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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На 27.10.2019 г. предстои да се проведат редовните Местни
Избори, на които ще бъдат избрани новият Кмет на Община
Търговище, както и новите Общински съветници и кметове на
кметства в 31 села, имащи население над 350 жители.
Важен избор за всеки един от нас, които в значителна степен ще определи развитието на града и Общината ни през следващите четири години на управленският мандат между 2019 /
2023 година.
След станалата достатъчно популярна моя трилогия
„БЯЛА КНИГА“, в която описах и разкрих най-големите, и знакови провали през т.н. „ера Мирев“, сега представям на вашето внимание също толкова знаковите провали на кмета 2 & 1
д-р Дарин Димитров, и на „ОФ“ местното политическо пълно мнозинство между общинските съветници на ГЕРБ, ДПС,
БСП, АБВ и т.н. Обединени за Търговище, или хората на Таньо
Танев…
И за мое най-голямо разочарование, вместо очакваната
след провала на Мирев БСП Хамди ДПС Промяна, се получи
поредната Подмяна в управлението на Търговище.
През този мандат се постарах да бъда максимално активен и ефективен в защита на Обществения интерес, както и
силно критичен срещу Всяко едно нелепо Решение на кмета и
Общинският ни съвет.
В справедливостта на публично изразените ми позиции
през периода 2015 – 2019 г., Ви предлагам още веднъж да се убедите сами.
Силата на всеки един от нас е в собственият му глас – нека
информирано и убедено да направим своя избор, в името на
по – доброто бъдещо развитие както на града, а така също и на
селата в Общината ни, гласувайки на 27.10.2019 година!
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когото Мирев упорито успя да подготви последните документи
относно измамата около терена на бившият ни битак, и Таньо
Танев, на когото пък му бяха подсигурени Два Договора за Обществени поръчки, на една обща стойност от над 1 500 000 лева
с ДДС!
Въпреки това негово голямо старание, както и патологичният си стремеж към силно желаният Пети мандат, по силата
на национално Споразумение между ГЕРБ и ДПС, Мирев остана без подкрепата на местното ДПС, което издигна собствен
кандидат-кмет, в лицето на г-жа Емине Якубова.
Разбирайки чудесно, че без гласовете на ДПС той няма
шанс да влезе в балотажа, Мирев предпочете Диян Цонев да
изпие горчивата чаша на очакваният изборният провал, налагайки неговата кандидатура като кандидат-кмет на БСП…

В самото навечерие на новите Местни избори, които ще
бъдат на 27.10.2019 г., както и за да можем по – добре да си направим своята правилна преценка и избор, според мен е редно
да си припомним важните детайли около подготовката на предишните избори…
За разлика от сега, тогава още на 13.07.2015 г. Дарин Димитров публично и добродушно сподели, че е кандидат-кмет на
ГЕРБ по настояване на Цветан Цветанов.
По същото това време тогавашният все още кмет Мирев
(„спасен „от предсрочното си отстраняване от длъжност поради Конфликт на интереси през лятото на 2014 г. от ГЕРБ, чрез
квотата си в ОИК Търговище!), направи всичко възможно, за
да си подсигури подкрепа за негов евентуално пореден Пети
мандат…
Основни печеливши от това негово поведение бяха вече
до болка познати общински съветници – Хамди Илиязов, на
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Изборните резултати показаха обективно и категорично
тогавашните настроения в града и Общината ни – Диян Цонев
остана трети и извън балотажа, които договорено бе спечелен
от Дарин Димитров…
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Очаквано от мнозина, малко по-късно във времето стана
ясно, че общинският съветник трети мандат Таньо Танев има
принадлежност към Държавна Сигурност, в качеството си на
разузнавач с псевдонима Щокман към РУ – ГЩ.
От публикуваното Решение на Комисията по досиетата
стана ясно, че над 40 лица са имали своята обвързаност с ДС
преди 1989 г.
Бяха осветени отново имената на зам.кметовете Стоян
Станчев като агент Боянов, и на покойният вече Юсейн Бейтулов, като агент Морски.
Излязоха на светло имената и на Маргарит Ковачев, като
агент Стефанов, Валентина Георгиева (съдържател на явочна
квартира), Илка Ангелова агент Виктория, Марин Николов
агент Ковачев, Стоян Ралев агент Орхидея, адвокат Стоичко
Илиев агент Вилчур, на Хрюстем Хрюстемов – дългогодишен
кмет на Божурка, като агент Ясен, както и на Тоню Златев,
бивш директор на РД на МВР Търговище непосредствено след
началото на Промяната в края на 1989 г.
А ето и имената на вербуващите ги служители, както и техни водещи офицери, посочени хронологично през онези години :
1. О.р. Петко Хр. Попадийски
2. Кап. Георги Посталков
3. О.р. Станчо Генов Сяров
4. Майор Пенчо Н. Христов
5. О.р. Кирил Й. Рамов
6. О.р. Богомил Р. Божилов
7. Мл. л-т Живко Хр. Ганчев
8. О.р. Димитър Й. Караниколов
9. О.р. Павел Илиев Първанов
10. О.р. Йордан Радев
11. Кап. Иван Ал. Миленков
12. Петко Петков
13. Лейт. Ангел Ст. Миленков
14. Ст. л-т Трайко Николов Трайков
15. О.р. Георги Д. Георгиев
16. Лейт. Тодор Д. Петров

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Ст. лейт. Димитър Е. Иванов
Ст. лейт. Стоян Богоев
О. р. Живко Хр. Ганчев
Лейт. Валентин К. Владимиров
Лейт. Ангел Добрев
Кап. Димитър Димитров
Кап. Тодор П. Стоянов
Ст. лейт. Георги Георгиев
Ст. лейт. Върбанов
Майор Стефан П. Христов
Лейт. Веселин Ст. Великов
Лейт. Тинко Драгостинов
О.р. Стефан Станев
Ст. лейт. Тодор Стоянов
Майор Георги Георгиев
О.р. Ангел Стефанов
Ст. лейт. Георгиев
Кап. Павлов
Кап. Златев
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Абсолютно нищо не показали, побързаха да си гласуват
едно 20% увеличение на възнагражденията си, обаче…
Понеже много рано ми стана ясна предизборната договорка с Дарин Димитров, аз реших да не му дам традиционният
към всеки нов кмет толеранс от 100 дни, а ефективно да започна да му свалям маската от първата му седмица като кмет.
Ангажимента му към довършването на бясно течащото изграждане на новият търговски комплекс на Хамди на терена на
бившият ни битак бе железен – уверете се сами още веднъж и вие…
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Възторженото откриване лично от страна на Дарин Димитров, и чудесната роля на гид на Хамди, в която се превъплати
убедително той, уби илюзиите на мнозина още тогава Кой ? ще
кара влака, и Кой ? ще го обслужва…
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Ключово звено за формирането на манипулативна за обществото ни среда, бе купуването на местните ни медии, разбира се.
Схемата е много проста, но пък доволно ефективна, при
това – немотивирано, и абсолютно непрозрачно, без никакви
критерии и зад гърба на Общински съвет и Постоянни комисии, Дарин Димитров лично сключва т.н. Договори за медийно
обслужване на Общината четири години поред!
Ето финансовите параметри на цялата схема по години
през мандата му :
за 2016 година – 30 948 лева
за 2017 година – 33 790 лева
за 2018 година – 30 358 лева
за 2019 година – 30 582 лева
или общо 125 678 лева струва на всички ни това обслужване през мандата.
За да бъде сравнението пълноценно и обективно, ето и подобните разходи в последните две години от проваленият четвърти мандат на Мирев :
за 2014 година – 12 960 лева
за 2015 година – 9,792 лева
С просто око е видимо увеличение в няколко пъти, нали ?
В резултат на тази интервенция почти се приключи с отразяване на друга гледна точка, разбира се – от края на 2011 г. не
мога да се включа с нищо във в-к Знаме, за съжаление от края
на 2015 г. и във в-к Търг. новини…
Но за Прокуратурата ни отново всичко е точно, разбира се!
Много важно е да отбележа още тук също така, че с въпросната Обществена информация за мен бе единствено възможно да се снабдя САМО И ЕДИНСТВЕНО благодарение на
любимият ми Закон за Достъп до Обществена Информация.
Иначе ни проглушиха ушите, че Общината ни се управлявала ЧЕСТНО, ОТКРИТО И ПРОЗРАЧНО – ДА БЕ, ДА!
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През Страстната седмица на месец април 2016 г., едва на
шестия месец от началото на своя мандат, Дарин Димитров извърши своята най-голяма глупост като кмет – съвсем не само
според мен, разбира се.
На заседанието на Общинският съвет, проведено на
28.04.2016 г., на Велики Четвъртък, в самото навечерие на Великден, той лично извънредно внесе Докладната записка, с
която предложи Хамди Илиязов да бъде удостоен с най-високата Чест на тази Община – званието Почетен Гражданин на
град Търговище!
Уникална Наглост, Простотия и Обида към всички нормални, честни и непредубедени жители на града и Общината
ни, при това извършена зад гърба им в последният момент…
Тази Свещена простота се опита да бъде оправдана с личният ангажимент към Хамди, поет от страна на Цветан Цветанов, както и с натиска, на които бяха подложени общинските
съветници на ГЕРБ от страна на депутата Венка Стоянова.
Оглеждайки още веднъж внимателно имената на тези т.н.
37 общественици и популярни личности от града ни, за мен
лично става въпрос за едно АКТИВНО МЕРОПРИЯТИЕ, целящо по този начин да ЛЕГИТИМИРА ОБЩЕСТВЕНО всички онези над две дузини СДЕЛКИ, ЗАМЕНКИ, РЕШЕНИЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, И ОТКРОВЕНИ ДАЛАВЕРИ, чрез
които най-вече бившият кмет Мирев и мнозинството на съветниците на БСП и ДПС, в продължение на няколко мандата
буквално ПОДАРИХА по най-удобният начин на Хамди Илиязов най-атрактивната част от общинската ни собственост за
времето между 1999 и 2015 година!
Развитието на събитията до днес потвърдиха на 100 % тази
моя оценка.
Запознайте се още веднъж с хронологията и красните имена на героите в това падение тогава.
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Мога да заявя и сега категорично, че получа ли вашата подкрепа, ще направя всичко възможно това позорно Решение да
бъде отменено, и Хамди Илиязов да престане да бъде Почетен
гражданин на град Търговище!
Едновременно потресен, както и безкрайно възмутен от
тази невиждана в политическата история на Търговище след
10.11.1989 г. пошлост, на нарочна пресконференция публично
поисках ОСТАВКАТА на Дарин Димитров и Общинският ни
съвет, изпращайки и поредният си Сигнал до КПУКИ срещу
Хамди Илиязов.
Радостен този път за мен бе факта, че дори и малка, част от
местната ни общественост също реагира гневно на решението
за това удостояване, като организира Протест на площада на
центъра на града.
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Самозабравянето на Хамди в последните години, получил
на тепсия всичко онова, което си беше поискал от Мирев, отдавна бе станало безгранично.
Операцията „Почетен гражданин „бе допълнена с откриването на Хамди джамия, наново изградена от него в близкото
село Разбойна, в чест на своя 60-т годишен юбилей. Да си припомним многозначително и за него сега…
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Появата на лицето Димитър Абаджиев (тогава прясно
назначен за генерален консул в Шанхай от Бойко Борисов), в
ролята на подкрепящ Дарин Димитров, бе само и единствено
въпрос на време да се случи…
За мен е безспорно, че доказано Политическият номад № 1

на България подкрепя цялата схема на Подмяна, вместо очакваната Реална Промяна в управлението на града ни, минаваща
и през измислянето на прословутият ОФ управленски модел в
Общината.
Организирането на посещението на китайска делегация в
Търговище, както и на обратна визита в Китай бе най- малкото, което можеше да подготви с лекота. Побратимяването на
Търговище с 5 милионният град Хъби от провинция Хънан,
случило се в последствие, все още остава без Никакви Видими
Резултати от него, поне до сега.
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През целият си настоящ мандат, Дарин Димитров реално
бе кмет & лекар 2 & 1, съчетавайки длъжността си на кмет с
работа като гинеколог в частния си кабинет, и то по Договор с
НЗОК, при това!
И сега убедено твърдя и считам, че това – със сигурност
уникално за страната ни съвместяване, е недопустимо, неморално, както и неприемливо от всеки един уважаващ себе си
кмет, поел ангажимента да даде всичко от себе си, в решаване
на проблемите на града и обществото ни местно, а не на своите
лични такива.
Известен като човек, които цени и обича лукса и парите
(прикриван от когото трябва по нивата), за мен той постави
Личният си интерес от запазване на клиентелата на частната
си практика, преди Общественият, в амплоато си на Кмет на
Общината. Справка от подадените му имотни декларации пред
Сметната палата показва, че през 2014 год. Дарин Димитров
заедно със съпругата си закупуват апартамент от 98 кв. метра
в гр Варна за сумата от 160 000 лв, а през 2017, вече като кмет
на града, отново със съпругата си закупуват апартамент в гр
София от 54 кв. м. за 80 000 лв.
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Много показателен в подкрепа на тази моя теза се оказва самият размер на неговите командировъчни разходи, силно
намаляващи до символични в последните три години :
за 2016 г. – 1, 873, 82 лева (по 156 лв. на месец)
за 2017 г. – 948, 49 лева (около 80 лв. на месец)
за 2018 г. – 994, 37 лева (около 80 лв. на месец)
до 23.07.2019 г. – 473, 02 лева (около 70 лв. на месец)
Носенето на две дини под една мишница е една много трудна работа, това добре го знае всеки един от нас. Когато фактите
говорят, и Боговете мълчат тогава!
Продажбата на имота – общинска собственост, представляващ земята под изграденият нов търговски комплекс СИТИ
ЦЕНТЪР, на мястото на бившата ни баня, бе също много показателна за манталитета на управата ни…
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Друг подобен и интересен казус се оказа изграждането на 8
броя модерни спирки, единичната цена на които се оказа цели 6,
240 лева! Оказа се, че на Стройкомерс – ТТ ЕООД бе директно
възложено тяхното изграждане, станало възможно поради дребната хитринка, че общата цена за осемте спирки от 49, 920 лв с
ДДС, е с 81 лева под прага в Закона от 50 000 лева, което водеше
до обявяване на Обществена поръчка за тяхното изграждане…
Както и до възможността да бъде предложена по-ниска
цена – може би бе напълно случаен факта, че в края на 2016 г.
г-н Тошко Райчев отбеляза своя 60 годишен юбилей.
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„Напънала се планината, и родила… мишка! „, е добра
оценка и за това намерение. Цял мандат не им стигна и за една
крачка в тази посока.
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Цялата тази поредна, и особено нечистоплътна местна
сага, бе и чудесно отразена – „Дъгата на Търговище, която превръща държавното образование в частно“, е името на филмчето, което се намира лесно в интернет, za istinata. com е медийната платформа.
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На този етап Гражданите победиха, спирайки с Решение
на Административен съд Търговище тази поредна и безумна
идея, зверски подкрепяна и вдъхновена от кмета Дарин Димитров и екипът му, обаче…
Давайки пълен карт – бланш на намерението за строеж
на тази жилищна сграда от страна на управата ни, сериозното
презастрояване в някой части на града ни определено ще започне да изпреварва това по морските ни курорти, едва ли не!
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След като на 30. 09. 2017 г. изтече тригодишният Договор
на кетъринга на Хамди, за приготвяне и доставката на храна за
ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД, Дарин Димитров се постара
да влезе в тежкото положение на този човек, подсигурявайки
му една чудесна и нова бизнес възможност на тепсия…
Става въпрос за безвъзмездната финансова помощ на Оперативната програма за храни от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещи се лица за периода 2014 – 2020 г., „Осигуряване на топъл обяд “ 2016 – 2019 г.
Без никакво замисляне, колебание или пък конкуренция,
победителят бе ясен много далеч преди старта на самата процедура – напълно формална, очевадно за всички…
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През целият мандат наблюдавахме едно безхаберно и бездушно отношение към пълният батак, в които бе умишлено
вкаран носителя на близо 100 годишната местна футболна история, в лицето на ПФК „Светкавица – 1922 „АД, в което дружество все още Община Търговище е акционер с едни 32, 48 %
собственост от капитала му…
Поредна безпомощност, показваща още веднъж пълната
зависимост на Дарин Димитров от Таньо Танев (разузнавач
Щокман). Въпреки формалният акт на джиросване на 2, 499
поименни акции (52 % от капитала), придобити безвъзмездно
на 25.05.2015 г. от 34-ри годишният Явор Янков, кредита от 210
000 лева към „ЕМУ „АД на многострадалният ни ПФК „Светкавица – 1922 „АД обяснява интереса на Танев.
Звучи ни безкрайно познато, нали? Още един много наболял проблем, които новата ни управа ще трябва да реши в бърз порядък…
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Мистериозен пожар изгори покрива на ОУ „Христо Ботев“,
нанасяйки много сериозни щети и на покрива на Кукления театър, по времето на стартиралият основен ремонт на сградата
по ОП „Региони в растеж 2014–2020 г. “, за обща сума с обзавеждането от едни 3, 663, 848 лева без ДДС, и 116, 000 лв без
ДДС финансиране от страна на Общината ни…
И до ден днешен официална информация за причината,
довела до този голям пожар, Има ли виновен за него ?, както
и за това КОЙ ? плати цената на това бедствие, просто НЯМА!
Много удобно, нали така ?
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Грандиозният провал и тежък фалит до които доведе Областния Кооперативен Съюз неговият председател Йордан
Ботунски, има своето негативно проявление по отношение на
общинският ни магазин, намиращ се в центъра на село Лиляк.
След като гръмотевично се провали и там (разбивайки
съдбата на семейството на предишния наемател – отличен негов наемател), екипът на Дарин Димитров допусна като че ли
нарочно да бъде разиграван от Ботунски, които използва всяка възможност да разиграва Общината чрез безумни съдебни
процедури, носещи хиляди лева загуби от пропуснати ползи
вече няколко години.
Поредната простотия до шия продължава с пълна сила все
още и там, за жалост…
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Подобно безхаберно отношение бе демонстрирано през
този мандат и към съдбата на земята – собственост на вече закритото през 2007 г. общинско училище в село Дългач, отдадена през 2004 г за АБСОЛЮТНО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИЯТ СРОК от 30! години от тогавашният му директор Димитър
Драгомиров, на „ЗЛАТНО ЛОЗЕ „ООД.
Дружеството – наемател на тази земя, собственост на Петко Матеев, в продължение на цели 10 (десет) години! не беше
платило нито един лев наем на Общината ни за тези 214, 223 дка
земеделска земя, които то веднага след наемането им през далечната вече 2004 г, превърна и в лозя, при това… Едва след разпоредената проверка от Специализираната прокуратура (установила
този позорен факт и на фона на рушащата се училищна сграда в
центъра на Дългач), в средата на 2018 г. бяха платени 25 000 лева,
за които не искам Дарин Димитров сега да ми благодари…
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И тук се случи логичното – досъсипаха до скорошната гордост на града ни, като окончателно приеха Решението за нейното закриване…
За втори път в историята на Търговище след Промените,
се допусна такава грандиозна ПРОСТОТИЯ в образователната ни сфера – първият път бе същото бездушно отношение от
страна на тогавашната ни управа, с лекота допуснала да бъде
закрит филиала на ЮЗУ Неофит Рилски които също така много успешно се разви в първите си години.
В случая с Езиковата ни гимназия управата на Мирев категорично ПРЕДАДЕ и ИЗОСТАВИ това училище, пренебрегвайки значимият Обществен интерес, пред дребният интерес
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на ръководствата на Първа и Втора Гимназия, посрещнали
буквално „на нож“ идеята за ПГИЧЕ „Митрополит Андрей „от
самото и начало „.
Решителният удар върху нея бе нанесен след умишленото
вдигане на ограничението, което бе наложено върху двете ни
гимназии, да формират езикови паралелки след 7 клас, извършено от лицето Марко Марков, по стечение на обстоятелствата
назначен за Директор на РИО…
Верен партиен кадър (бивш кмет на Антоново от БСП!), без
родова връзка с града ни, и със слабост към хазарта – наистина
идеалните характеристики в личен план, за да извърши той тази
Свещена глупост, довела до този неминуемо тъжен резултат.
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Тягостна картинка, особено на фона на многомилионният
ремонт на ОУ „Хр. Ботев“. Ако прибавим и снимка на разпадащото се пред очите на всички ни (не забелязано може би само
от екипа на Дарин Димитров през мандата му), както и снимките на рушащите се сгради на затворените училища по селата
в Общината ни – оставени явно на произвола на времето, провала и в това направление става пълен…
На предишния фон и разсипия считам, че изградените за
тези огромни пари детски площадки са един Лукс, които не можем да си позволим на тази цена!

121

122
Буквално удвоих своята активност по ЗДОИ през последните 4 години, като за 2019 г. броят на подадените Заявления
в Общината ни ще надхвърли 100!, най-малко 2 / 3 от които са
подадени от мен.
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Пореден пример е информацията за сключените Граждански Договори от Дарин Димитров през този мандат, с достатъчно неслучайни и знакови лица, които той стимулира със
сериозни суми от общинската ни хазна!
За мен е абсолютно нагло и арогантно самото поведение
на Дарин Димитров в тази ситуация – да похарчиш повече от
100 000 лева общински пари по свое усмотрение, и дори да откажеш да дадеш отчет и смислено обяснение на местната ни
общественост за това – НЯМА КАК ДА СЕ ПОЛУЧИ ТОВА
ПРЕД МЕН, ЯСНО Е ЗА ВСИЧКИ ВИ, СИ МИСЛЯ!
След като разгромно спечелихме в Административен съд
тази битка, принудих Дарин Димитров да ми пълен достъп до
тази явно неудобна и крита Обществена информация. Веднага лъсна и една от фрапантните тайни – г-жа Сюзан Мехмедова, председател на МДПС, и кандидат за евродепутат от ДПС
на изборите, проведени на 26. 05. 2019 г., през три Граждански
Договора в последната година и половина, е получила 11, 644
лева! – така се заздравява дружбата с ДПС, АШКОЛСУН!
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Адвокат Златина Данчева прибра едни 32, 250 лева (17, 950
от които ни били вече възстановени!, ако има кои да го вярва
това), а Адвокатско дружество „Котов, Гюрова, Семерджиев“, е
получило 4,620 лева.
На Адв. Антоанета Никифорова е заплатен хонорар от 2,
033 лева (също възстановен вече на Общината), а на Адв. Елка
Дочева – 750 лева.
Адвокат Диана Игнатова от може би вече десетина години
поред е „абонирана “ от Общината ни, с месечен абонамент от
400 лева, включително и през последните четири години на Дарин Димитров – очевадно е, че зависимостите от някой близки хора до Мирев преди, се предадоха като щафета от ръка на
ръка на Димитров сега…

Договорите за правна помощ също бяха активно използвани като Общинска ясла за избрани адвокати на свободна практика – 64 113 лева наши пари бяха платени за периода между
2017–2018 г.
Най-сериозната сума бе платена на адвокат Милана Кривачка – цели 21 660 лева, ангажирана да извади „суха от водата
„Общината ни покрай Делото, заведено от управленският екип
на ОП „Околна среда“, търсещ от нас едни над 2 500 000 лева
неустойка, поради неудачите при изпълнението на т.н. Воден
цикъл…
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Поредната загубена придобивка за хората ни, демонстрираща пълна безпомощност и незаинтересованост вече две години – Пълна срамота и излагация е според мен това!
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Решението за светкавичната продажба на общинската ни
земя от 188 дка в землището на село Търновца, е поредният
пример както за наглостта и самозабравянето ИМ, така и един
симптом за недоброто състояние на общинската ни хазна, силно притисната от сериозните плащания по енергийните договори с ЕМУ АД…
Една нагласена в детайли предварителна схема, при която
Купувачите са ясни от преди половин година тогава, имайки в
предвид Заявлението от 02. 04. 2018 г., подадено от човека – бушон на Хамди в село Търновца.
„Елементарно, Уотсън „, Сигналът ми в КПКОНПИ е подаден – Кулминацията предстои!
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Въпреки, че няколкократно бе удължаван срокът за изпълнението на Всички Проекти, работата по този, касаещ благоустрояването на една малка част от кв. Запад 2, между блоковете
с номера 37, 38, 39, 40, и 41, също продължаваше.
От подадената информация от управата ни стана Силно
видим факта, че единичната цена на засадените общо 200 широколистни и иглолистни фиданки, е цели 140 лева!!!
Изводът е ясен от само себе си – подобни фантастични
цени показват, че РЕВИЗИЯТА ИМ е въпрос на време, и просто
предстой да се случи…

152

153

Предимно с благородни подбуди, ОФ пълното мнозинство
на общинските съветници подкрепи предложението на Дарин
Димитров да бъдат повишени една част от Местните ни данъци
и такси, в самото навечерие на новата 2019 г., които очаквано
трябваше да донесат над 1 000 000 лева допълнителен приход в
изборната година…
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Окуражени от липсата на сериозна негативна обществена
реакция или съпротива срещу увеличените налози, на първото
заседание през 2019 г бе внесена и приета Докладната записка
на Дарин Димитров, за повишение с 10 % на неговата заплата,
както и тези на кметовете на кметства, съветници и администрацията.
Явно за него бе повече от приемливо след повишените налози, които щяха да донесат над 1 000 000 лева допълнително, в
изборната 2019 г. да бъде увеличена и неговата заплата – КОНГРАЧУЛЕЙШЪНС!
Екипът на Дарин Димитров с чисто предизборна цел
преигра с разпределението на държавната субсидия между
местните превозвачи, при провеждането на конкурса около
новите Договори за превоз на пътници в Общината.
ИСТИНАТА и около тази Схема предстои да бъде разкрита до край!
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Отново един мандат (а и очевидно финансов ресурс!) не
стигна на Дарин Димитров, за да успее да завърши изграждането на чисто новите общински тенис кортове, упорито като
папагал повтаряйки ДЕБЕЛАТА ЛЪЖА, че този строеж всъщност представлявал текущ ремонт и обновяване на спортното
съоръжение тенис корт – ДА БЕ, ДА!
Поредна глупост, с цел да бъде прикрита ЛИПСАТА НА
СТРОИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ, при това на една обща цена от
над 250 000 лева! – ЛУКС, и липса на ефективност при това вложение, което Общината ни при този хал не може да си позволи
да издържа, според мен…
Отново след блестяща поредна Победа в Съда, аз успях
да получа пазената като зеница на око първо от Мирев, а след
това и от Димитров Обществена информация, разкриваща
Пълната Измама, както и обслужване от страна и на двамата,
относно изграждането на новият магазин на Хамди Илиязов,
закупил терена на Бившият ни битак САМО И ЕДИНСТВЕНО
ЗА ПАРКИНГ ВЪРХУ 2, 896 КВ. М. от Общината ни – в зле
прикрит КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, ПРИ ТОВА…
Получа ли подкрепата Ви на 27.10.2019 г, аз ви гарантира,
че това безобразие няма да бъде оставено така, а ще бъде разнищено ДОКРАЙ!
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На фона на дежурният и служебен възторг, гарниран в повечето случай с лъжи и приповдигнат оптимизъм, пролетта на
тази година ни донесе и тези тъжни новини, пряко касаещи и
съдбата на стотици семейства в града и Общината ни…
Жалкото отново бе, че Дарин Димитров и екипът му предпочетоха да наблюдават справедливият Протест на хората, излезли на площада, от прозорците на кабинетите си, не намирайки сила и Кураж в себе си да изслушат притесненията на хората.
В познатият си вече стил и зад гърба на Общинският съвет,
Дарин Димитров категорично застана и подкрепи желанието на
„МОУШЪН „ЕООД – собственик на терена от 810 кв. м., върху
които се намира ресторант Подлеза, чрез Промяна на ПУП да му
се даде възможност върху него да се построи и ХОТЕЛ!
Припомням още веднъж факта, че само на едни 200 – 300
метра нагоре от този терен, се намира имот от 4 дка (известен
като терена на бившата ни Механа), закупен още през далечната
2001 година от фирма АГРОДИМЕКС ООД – снабден с всички
нужни му документи за изграждането на модерен Хотелски комплекс още от средата на 2014 г., за които нито веднъж не стана на
въпрос през целият мандат!
Срещу това много неуместно и нелепо намерение относно
бъдещото предназначение на този терен, реагираха със ЖАЛБА живеещите в двата блока на Цар Освободител с №№ 30 и 32
Активни граждани, имащи статут на Заинтересовани лица по
Закон, които аз също подкрепям.
Убеден съм, че след съответното подаване на Жалба от
тяхна страна и в Съда, този нелеп устрем ще бъде спрян и елиминиран – а моята помощ ще бъде още повече ефективна и голяма, ако бъда и в сградата на Общината след вота, разбира се!
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В познатият си вече стил и зад гърба на Общинският съвет,
Дарин Димитров категорично застана и подкрепи желанието на
„МОУШЪН „ЕООД – собственик на терена от 810 кв. м., върху
които се намира ресторант Подлеза, чрез Промяна на ПУП да му
се даде възможност върху него да се построи и ХОТЕЛ!
Припомням още веднъж факта, че само на едни 200 – 300
метра нагоре от този терен, се намира имот от 4 дка (известен
като терена на бившата ни Механа), закупен още през далечната
2001 година от фирма АГРОДИМЕКС ООД – снабден с всички
нужни му документи за изграждането на модерен Хотелски комплекс още от средата на 2014 г., за които нито веднъж не стана на
въпрос през целият мандат!
Срещу това много неуместно и нелепо намерение относно
бъдещото предназначение на този терен, реагираха със ЖАЛБА живеещите в двата блока на Цар Освободител с №№ 30 и 32
Активни граждани, имащи статут на Заинтересовани лица по
Закон, които аз също подкрепям.
Убеден съм, че след съответното подаване на Жалба от
тяхна страна и в Съда, този нелеп устрем ще бъде спрян и елиминиран – а моята помощ ще бъде още повече ефективна и голяма, ако бъда и в сградата на Общината след вота, разбира се!
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В новият Северен бастион на ДПС – както съвсем официално и тържествено вече беше обявено Търговище, явно всичко е възможно да се случи, дори и Хамди Илиязов да бъде официален кандидат за кмет на ДПС, разбира се!!!
Техните ефективни, и много убедителни методи на агитация – в размер между 30 и 50 лева!, лъснаха официално, ставайки национално известни покрай Евро вота в града ни, проведен на 26. 05. 2019 г.…

Пореден пример за поставянето на каруцата пред коня…
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Почти три години ни отне общата борба, в която влязох
заедно с гражданите, срещу това също толкова нелепо и малоумно Решение на управата на Мирев, взето през късното лято
на 2015 г., с което се учреди право на строеж на 4 броя гаражи
в терена, непосредствено срещу гаражите на хората в жилищната кооперация на ул. Тетевенска 8, зверски подкрепяно до
последно от Дарин Димитров.
Победата над тази схема бе много сладка, но помрачена от
смъртта на г-н Йордан Йорданов, които смело поведе съседите
си срещу тази простотия…
Сори, но четиримата ни известни съграждани – Анелия
Загорова, д-р Мирослав Русев, Петър Христов и Недко Недев,
не успяха да се възползват от сервираната им чиста възможност – но пък за хора с техните възможности, варианти бол!
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Повярваме ли в себе си, подкрепяйки се взаимно в името
на добри и справедливи каузи за по – доброто ни общо бъдеще
в този град и Община, Успехът ни е сигурен – напълно убеден
съм аз.
Примерът със спасените преди три месеца няколко дървета – които Дарин Димитров вече беше осъдил на смърт чрез
тяхното отрязване!, е последният Чудесен пример за това!
КУРАЖ И СВЕТЛИНА!
БОГ ДА ПАЗИ ТЪРГОВИЩЕ!
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СВЕТЛИН
БОНЕВ
кандидат за кмет

на Община Търговище
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водач
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КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

