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Само обединението може да...
(Продължение от стр.9)
дни за кметове, които
не са от ГЕРБ?
- Не партиите, а хората работят. Във всяка
една политическа партия има сериозен процент от кадърни, способни хора, които носят всичко на гърба
си. За съжаление обаче, по-голямата част от
тях са само за масовите сцени и за това къде
какво ще се разграбва, за да участват. Лошото е, че именно тези
хора преобладават. И
ако днес приветствам
Слави Трифонов (искам много добре да се
разбере - не съм фен
на Слави Трифонов), то
е затова, че желанието на хората се покри
с неговите идеи за подобър подбор на тези,
които утре ще изберем,
които ще ни представляват и управляваят.

могат да издърпат държавата напред. В казармата имахме един
израз: “Давам двама
небити за един бит”.
Водачите трябва да са

- Какво успяхте да
свършите през тази
една година въпреки атаките и какво Ви
предстои за следващата?

то в момента работим.
Работата ни не е само
през тази година, ние
не сме спирали в годините да се трудим. Доказателство за това е

то има в Русенска област - и икономическа
полиция, и прокуратура, и комисия по храни, и редица други. Тероризираха се хората,

подготвени, да са способни и кадърни. Това,
което липсва като цяло
в държавата, е морал.
Нямам усещането, че
законите на страната

- Много неща свържихме. Ремонтирахме
училища, детски градини, голяма част от започнатите в предходни години проекти ги

наградата ни от ТВ Европа през 2013 година
за най-много спечелени проекти и подписани договори.
Тук искам да добавя и
факта, че през този период ние имаме проблеми, които вече трета година ни ги създават нашите опоненети. Целта им беше да не може
кметът да реализира
планираното, с което
да покажат, че той е некадърен, и това да накара хората да не гласуват за него. За тяхно
съжаление, обаче, ние
спечелихме изборите.
Хората видяха свър-

които не ги подкрепят.
Магазините, където
имаше наши плакати,
бяха глобени по 1000
лв., областният управител се намеси директно, грубо, брутално във
всички решения, които
трябваше да се вземат
по отношение на зам.кметовете, наруши закона и т.н. В открито
писмо го призовах да
се засрами, че все пак
е бивш офицер и не му
приляга, а отговорът му
бе, че трябва аз да му
се извиня. Е, фактите
показаха, че той трябва да ми се извини, но
се скри. Но трудно-не-

Имаме почти готов кучкарник, но и него стопираха. Всички неща
се правят с цел да компрометират работата
на кмета, без да се замислят, че по този начин вредят най-вече на
жителите. Ето Ветово,
например, е община
със специфично население - мюсюлманите
са над 70%, имаме няколко вида роми - християни, мюсюлмани, копанари, имаме татари,
които са единствената
в България обособена
татарска общност, имаме и българо-мохамедани. За да бъдат обединени, ние трябва да
покажем, че нямаме
пристрастия към нито
една партия и не залитаме към никой етнос.
За добро или за лошо,
аз съм възпитаван в
казармата, а там трябва да се работи - никой
не пита дали си българин, или турчин. Освен
това не съм религиозен
и това ми дава възможност да се държа свободно с всички.
През този период
от време направихме
много неща, трудихме
се и нямаме нищо против да споделим и с
други хора опита. Но
тук, когато се изпълни
даден проект, се гледа само дали кметът

Желанието чрез този
референдум на всички е да намерим пътя,
по който да подберем
по-качествените хора,
стойностните, работните, отговорните, високоморалните, независимо от коя партия
са. Само такива хора

ни са лоши, нямам усещането, че е нужно да
работим само по документи, които остават
в папките, а имам усещането, че ни липсва
морал. Хващаме се за
буквата в закона, вместо да се замислим дали
е добро, или лошо.

завършихме. Ликвидирахме едно голямо
сметище извън Ветово за над 700 хил.лв.
Прокарахме проект за
енергийна ефективност
на едно училище, който в момента изпълняваме. Подготвихме два
проекта за развитието
на земеделските региони, за един околовръстен път, който ще изнесе товарния транспорт извън град Ветово. Изготвихме проект за ремонт на улиците в Смирненски и
в Глоджево за близо
2 млн. лв. Друг проект
за водоснабдяване и
ремонт - подмяна на
водопроводите в Писанец и Сеново, е направен, но за съжаление ,не можахме да го
внесем в срок (няма да
казвам по какви причини), но ще го направим
напролет. Разработихме и много социални
проекти, по които кандидатстваме и по кои-

шеното и ни гласуваха отново доверието
си. Това обаче не спря
опонентите ни. Опитаха се с административни хватки да ни победят. Много сериозна атака имаше в предизборната кампания
през 2015 година, когато използваха цялата държавна машина
на областно ниво. Като
се започне от областния управител (Стефко Бурджиев) включително до ДАНС включително и всички други
държавни служби, кои-

трудно, макар че плуваме срещу течението, можахме да свършим много. Още повече щяхме да направим,
защото имаме възможности, имаме и средства, но не ни се дава
възможност да ги реализираме. Един прост
пример ще дам - точно
на центъра има 3-етажен жилищен блок,
който стои празен, а е
готов от 3 години. Толкова много кандидати
имаше да си закупят
жилище, но не ни разрешават да продаваме.

е взел рушвет, или не.
Ето това му липсва на
българина - да сподели
радостта, ако има проблем, да сподели проблема, да се потърси
общо решение, за да
се върви напред. Всички говорят за обединяване, но никой с никого не се е обединил.
Все се гледа омаскаряването и намирането на кусури. Само обединението може да ни
помогне да вървим напред!
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