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Изострянето на полити-
ческата ситуация в страна-
та през първите месеци на 
годината се дължи на раз-
местване на политическите 
и икономически пластове в 
страната, като главно 
действащо лице в този 
процес е новият главен 
прокурор, Иван Гешев.

Нарастването на напреже-
нието между президента 
и правителството показва, 
че много трудно ще се на-
мерят допирни точки за 
диалог между тях.

Напрежението в БСП рас-
те с оглед на предстоящи-
те вътрешни избори, на 
които ще се реши кой ще 
бъде лидер на партията. 
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1

ПОЛИТИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ

Политическата ситуация в първите месеци на го-
дината бе изключително динамична и напрегната. 
Водната криза в близкия до София град Перник се 
задълбочи, което доведе до протести на местните 
жители. Причините за кризата се дължат на комби-
нация от фактори: погрешни управленски решения, 
лош мениджмънт на местното ВиК, занижен контрол 
от страна на неговия принципал Министерството на 
регионалното развитие и остарялата водопреносна 
система в града. Правителството се изправи пред 
най-сериозната си криза от началото на мандата. 
Тя доведе до освобождаване на областния управи-
тел на Перник Ирена Соколова, която е и лидер на 
женската  организация в управляващата партия ГЕРБ. 
Стана ясно, че сигнали за кризата са били подавани 
още през август 2019 година, но заради местните из-
бори местната управа, която тогава се ръководеше 
от ГЕРБ, се е противопоставила на идеята за въвежда-
не на воден режим, поради опасения, че това може 
да повлияе негативно на резултатите от вота. 

Прокуратурата повдигна обвинения към министъра 
на околната среда и водите, Нено Димов във връз-
ка с водната криза, като му бе наложена най-тежката 
мярка – задържане под стража. Освен на Димов, об-
винения бяха повдигнати на бившия шеф на ВиК дру-
жеството в Перник и на бившия зам. кмет на града. 
Нено Димов бе освободен като министър и на негово 
място Народното събрание избра Емил Димитров от 
парламентарната група на Обединени патриоти.  Из-
борът на новия министър мина с гласовете на ГЕРБ, 
Обединени патриоти и двама независими народни 
представители, като БСП и ДПС гласуваха против, а 
Воля не участва в гласуването. 

БСП внесе вот на нeдоверие към правителството за-
ради състоянието на водния сектор в страната. Ини-
циативата на социалистите бе подкрепена и от ДПС. 
Очаквано, вотът на недоверие не мина, като пра-
вителството запази парламентарната си подкрепа. 
Според повечето анализатори дебатите по вота не 
доведоха до задълбочен преглед на състоянието на 
водния сектор в страната и необходимостта от сис-
темна реформа, а се органичиха в типичните нападки 
между управляващи и опозиция, което ерозира още 
повече и без това ниското доверие в парламента.  

Като мярка за разрешаване на водната криза в Пер-
ник, правителството отпусна средства за рехабилита-
ция и обновяване на водопреносната система в града. 
Освен това бе взето решение Перник да се захранва с 
вода от язовир Белмекен и рилския водопровод, по 
който се транспортира част от водата за София. За 
целта започна изграждането на изцяло нов 13-кило-
метров водопровод от село Мало Бучино до Перник. 
Това ще бъде временно решение на проблема, дока-
то язовир „Студена“ се напълни, като очакванията са 
това да стане през пролетта при снеготопенето.  

Встъпването в длъжност на новия главен прокурор, 
Иван Гешев доведе до активизация на прокуратурата. 
Освен ареста на Нено Димов, силен обществен отзвук 
предизвика повдигането на обвинения към считания 
за най-богат българин – бизнесмена Васил Божков. 
Божков е една от знаковите фигури от началото на 
демократичните промени, като бизнесът му е свър-
зан преди всичко със сферата на  хазарта. Народни-
ят представител и лидер на партията НФСБ, Валери 
Симеонов предложи да бъдат забранени частните 
лотарийни игри в страната – пряк удар върху бизнеса 
на Васил Божков, който има десетгодишен лиценз за 
притежаваната от него „Национална лотария“. Парла-
ментът прие това предложение. Божков заяви, че това 
е национализация и нарушение на конституцията, тъй 
като в нея е записано изрично в кои области може да 
има държавен монопол, а хазартът не е сред тях. Впо-
следствие бяха огласени данни, че Васил Божков е 
плащал по-ниски такси за своята лотарийна дейност, 
като дължимите от него суми са в размер на поло-
вин милиард лева от 2015 година до момента. Един 
от съдружниците на Божков, Цветомир Найденов, го 
обвини публично за извършени убийства, за корупция 
и рекет, изнудване, както и за стотици изнасилвания. 

Прокуратурата повдигна на Божков 11 обвинения и 
бе издадена международна заповед за арест. В мо-
мента той се намира в Обединените арабски емир-
ства и българските власти изпратиха документи с ис-
кане за екстрадиция. Освен на Божков, бяха повдиг-
нати обвинения и на няколко от неговите партньори, 
а също така на председателя на Комисията по хазар-
та и на нейни служители, затова че са съдействали 
и подпомагали Божков, участвайки в корупционни 
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престъпления. Комисията по хазарта е орган, чийто 
принципал е министърът на финансите. Министърът 
на финансите назначава ръководителя на комисията, 
а в нейното ръководство като членове участват пред-
ставител на ДАНС, МВР, НАП. Това повдига въпроса 
за отговорността на правителството и на държава-
та. Много анализатори посочиха, че е парадоксално  
министърът на финансите и службите да не са зна-
ели, че в продължение на близо 5 години Национал-
ната лотария на Васил Божков е заплащала по-ниска 
такса и така е ощетила бюджета в размер на половин 
милиард лева. Ако приемем тази хипотеза за вярна, 
това поставя под съмнение тяхната компетентност 
и изисква поемане на политическа отговорност от 
страна на министъра на финансите, за което призо-
ваха и от коалицията „Демократична България“. Спо-
ред дясната коалиция, ако те не поемат отговорност, 
ще остане съмнението за разпъване на политически 
чадър над Васил Божков от най-високо ниво. 

Основният въпрос за мнозина е защо атаката срещу 
Божков се случва точно в този момент, като се създа-
ва впечатлението, че се водят олигархични войни и 
битки за преразпределяне на бизнеси, в което волно 
или неволно участват държавни органи и институции 
и политици. Някои медии поставиха и въпроса за се-
лективността в действията на прокуратурата – как 
едни бизнесмени получават обвинения и държава-
та стоварва цялата си мощ срещу тях, а за други, за 
които в публичното пространство от години битуват 
съмнения за законността на тяхната дейност, няма 
реакция на прокуратурата и други органи на властта.  

Главният прокурор Гешев се превърна и в основен 
участник в сблъсъка между президента и минис-
тър-председателя. Гешев отправи питане до Консти-
туционния съд за тълкуване на член 103 от Консти-
туцията на Република България, който се отнася за 
имунитета на президента и каква наказателна отго-
ворност може да носи той за своите действия. Въ-
прос, който според повечето юристи е напълно ясен 
в конституцията – президентът и вицепрезидентът не 
носят отговорност за действията при своята работа, 
освен в случай на държавна измяна или нарушение 
на конституцията. Гешев поиска от Конституционния 
съд да бъде разяснено и какво точно означава дър-
жавна измяна. Президентът Радев призова Гешев да 
се конкретизира и обоснове своето искане. В отговор 
Гешев разпореди на интернет страницата на глав-
на прокуратура да бъде публикувана информация 
за спряно досъдебно производство и разговори от 
специални разузнавателни средства /СРС/, които са 
били използвани от ДАНС. Обект на подслушването 
е бил командирът на Военно-въздушните сили  ген. 
Цанко Стойков. Прокуратурата огласи негов разго-
вор с участието на президента Радев. В разговорите, 
проведени през април миналата година, става дума 
за проверка от антикорупционната комисия /КП-
КОНПИ/ по отношение на съпругата на президента 
Десислава Радева, която е била назначена на втора 

длъжност по времето, когато Румен Радев е заемал 
длъжността командир на ВВС, но двамата все още не 
са встъпили в брак. Аргументите на прокуратурата 
са, че от разговорите има съмнения, че се прави опит 
да се възпрепятства проверката на КПКОНПИ. Реше-
нието на КПКОНПИ от август 2019 г. е проверката да 
бъде прекратена, поради изтичане на тригодишния 
давностен срок, като не е установен конфликт на ин-
тереси по отношение на президента. 

Изтъкнати български юристи, включително и бив-
шият председател на Комисията за контрол на СРС, 
Бойко Рашков заявиха, че Иван Гешев е извършил 
престъпление като е огласил СРС. Според Закона за 
специалните разузнавателни средства е забранено 
разгласяването им. Там изрично е посочено, че ре-
зултатите, получени чрез СРС не могат да бъдат из-
ползвани за друго, освен за предотвратяване, раз-
криване и доказване на престъпления и за защита на 
националната сигурност, като разгласяването на СРС 
от длъжностно лице се наказва с лишаване от свобо-
да до 5 години. На следващия ден след публикува-
нето на СРС-та Иван Гешев заяви, че това не са СРС, 
а извадки, а впоследствие разговори за веществени 
доказателства при досъдебно разследване. От Един-
ната народна партия внесоха сигнал до специали-
зираната прокуратура да бъде проверено дали е  
извършено престъпление при огласяването на тези 
СРС-та. А бившият народен представител от НДСВ, 
сега адвокат, Минчо Спасов сезира Висшия Съдебен 
съвет да образува дисциплинарна проверка на Иван 
Гешев за разгласените от него специални разузнава-
телни средства. 

Тези действия на прокуратурата срещу президента 
съвпадат по време със започналите консултации от 
Румен Радев за конституционна реформа на проку-
ратурата и отчетността на главния прокурор. Прези-
дентът Румен Радев видя в действията на прокура-
турата политическа атака, зад която стои премиерът 
Борисов и в специално обръщение към нацията зая-
ви, че оттегля доверието си от правителството. Това 
действие бе кулминацията на продължаващата вече 
три години институционална „война“ между преми-
ера и президента.  Този акт на президента не пораж-
да правни последици и няма друга стойност, освен 
на символен акт, какъвто са правили и други бивши 
президенти. Разразилата се институционална „война“ 
вероятно ще се засилва с наближаването на редов-
ните парламентарни избори в началото на следва-
щата година и на президентските в края на 2021 г. 

Прокуратурата поде кампания в борбата с битовата 
престъпност, която на този етап се ограничава пре-
димно в шумно медийно отразяване. Освен това, 
главният прокурор Гешев разпореди на ДАНС да 
започне пълна проверка на извършената в страната 
приватизация през последните 30 години, която спо-
ред него била „криминална“ по своя характер. Това 
искане е повдигано през годините от политически 
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партии и граждански организации. Същевременно  
отдавна е изтекла давността за много от привати-
зационните сделки. На аргумента, че е изтекла дав-
ността, Гешев отговори, че е работа на политиците да 
променят конституцията и да отпадне тази давност. С 
„тази задача“ се зае партия „Атака“, която внесе зако-
нопроект за отпадане на давността.

Мнозина критици на главния прокурор отбелязват, 
че е обезпокоително, че  прокуратурата се превръща 
в политически фактор и че той прави постоянно изя-
вления по-скоро като политик, отколкото като пред-
ставител на институция, на която са вменени точно 
определени конституционни задължения. Те крити-
куват и силовите методи на работа на прокуратурата, 
накърняващи понякога правата на обвинените лица, 
нарушаването на презумпцията за невиновност. 

Кандидатстването на България за влизане в механизма 
ERM II предизвика обществено напрежение, след като 
без обсъждане председателят на бюджетната комисия 
Менда Стоянова внесе проект за изменение на Закона 
за БНБ, с което се допуснаха съмнения, че това може да 
доведе до промяна на валутния курс лев-евро, който е 
фиксиран заради валутния борд в страната. Това дове-
де до известна паника сред гражданите, които започ-
наха масово да обръщат своите левови влогове в евро. 
За успокоение на гражданите законопроектът бе приет 
с изричната уговорка,  че курсът не може да бъде про-
менен без съгласието на Народното събрание. В свое 
изказване в средата на февруари премиерът Борисов 
заяви, че докато няма пълен консенсус в обществото, 
страната няма да кандидатства за влизане в ERM II. Зам. 
председателят на Европейската комисия, Валдис Дом-
бровскис потвърди новината, че България официално 
е поискала отлагане на влизането в ERM II  с няколко 
месеца. 

В началото на февруари държавният департамент на 
САЩ обяви за първи път публично българин, който 
получава забрана за влизане в Съединените щати за-
ради корупция. Става дума за съдията от специализи-
рания наказателен съд, Андон Миталов, съпругата му 

и тяхната дъщеря. Миталов е съдията, който разреши 
на обвинения за шпионаж председател на сдруже-
ние „Русофили“, Николай Малинов да пътува до Мос-
ква, където получи орден от Владимир Путин. Съеди-
нените щати отказаха да дадат допълнителни данни 
за извършените от Миталов корупционни действия, 
което не се прие еднозначно от българското общест-
вено мнение. Българските правоохранителни органи 
обявиха, че също нямат данни срещу съдия Миталов. 
Правосъдният министър Данаил Кирилов, обаче, по-
иска от Съдийската колегия на ВСС Миталов да бъде 
отстранен от длъжност, заради уронване престижа на 
съдебната власт.  Първоначално съдийската колегия 
призова министъра да даде доказателства, каквито 
в искането му липсват, но впоследствие образува 
дисциплинарна проверка. Стана ясно, че бившият 
главен прокурор Сотир Цацаров е сезирал Инспек-
тората към ВСС да провери действията на съдията по 
разрешението за напускането на страната от Мали-
нов. Проверката на Инспектората не е установила на-
рушение и решението на съдия Миталов е обявено 
за  законосъобразно.  

Като цяло, решението на САЩ предизвика разочаро-
вание сред българската общественост, която очаква-
ше много по-обосновано да бъде посочен човек от 
високите етажи на властта, ангажиран с корупционна 
дейност.

В каталунското списание „Еl periodico“ бе публикува-
на информация, че каталунската полиция и прокура-
тура са започнали разследване за пране на пари, в 
което са замесени български граждани, включително 
премиерът Бойко Борисов. Става дума за тема, която 
от няколко години се тиражира в България. На отпра-
вено питане към полицията в Барселона от българ-
ския в. „Сега“ бе потвърдено за воденото разслед-
ване, но бе отказана допълнителна информация. От 
МВР и прокуратурата в България заявиха, че не им е 
искано съдействие и нямат информация по случая. 
Борисов  отхвърли да има нещо общо с разследва-
нето и обвини за това президента Радев и видя руска 
връзка в медийната публикация. 
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СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ 
НА ПАРТИЙНАТА СИСТЕМА 

Напрежението между управляващите и президента 
изостри политическия дискурс в страната. След раз-
пространените от главния прокурор Гешев СРС-та 
с участието на президента, политици от ГЕРБ остро 
разкритикуваха държавния глава. Ситуацията се из-
остри допълнително след изявлението на Радев за 
оттеглянето на доверието му към правителството. В 
ГЕРБ дори заговориха за импийчмънт на президента, 
но впоследствие се отказаха от идеята.  От партията 
заявиха, че не желаят да има напрежение и призова-
ха всяка институция да се придържа към вменените й 
според конституцията и законите функции.

Доказателство за изострените отношения на упра-
вляващата партия и президента се потвърдиха и по 
повод годишнината от гибелта на българския на-
ционален герой Васил Левски. Президентът Радев бе 
патрон на шествие до паметника на Левски, където 
традиционно се провежда възпоменанието. По вре-
ме на речите бяха освиркани представители на ГЕРБ, 
като се чуваха и възгласиха „мафия“. ГЕРБ излезе със 
специална декларация в Народното събрание, в коя-
то обвини президента, че за пореден път се е проя-
вил като разединител на нацията, като е провокирал 
грозните сцени във връзка със събитието.  От БСП за-
щитиха президента, като заявиха, че в ГЕРБ трябва да 
се замислят дали тази реакция не се дължи на недо-
волство от управлението. 

Арестът и последвалата оставка на Нено Димов, кой-
то бе министър от квотата на Обединени патриоти, 
доведе до известно напрежение сред управляващи-
те. От ВМРО реагираха остро, като заявиха, че ако 
трябва да се търси някъде вина за кризата в Перник, 
това е в регионалното министерство, което е принци-
пал на ВиК дружеството. Според вицепремиера и ли-
дер на ВМРО, Красимир Каракачанов прокуратурата 
е извършила „политическо убийство на Нено Димов“. 
Той изрази учудване от този показен арест на Димов и 
разкритикува неговото задържане под стража. 

Въпреки тези търкания между ГЕРБ и Обединени па-
триоти, коалицията засега остава стабилна. Едва ли 
може да се очаква, че Обединени патриоти ще от-
теглят подкрепата си от кабинета, с което да  предиз-
викат предсрочни парламентарни избори. Предста-

вителите на Атака, които бяха отстранени от парла-
ментарната група, също продължават да подкрепят 
правителството, което пролича и при гласуването на 
вота на недоверие. 

С наближаването на изборите за лидер на БСП вътреш-
ното напрежение в партията расте. Голяма изненада 
предизвикаха номинациите за лидер на партията, кои-
то получи заместника на Нинова, Кирил Добрев. На 
този етап Добрев не е дал отговор на въпроса дали ще 
се включи в надпреварата, което още повече засилва 
спекулациите и напрежението сред ръководството на 
БСП. На този етап номинациите са 21, като сред тях 
са президентът на ПЕС, Сергей Станишев, Валери Жа-
блянов, Константин Паскалев, Красимир Янков. Голям 
брой номинации е получил и лидерът на столичната 
организация на партията, Калоян Паргов.  Окончател-
но кои ще бъдат кандидатите за председател на БСП 
ще стане ясно през март. До 18 март номинираните 
трябва да подадат специална декларация, че са съглас-
ни да участват в избора. Според критериите, кандида-
тите трябва да са членували в партията поне 8 години, 
през половината, от които трябва да са били членове 
на Националния съвет на партията. По първоначални 
данни в избора за партиен лидер ще участват около 84 
000 членове на партията, който ще се състои през май. 

Напрежението в БСП е видимо и след няколко зна-
кови оставки в централата на партията. Медийният 
съветник на Нинова, Бояна Бозаджиева, се оттегли 
от позицията, която заемаше. Нинова се раздели и 
с шефа на организационния отдел на БСП, Калинка 
Николова. Всичко тoва показва, че в партията тече 
прегрупиране на силите преди предстоящите избо-
ри за лидер. От опозицията не спряха с критиките си 
към Корнелия Нинова и през последните месеци. Тя 
е обвинявана, че въпреки видимите провали в упра-
влението, БСП продължава да бъде втора политиче-
ска сила и показва електорален застой. 

Проблеми за БСП се очертават и в Благоевград, след 
като кметът на града, Румен Томов, избран с подкре-
пата на левицата, може да бъде отстранен  от длъж-
ност, поради това, че не  се е отписал от една от фир-
мите си в законоустановения срок. Ако решението 
на Административен съд – Благоевград бъде потвър-
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дено и от ВАС, Томов ще бъде отстранен и ще бъдат 
проведени нови избори за кмет в града. 

БСП остана единствената парламентарно представена 
партия, която защити президента Радев, след атаката 
на прокуратурата. От БСП заявиха, че е недопустимо 
в нормална демократична държава да се подслушва 
президентът и на свой ред обвиниха премиера Бори-
сов, че стои зад това действие на прокуратурата.

Също както БСП, през месец април тази година ДПС 
ще избира партиен лидер на отчетно-изборна Нацио-
нална конференция. Този избор трябваше да бъде 
проведен миналата година, но бе отложен с 6 месеца 
заради местните избори. Настоящият лидер на ДПС, 
Мустафа Карадайъ, получи първите номинации за нов 
мандат. Въпреки някои спекулации през последните 
месеци за възможна промяна на върха на партията, на 
този етап Карадайъ остава фаворит за поста. Въпросът 
за партийното лидерство в партия като ДПС се реша-
ва преди всичко от почетния председател на партията 
Ахмед Доган. На този етап няма индикации, че Доган 
е свалил доверието си от Карадайъ. 

Последните социологически проучвания не дават 
шансове на партия Воля за попадане в следващото 
Народно събрание. Воля няма интерес от предсроч-
ни парламентарни избори, затова и когато е необхо-
димо, подкрепя управляващото мнозинство. Групата 
на Марешки напусна пленарната зала при гласува-

нето на вота на недоверие към правителството. Вече 
четвърта година партията на Веселин Марешки така 
и не може да намери собствена физиономия, а се 
лута в крайности – от либерален популизъм и бор-
ба срещу монополите до краен национализъм. Това 
доведе до постепенна електорална ерозия, която 
много трудно може да бъде компенсирана в бъдеще. 
Марешки бе сред тези, които атакуваха остро прези-
дента Радев след огласените СРС-та от Иван Гешев, 
като го призова да подаде оставка. 

Демократична България остана относително пасив-
на при разразилите се кризи и скандали в държавата. 
Тя продължава, както преди, да критикува действия-
та на главния прокурор. Дясното обединение запаз-
ва инерцията от европейските избори, като показва 
според проучванията електорални резултати, които 
го правят сигурен участник в следващия парламент. 

На политическия хоризонт се задава нов политиче-
ски проект – партията на шоумена Слави Трифонов, 
чието развитие  трябва да се следи в следващите 
месеци и по-специално в навечерието на редовни-
те парламентарни избори в началото на 2021 г. Сo-
фийски градски съд отказа да регистрира партията с 
името „Няма такава държава“, но сега Трифонов ще 
направи втори опит с наименованието „Има такъв 
народ“. На този етап тази формация може да бъде 
класифицирана като антисистемна и популистка 
партия с потенциал за привличане на протестен вот. 
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Проучване на изследователски център „Тренд“, про-
ведено в началото на февруари, показва следната 
електорална картина в страната: 

ГЕРБ продължава да бъде първа политическа сила, 
като за партията биха гласували 20,3% от анкетира-

ните. БСП остават втори с 18,1%. На трето място с 
7,1% е новата партия на Слави Трифонов. Четвърти 
са ДПС с 6,7%. За „Демократична България“ биха 
гласували 4%. На прага за влизане в парламента ос-
тава ВМРО с 2,6%. 
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ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРОГНОЗИ

Изострянето на политическата ситуация в страната 
през първите месеци на годината се дължи на раз-
местване на политическите и икономически пластове 
в страната, като главно действащо лице в този процес 
е новият главен прокурор Иван Гешев.  Активизация-
та на прокуратурата трябва да бъде подкрепена, ако 
тя се дължи на принципното и обективно изпълня-
ване на функционалните й задължения. Впечатле-
нието, което остава обаче е, че има избирателност и 
субективизъм в нейната работа, като обвинения се 
повдигат на определени лица и бизнесмени, а други, 
за които отдавна битуват съмнения за престъпна дей-
ност и корупция, остават тема табу.

Огласените от главния прокурор записи от специал-
ни разузнавателни средства, в които участва и прези-
дентът, са опасен прецедент, който ерозира устоите 
на българската демокрация. Изявленията и действи-
ята на главния прокурор показват, че той по-скоро 
се изявява като политик, отколкото като магистрат. 
Това за пореден път поставя на дневен ред необходи-
мостта от реформа на прокуратурата чрез създаване 
на механизми, които да ограничат голямата власт, с 
която главният прокурор разполага. 

„Войната“ между институциите оказва негативно 
влияние върху политическия процес в страната. 
Изострянето на напрежението между президен-
та и правителството показва, че между тях много 
трудно ще се намерят допирни точки за диалог. 
По всичко личи, че това противопоставяне ще се 
задълбочи в следващите месеци в контекста на 

предстоящите парламентарни и президентски из-
бори догодина. 

На този етап управляващата коалиция изглежда от-
носително стабилна и вероятно правителството ще 
изкара своя пълен мандат. Нагласи за предсрочни 
парламентарни избори няма, дори и сред опозиция-
та в лицето на БСП, въпреки вота на недоверие,  кой-
то бе с предизвестен резултат. За БСП основен про-
блем продължава да бъде вътрешната консолида-
ция в партията и намирането на партньор за властта. 
Спомените от кабинета „Орешарски“ са още пресни 
и възможността за нова коалиция БСП-ДПС отблъск-
ва колебаещите се и неутрални в партийно отноше-
ние гласоподаватели.

Напрежението в БСП расте с оглед предстоящите из-
бори, на които ще се реши кой ще бъде лидер на пар-
тията. Преките избори са демократично средство, но 
има опасност противопоставянето  между основните 
лидерски групи и лобита да доведе до още по-голя-
мо вътрешно разделение в партията. Нинова изглеж-
да фаворит, но не са изключени и изненади. 

Новата формация на Слави Трифонов, на която й 
предстои регистрация, трябва да бъде наблюдавана с 
повишено внимание с оглед високите стартови пози-
ции, които ѝ дават социологическите проучвания. Три-
фонов е поредният антисистемен играч, който, обаче, 
може да има ключова роля в следващото управление 
на страната като коалиционен партньор при една или 
друга парламентарна конфигурация. 
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Изострянето на политическата си-
туация в страната през първите 
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този процес е новият главен про-
курор, Иван Гешев.  Активизация-
та на прокуратурата трябва да бъ-
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Нарастването на напрежението 
между президента и правител-
ството показва, че много трудно 
ще се намерят допирни точки за 
диалог между тях. По всичко ли-
чи, че това противопоставяне ще 
се задълбочи в следващите ме-
сеци в контекста на предстоящи-
те парламентарни и президент-
ски избори догодина.

Напрежението в БСП расте с ог-
лед на предстоящите вътрешни 
избори, на които ще се реши кой 
ще бъде лидер на партията. Пре-
ките избори са демократично 
средство, но има опасност проти-
вопоставянето  между основните 
лидерски групи и лобита да дове-
де до още по-голямо вътрешно 
разделение в партията. Нинова 
изглежда фаворит, но не са из-
ключени и изненади.
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