
„Представете си, че сте насред поле-
то и изведнъж зад ъгъла излиза танк!”, 
казваше старшината в казармата. Нещо 
такова приказва и Николай Ненчев. 

„Получилите се дебати по различията 
между българската и американската пози-
ция относно пребиваването на бойна 
техника на САЩ в България са свързани с 
„хибридната война”, твърди земеделе-
цът, който се заседя в кабинета на 
министъра на отбраната по силата на 
някакъв странен коалиционен хибрид. 

Ненчев е склонен да вижда дългата ръка 
на „противника” зад всеки ъгъл. Дори кога-
то се е озовал в небрано лозе. Онзи ден 
обясняваше, че към България не е отправя-
но официално предложение за разполагане 
на американска техника и персонал, дока-
то министърът на отбраната на САЩ 
съобщаваше в Талин за предстоящо дисло-
циране на 250 танка в Естония, Латвия, 
Литва, Полша, Румъния и България. По 
думите на Аштън Картър тези страни са 
се съгласили да ги прие мат. Ненчев отиде 
до американското посолство, но не научи 
кога се е съгласил. След като анализира 
казаното от Картър, а после преспа, 
накрая осъмна на фронтовата линия в 
„хибридна война” с Кремъл.

Междувременно два танка се разтова-
риха в Бургас. Ама „тези” не били от 
„онези”. Дошли само временно за учение, 
после щели да си отпътуват и да дой-
дат пак. И така сигурно общо около 78 
пъти. Толкова съвместни занятия и под-
готовки са планирани само за тази годи-
на според началника на отбраната вицеа-
дмирал Румен Николов. Всъщност няма 

нужда от подробни разяснения. Всеки е 
наясно, че у нас най-постоянните положе-
ния са временните.

Не ни е дадено да знаем обаче кой е 
отправил покана от името на всички ни. 
Знаем само, че това не е парламентът. 
Няма 78 пъти да издава разрешения, я. 
Един път стига завинаги. Дори и радио 
„Ереван” опроверга твърденията, че 
никой от София не е канил американски-
те танкове - официалната покана била 
отправена от посолството на САЩ на 
ул. „Козяк” 16. 

Според други източници танковете 
пристигат по линия на фондация „Амери-
ка зад България”. Тази теория обаче има 
две подверсии. Според първата някой 
бивш военен в борда на фондацията 
объркал доставката и вместо тинк-тан-
кове изписал обикновени. Според втора-

та версия пратката не била грешна, 
просто артикулите от „умния” вид свър-
шили, понеже от Ереван и от Скопие май 
направили големи заявки. 

Заради съмненията какви точно са 
доставените и за да се разсеят подозре-
нията, че през българска граница можеш 
по-лесно да прекараш танкове, отколко-
то аквариумни рибки, някой предложи 
КАТ за всеки случай да направи проверка 
да не би нещо голямо да се движи по 
пътищата. От кого единствено имат 
респект американците? От мъже с над-
пис „Police” на жилетките. Значи няма 
начин да не спрат за проверка.

Ако се върнем леко назад в годините, 
ще установим, че в подобни шеги, закач-
ки, недоразумения, потвърждения, опро-
вержения и уточнения винаги си минава 
времето, когато от България се очаква 
да даде своя принос за „световния мир”. 
И резултатът винаги е желаният. 

Преди време Веселина Седларска разказа 
как у нас се краде трактор: влизаш в сто-
панския двор, харесваш си един и връзваш 
за него метален бидон. Той дрънчи до 
небесата, на портала те спират и ти не 
можеш да дадеш смислен отговор за какво 
точно си го взел. Принуден си да го оста-
виш, палиш трактора и цепиш през пор-
тала. Всички са вторачени в бидона. 

Предполагам, че по същия начин в Бъл-
гария може не само да се отмъкне трак-
тор, но незабелязано да се вмъкнат и 
танкове. Не два, ами двеста. Даже не ти 
трябва да връзваш тенекия някъде. Дос-
татъчно ти е да пуснеш министър като 
Ненчев пред микрофоните. 
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р Футболна Не за хулиганите, а за собствениците 
и ръководителите.

Да влезе в зарязаната от БНБ роля, 
поемайки надзорните функции.

И за болнични шефове, и за политици 
със съмнителни идеи.

Комисии няма как свършат работа, 
трябват си палка и белезници.
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Нашествието на хибридите

Легендарни български певци и композитори поискаха от министъра на културата да 
се създаде „музикална полиция”, която да следи за спазването на авторското право.

Банкова


