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Борисов: „Иде ми да взема чук
и да счупя тераси и покриви...“
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„Иде ми да взема един чук и
тераси, покриви, къде има, да го
счупя и да приключваме“ - така
лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов
обясни пред партийния актив
чувствата си около скандала с
апартаментите, който доведе до
серия от управленски оставки.
„Ние нашите шамари си ги
изядохме, наясно сме на какво
най-много реагират хората и това не трябва да го допускаме“,

добави Борисов. „Нанесоха ви
тежък удар, сами сме си виновни, убеждавайте хората, че ще
бъдем по-добри“, обърна се той
към кандидатите за евродепутати
на ГЕРБ. В същото време Борисов убедено заяви, че ГЕРБ е
жертва на компроматна война.
„Неслучайно много пъти съм ви
връщал към учебниците на КГБ
как се прави компромат“, обясни
той.
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Военната немощ на България
се оказа силно преувеличена
По дял на разходите за отбрана страната ни е на 13-о място в НАТО – точно в златната среда
РЕБЕКА БОРИСОВА

Твърденията за военната немощ на България
се оказаха силно преувеличени. Това показват
международните изследвания и сравнения. По
разходи за отбрана на глава от населението
например България, която обикновено се влачи
на опашката в разни класации, се намира в
средата между всички държави - членки на
НАТО. А по комплексна оценка, включваща 55
критерия, страната ни е 15-а военна сила в ЕС
и 60-а на планетата.
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За трета поредна година
инициативата „София Европейска столица на
спорта“ организира велошествие по улиците на
града. Освен колоездачно
шоу програмата включи и
организирано бягане - затова тя мина под мотото: „София кара колело и
тича за по-чист въздух”.
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то на България често
напомнят, че всички
членки на НАТО са
длъжни да дават за отбрана поне 2% от брут-

ния си вътрешен продукт (БВП), а нашата
страна системно не изпълнява дълга си.
Но истината е, че от
близо 30 държави от
Северноатлантическия
пакт само пет спазват
изискването, а 21 са недисциплинирани като
нас. Това показва базата данни на SIPRI Стокхолмския институт
за изследване на мира,
който събира информация за военните разходи по света от 1947 г.
насам.

Парите, които България дава за отбрана,
са равни на 1.55% от
БВП, а това се оказва повече на фона на
харчовете на държави
като Германия, Испания, Белгия, Канада и
др. Единствените, които минават заветните
два процента, са САЩ,
Гърция, Франция, Турция и Естония, сочи
статистиката на шведския институт за 2017 г.
В същото време Унгария, Чехия, Словения,
Белгия и Люксембург

отделят само 0.5-1% от
БВП за военни цели,
което означава, че ще
им е особено трудно
да покрият натовския
критерий в следващите
години.
Сигурно мнозина ще
се изненадат, но по отбранителна мощ България е 15-а в ЕС и 60-а
в света. Това сочи проучването на независимия уебсайт „Световна
военна сила“ за 2018 г.
И то отрежда нелоша
позиция на страната
ни сред съюзниците в

НАТО - 17-а. В челната петорка влизат
САЩ, Русия, Китай,
Индия и Франция.
Прави
впечатление,
че съседната ни Турция
е девета световна сила. Гърция заема 29-а
позиция, а Румъния е
40-а. Сърбия и Македония са доста по-назад
- съответно на 78-о и
118-о място.
Класирането,
което
обхваща 136 държави,
се прави на базата на
55 критерия.
(Продължава на 2-а стр.)

