
По всяка вероятност коалиционното 
правителство, което гласи Бойко Борисов, 
няма да бъде нито коалиционно, нито про-
грамно, а ще бъде нещо по средата. Ако 
успее да събере двата модела в едно, ще 
може да кандидатства за златен медал от 
ИНРА. Защото подобно управление, което 
ще разчита на широка подкрепа, без да 
ангажира партиите да участват пряко 
във властта, ще бъде истинско изобрете-
ние, каквото няма по света.

Дотук генералът лансира няколко упра-
вленски модела, като всеки един отричаше 
предишния. Анонсите обикновено следваха 
някакъв етап от разговорите с другите 
партии. В началото се появи идеята за 
„кабинет на малцинството със споделена 
отговорност”. В него и други партии 
можеха да имат министри. В навечерието 
на преговорите Борисов смени модела – 
реши, че трябва да се върви към коали-
ционно правителство на базата на сключе-
но ясно коалиционно споразумение. Но този 
четвъртък след разговорите с Патрио-
тичния фронт се появи трети формат – 
да се върви не към коалиционно, а към про-
грамно споразумение. Което не означава 
програмен кабинет. Партиите, които под-
пишат документа, може и да не се ангажи-
рат с участие на свои министри. Точно 
тук е заровено кучето. Защото малките 
формации винаги ще могат да се оправда-
ят пред своите избиратели, че не участ-
ват в коалиция с ГЕРБ, а само подкрепят 
национално отговорни решения, от какви-
то страната се нуждае.

Проблемът е, че повечето от малките 
партии в новия парламент представляват 
дублетни форми на вече съществуващи 
партии, с които се опитват да делят 
един и същ електорат. АБВ е скачен съд с 
БСП, патриотите – с „Атака”, а партия-
та на Касим Дал – с ДПС.

Въпреки че успяха да сближат позициите 

си по някои от темите, дискутирани на 
срещата с ГЕРБ, хората на Георги Първанов 
категорично отказаха да влязат в една 
бъдеща коалиция, ако в нея не участва БСП. 
В противен случай на следващите избори 
не само че няма да привлекат нови избира-
тели от социалистическата партия, но 
ще разочароват и тези, които този път 
гласуваха за тях. Но за всеки случай си оста-
виха отворена вратичка към Борисов с 
обещанието да подкрепят в Народното 
събрание конкретни национално отговорни 
политики.

Моделът за „програмно споразумение” се 
роди от поредните разговори на ГЕРБ с 
Патриотичния фронт. Не се разбра само 

кой го роди. Но НФСБ и ВМРО взели реше-
ние да не участват с министри в кабине-
та, а да подкрепят политиката му на 
базата на подписана програма за стабилно 
управление. По този начин винаги могат да 
отговорят на атаките на Волен Сидеров, 
че не са преки участници в управлението 
на страната, но са достатъчно отговор-
ни пред нацията да помогнат за преодоля-
ване на огромните проблеми, които чакат 
пред вратата. От ГЕРБ с радост посрещ-
наха тази формула. Дори заместник-шефка-
та на партията Румяна Бъчварова побърза 
да обясни, че подписът под програмата за 
стабилно управление ще бъде възприеман 
като коалиционен ангажимент. ДПС също 
ще остане удовлетворено, че в новото 
правителство няма да участват пряко 
националистически партии. 

Въпросът е ще има ли коалиционно спо-
разумение с Реформаторския блок, каквото 
беше намерението на Борисов в началото 
на седмицата, или и те ще трябва да се 
примирят с формулировката за „програм-
но споразумение”. А може би ще се премине 
към смесен вариант. Реформаторите да 
бъдат коалиционни партньори, а всички 
други от групата на желаещите – програм-
ни. От Брюксел идват все по-настойчиви 
сигнали БСП също да подкрепи тематично 
новия кабинет. Ако това се случи, Борисов 
трябва да патентова политическото си 
изобретение. И да чака златен медал.
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р От КТБ Да включат банката във вариант на „Монополи” 
с удължено пребиваване в затвора. 

Да пуснат кукли с черти на участниците, 
но нито една от тях да не е говореща.

Да ги направят на пъзели с награди: 
който ги нареди, се освобождава от плащане.

Сещаме се за един, който става и за нов Супермен, 
и за тиквен фенер.
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10-ТЕ НАЙ-ИНОВАТИВНИ ДЪРЖАВИ В ИЗТОЧНА ЕВРОПА*
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* Глобалният иновационен индекс оценява основните елементи от националната икономика, които позволяват 
иновационна дейност: инистуциите, човешкия капитал и изследванията, инфраструктурата и др.
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Борисов с
медал от ИНРА

Играчките „Ебола“ на американската компания „Огромни микроби” напоследък 
направо се разграбват, отбелязва „Мирър”. Малкият вариант струва 12 долара, 
а големият - 30, но вече и в складовете ги няма. Това е популярността!


