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ЕТИКЕТИ КИРИЛ ПЕТКОВ КОРУПЦИЯ РУСИЯ

БЪЛГАРИЯ

Кирил Петков: Който е
корумпиран, често получава пари
от Русия

„Който е корумпиран, често получава пари от Русия“.

Това казва българският премиер Кирил Петков в интервю за Швейцарското
Радио, цитиран от „Дойче Веле“.

Според него в страната има 20 сиви кардинали, от които България трябва да се
освободи.

Той е решен да промени страната си, смятана за най-бедната и най-
корумпирана в целия ЕС, а привържениците му виждат в него последна надежда
за България. Кирил Петков е министър-председател на една страна, в която
много хора се чувстват свързани с Русия, и в която всеки момент
правителството може да се разпадне. „Всеки божи ден си мисля за това“, казва
Петков пред кореспондентката на Швейцарските радио и телевизия Сара
Новотни.

„42-годишният Кирил Петков навярно е първият български премиер, на когото
може да се вярва, когато казва, че неговото правителство не проявява никаква
толерантност към корупцията“, се казва по-нататък в репортажа от София.
А въпросът с корупцията не е чак толкова сложен, според Петков: „При
население от 6,5 милиона души в България има двайсет сиви кардинали, които са
корумпирани и от които трябва да се освободим“, казва премиерът.

Само че корупцията отдавна е проникнала навсякъде, а Петков трябваше да се
коалира с бившите комунисти и с партията на шоумена Слави Трифонов, за да
състави правителство. „Работим трудно заедно и бих си пожелал да бяхме по-
конструктивни“, казва то този повод Петков.

По-нататък в материала се припомня сюжетът със задържането на бившия
премиер Бойко Борисов по подозрение за получаване на подкуп. Само ден по-
късно обаче той беше освободен. „В България главният прокурор не подпомага
работата на правителството, той е част от стария корумпиран елит“, казва
по този повод Петков. Главният прокурор притежава огромна власт и на
премиера ще му бъде много трудно да се освободи от него – не и без помощ от
бившите комунисти, които обаче са част от проблема с корупцията днес, се
казва още в кореспонденцията от София.

Същото е и в отношенията с Русия, които са тесни. Или както казва самият
Петков: „Който е корумпиран в България, често получава пари от Русия“. В
репортажа се казва, че Петков осъжда руската агресия: „Ужасяващо е, че в
Европа има толкова агресивен режим, който принуждава хората в Украйна да
водят война“.

„Не сме предали принципите си“

Най-голямата опасност за политическата съдба на Петков обаче произтича
от това, че много българи едва свързват двата края: инфлацията достигна 14
процента, всичко поскъпва – най-вече храните. Правителството харчи
милиарди за най-бедните, но тези пари отварят пробойни на други места.
Много хора вече обвиняват правителството, че то не прави достатъчно за
тях. А има и такива, които твърдят, че държавата прави повече за
бежанците.

Петков изглежда уморен, но уверява: „Не сме предали принципите си“.
Въпросът е колко време му остава. Защото не е малка опасността той също да
се провали, поради преплитането между корупция, политика и съдилища.
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Украйна обяви, че ще
събере „милионна
армия“, оборудвана с
оръжия на НАТО, за да
се бори с руските
агресори

Украйна: Русия ще се
разпадне в няколко
държави

Кисинджър: Русия е
била част от
европейската история
цели 500 г.. Тя е била
участник в едни от
най-големите победи в
европейската история

Генерал Филип
Брийдлав призова
Украйна да взриви
Кримския мост

Медведев: Светът
започна да се
съобразява с нас,
както със СССР или
повече

Путин: Санкциите
срещу Русия могат да
доведат до
„катастрофални
последици“

Американският
институт за
изследване на войната:
Русия се готви за
голяма офанзива в
Украйна

Путин: Това е начало
на кардинално
скъсване със
световния ред по
американски образец

Путин: Западът иска
да се бие с нас до
последния украинец и
изглежда, че всичко
върви към това
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Последни публикации

Украйна обяви, че ще
събере „милионна
армия“, оборудвана с
оръжия на НАТО, за да се
бори с руските агресори
12.07.2022

Украйна: Русия ще се
разпадне в няколко
държави
11.07.2022

Кисинджър: Русия е била
част от европейската
история цели 500 г.. Тя е
била участник в едни от
най-големите победи в
европейската история
11.07.2022

Генерал Филип Брийдлав
призова Украйна да
взриви Кримския мост
10.07.2022

Медведев: Светът
започна да се съобразява
с нас, както със СССР или
повече
10.07.2022

Още публикации

Путин: Западът иска да
се бие с нас до последния
украинец и изглежда, че
всичко върви към това
08.07.2022

Американският
институт за изследване
на войната: Русия се
готви за голяма
офанзива в Украйна
09.07.2022

Медведев: Изправянето
на Русия пред съд може
да доведе до ядрена война
06.07.2022

Путин: Това е начало на
кардинално скъсване със
световния ред по
американски образец
08.07.2022

Украйна обяви, че ще
събере „милионна
армия“, оборудвана с
оръжия на НАТО, за да се
бори с руските агресори
12.07.2022

Медведев: Светът
започна да се съобразява
с нас, както със СССР или
повече
10.07.2022

Кисинджър: Русия е била
част от европейската
история цели 500 г.. Тя е
била участник в едни от
най-големите победи в
европейската история
11.07.2022

Лавров: Политиката на
САЩ цели да заличи
историческата памет
на българите
06.07.2022

Украйна: Русия ще се
разпадне в няколко
държави
11.07.2022

Путин нареди на
руските войски:
Засилете офанзивата в
Донецк
05.07.2022

Генерал Филип Брийдлав
призова Украйна да
взриви Кримския мост
10.07.2022

Москва: САЩ трябва да
помнят, че Русия има
какво да си връща
обратно, например –
Аляска
07.07.2022
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