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Према оцени Транспаренси интернешенела, Бугарска је већ годинама земља с највише
корупције у ЕУ, али тај податак се у Бриселу радо гура под тепих јер "лоши момци" ЕУ
седе у Варшави и Будимпешти, док је у Софији "на власти један прави Европљанин и
поуздан партнер", оценио је уредник Дојче велеа (ДW) на бугарском Александар
Андрејев.

  

  

Под насловом "Протест против бугарске 'државе у сенци'" Андрејев пише да Борисов,
додуше, увек глуми доброг Европљанина – када је реч о санкцијама против Москве,
затим за време избегличке кризе,  када се ради о заједничкој енергетској политици,
поштовању финансијских критеријума, па чак и за време корона-кризе.

  

Истовремено је међутим у Бугарској урушио владавину права, од привреде (пре свега
фондова ЕУ) направио самопослугу за сумњиве олигархе и верне партијске другове.
Преко својих посредника уништио је медијске слободе (на листи Репортера без граница
Бугарска је на 111. месту), а демократску политику деградирао на вулгаран шоу једног
човека, додаје аутор.
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Управо зато тренутно хиљаде људи протестује на улицама Бугарске. И то већ месец
дана. Тим људима је једноставно свега преко главе. Не само због бројних скандала с
корупцијом у које су уплетени водећи људи владајуће странке ГЕРБ (Градјани за
европски развој Бугарске). И не само због тајно снимљених фотографија из спаваће
собе Борисова на којима се види како на ноћном ормарићу стоје пиштољ, златне полуге и
свежањ новчаница од по 500 евра. И не само због вулгарног начина на који се односи
према председнику државе, председнику парламента и читавом бугарском народу,
наводи се у тексту.

  

Пре свега се ради, указује Андрејев,  о успостављању тоталне контроле над политиком,
привредом, правосудјем и медијима, што је постепено обављено током три Борисовљева
мандата. Три мандата, током којих је настала "држава у сенци", с невидљивим центрима
моћи и судством које скоро у потпуности контролише извршна власт.

  

Зато и не чуди што демонстранти у Бугарској траже оставку и главног државног
тужиоца Ивана Гешева – полуправника и човека који је послушан моћнику, који доводи у
питање поделу власти, врши илегалан претрес кабинета председника.

  

Демонстранти траже оставку и нове изборе. Још увек је неизвесно да ли ће Борисов да
попусти, да ли ће бити спреман на компромис или ће успети да се извуче, како би
преживео до наредних регуларних парламентарних избора у априлу 2021. године.
Прилично је неизвесно и како би могао да изгледа новоизабрани парламент, додаје
аутор.

  

Али једно је сигурно, закључује се: ЕУ, Европска народна странка (чији је члан и ГЕРБ),
као и немачка влада, али и нова државна тужитељка ЕУ, не би више смели да затварају
очи.

  

Демонстранти у Бугарској, али и више новинара и познавалаца прилика у Бугарској из
Немачке већ су више пута истакли, али да поновимо још једном: Ангела Меркел, Урсула
фон дер Лајен, Лаура Ковеши – не смете више да штитите Бојка Борисова, пише уредник
бугарске редакције ДW.
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(Бета) 
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