
Неадекватната политика на Кабинета „Борисов 3”  в пограничните райони на 

Странджа в близост до турската граница и липсата на компетенция за 

локализиране и борба с болестта чума /ако БАБХ има конкретни доказателства за 

болестта/ при дребните преживни животни доведе до масовото  умъртвяване на 

повече от 4000 на брой и оставянето на много български граждани без 

възможност за препитание!  

 

Неадекватната политика на Кабинета „Борисов 3”  в пограничните райони на 

Странджа в близост до турската граница и липсата на компетенция за локализиране и 

борба с болестта чума /ако БАБХ има конкретни доказателства за болестта/ при 

дребните преживни животни доведе до масовото  умъртвяване на повече от 4000 

животни и оставянето на много български стопани без възможност за препитание!  

Показателен и трагичен е примерът с възрастната жена наричана в социалните 

мрежи „Баба Дора”.  

Отчаянието и безизходицата, в която са поставени много български стопани е 

пряка отговорност на Кабинета „Борисов 3”! 

Липсата на категорични доказателства къде точно и при кои стопани е 

установена болестта, поражда въпроси къде е българското правителство, къде са 

българските институции, които трябва да работят в интерес на гражданите, как работят  

и кои са истинските причини за възникването и пренасянето на болестта? 

 

 
 

Леля Дора е пример за много български граждани за гордост, ригоризъм, 

борбеност, сила на духа!  

„ Горда българка съм, няма да им се дам. С подкрепата, която имам, трябва да 

бъда много силна. Не вярвам на Агенцията по храните, те лъжат. Дават фалшиви 

документи. За да подпишеш документ, трябва да си сигурен в него” – заявява тя. 

Провежданата антисоциална политика от кабинетите на Борисов 1, 2 и 3 е 

сигурен сигнал за всички нас, че употребата на властта е самоцел, личен материален 

интерес и управление на Държавата, като частна корпорация! 

Борисов доказа през годините, че е добър само в едно – усвояването на 

държавни средства (наши пари) чрез обществени поръчки за милиарди левове! 

Резултатите са на лице, неработещи институции, смърт на невинни граждани 

пътувайки по пътищата на страната, наводнено метро, съсипан железопътен сектор с 

подставени лица политически марионетки, наводнения, нищета и невежество! 

Борбата с политическата чума и зараза трябва да започне най-първо от 

Министерски съвет! 

Изгонването на тези политически негодници начело на Държавата по един или 

друг начин е неизбежно от всички нас и колкото по рано толкова по добре! 
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