
са качествен материал. А в България - нищо. В Будапеща българите са за пример. Навремето Будапеща се е
изхранвала само от българи-градинари. И до ден-днешен, ако кажеш аз съм българин-градинар, те возят в
трамвая без пари", разказа Бойко Борисов.
А тъй като БСП се явявала крадлива партия, ГЕРБ и самият той като неин лидер били изправени "срещу
няколко милиарда откраднати пари", от които червените плащали на всичко и за всеки. Борисов призна, че и
в редовете на ГЕРБ имало продажни елементи.
"Моите хора също имат цена",
заяви той и, обръщайки се към двама от сътрудниците си, седнали до него, изрази надежда, че няма да го
предадат. "Ще устискате ли?", попита ги Борисов. На което те му отговориха: "Ще устискаме". Все пак Борисов
обеща много строг контрол в партийните редици и "ако кмет, зам.-кмет някъде надигне главица или направи
нещо, го омитам веднага, но не го връщам в партията. Навънка и това е".
Столичният градоначалник разказа, че наскоро социалистите се опитали да купят един от най-сериозните му
сътрудници, без да го назовава поименно. Предложили му 20 милиона евро, но той се държал мъжки и

отказал. Борисов очаквал тези опити да зачестят, защото в БСП изпитвали панически страх, че дойде ли на
власт, "Топлофикация" ще им се види детска игра".
Той смята, че поправките на БСП в избирателния закон за въвеждане на мажоритарен елемент се правят с
единствената цел - да го елиминират. "Те ни вкарват 20 или 30 мажоритарни депутати. България не е Америка
- всеки един човек могат да го пробият - ще го купят, ще му платят, ще му намерят близки, кусур, досие. Тези
хора (избраните с мажоритарен вот - б.а.) ще се манипулират много лесно. И тук е фактически капанът с
мажоритарната система, който се опитват да ни налагат", разясни кметът.
На въпрос за Симеон Сакскобургготски Борисов бе по-дипломатичен: "Царят не бих го споменал, защото той
си има личен интерес, който си го гледа. И ако някой е предаден, то съм аз и такива като вас. Защото, когато
ме даде на Румен Петков да съм му главен секретар, аз отидох при царя и му казах: Аз не мога с тея да
работя.
Всъщност истинският създател на ГЕРБ е Румен Петков.
Защото, ако не беха сложили техен министър, сигурно щях да марширувам още по плаца. Царят ме жертва.
Ходих, молих му се да даде военно министерство, да вземе вътрешно, за да мога да остана... Затова не го
броя", каза кметът.
Макар и да критикува Костов като нерешителен, Борисов похвали първите две години на неговото управление
и разкри, че готвят коалиция: "Ако има нещо радостно, то е, че сега с Костов намерихме общ език. Даже това
българските медии не го знаят. Направихме няколко срещи. Общият противник е ясен. Толкова ги мразя
комунистите, че за десните дума не казвам", отсече бившият охранител на Тодор Живков.
Борисов разкри, че БСП постоянно хвърляла пари да го черни: "ГЕРБ им е толкова сладък за коалиционен
партньор. Това, че ние не ги искаме, ги вбесява до голяма степен. И пускат по медиите от сутрин до вечер - то
професори, то политолози, то социолози, да обясняват как ще правим коалиция с тях. Ама аз никога не съм
вярвал, че имаме толкова много такива".
Борисов описа и своя план за превземане на Македония отвътре, който взаимствал от гърците - да се изкупят
предприятията й, да се подчини икономически и да й се влияе, покрай желанието й за членство в ЕС и НАТО.
"С икономически инструменти можем да постигнем всички цели там...Оттук нататък можеш да ги накараш да
признаят и историята... И по-голям приятел и съсед от Македония няма да имаме. Просто те самите ще ни
обичат," разясни кметът.
За себе си Борисов каза, че е антипартийно настроен. В същото време не виждал по-добро нещо от партиите,
защото "така каза навремето и Чърчил". "Практиката обаче показва, че където има силни политически партии,
те са отишли много напред, а там, където има мажоритарни избори, рано или късно се отива до диктат.
Представете си 15 години на власт и какъв ще станеш, един Бог знае". Борисов сравни ГЕРБ с
Демократическата партия в САЩ, която също работела активно за Обама. "Трябва да избягаме от порочното
мислене, че някой стане ли партиец, става веднага маскара.
Затова аз се оглеждам и в чужбина да изкараме такива хора, които да не са окаляни, да не са омаскарени, да
не са зависими".
Докато се чува как реди мисли за тъжната картина в България, Бойко Борисов изведнъж се умилява от
някакво детенце, което се мотае между краката му. Баща му подвиква да остави генерала на мира, а един от
сътрудниците на Бойко вметва: Сигурно иска да се пребори с вас. "После може да сборим", отвръща
добродушно бате Бойко.
Столичният кмет се похвали, че при срещата си с градоначалника на Чикаго се разбрали да побратимят двата
града. Това обаче щяло да стане в рамките на програмата "градове-сестри" (sister-cities). Борисов заговори и
като бъдещ премиер: "Хубаво е да се познаваме, да имаме по-пряк контакт (с кмета на Чикаго), за да може,
ако възникнат проблеми тука, да може да се решават. В общи линии той е кмет на петия по големина град в
България с население българи".
В заключение Борисов обясни небрежно, че му предстоят още 4-5 срещи и "една закуска с Обама".
В края на срещата Борисов изглежда щастлив, че най-после е бил разбран правилно от българи. Някак
незабелязан за него остава фактът, че дори там, в добрите Съединени щати, където се е изнесъл
качественият български човешки материал, родните нрави никак не са се променили. Още в първите 20
минути публиката, дошла да слуша Бойко, започва да се кара помежду си, а един младеж, станал да попита
нещо, дори е заглушен с ръкопляскания, защото на зрителите нещо не се харесват въпросите. Самият Борисов
дори не реагира. Явно в чужбина нашенските политици не забелязват тези непреходни странности на
българския характер.

