В т о р а Б я л а К н и г а на управлението на
д-р Красимир Мирев

-

"независим” кмет на Община Търговище, член на Висшия съвет на БСП, и

на управлявалите мнозинства на общинските съветници за периода
2003 - 2011 г.

Уважаеми Дами и Господа !

След броени дни приключва поредния мандат на общинско самоуправление в
нашата община - в конкретния ни случай това е третият пореден мандат на д-р
Мирев. На 23.10.2011 година предстои да се проведе първия тур на новите избори
за местна власт – за кмет на Общината, общински съветници и кметове на кметства /в 30 села/. За първи път те ще бъдат съчетани "две в едно" с президентските
избори - по силата на решението на Народното събрание и по правилата на новият Изборен кодекс, приет в края на миналата година и успешно "ремонтиран" от
Конституционният Съд в средата на 2011 година. В началото е добре да направя
известно уточнение относно интересния период от време, а именно - осемте години от 2003 до 2011 година, обхващащи втория и третия мандат на д-р Мирев - все
"успешни”. Именно с цел по - добрата информираност на жителите на Общината т.нар. Негово Величество Избирателят е по-правилно да се запознаем с поважните решения през периода, вземани все в полза на обществото, както и да се
проследят политическите процеси, изградените връзки и мрежи, както и да си припомним още веднъж главните действащи лица и герои на това интересно време.
Все пак, намирайки се в края на петата година от членството ни в Европейския
съюз, по - добрата информираност е основно право на всеки от нас, както е и се-

риозно задължение на всяко едно открито и честно европейско местно самоуправление.
Разбира се, това е и една лична оценка на събитията през този период, но
както в първата, така и във втората бяла книга съм се старал максимално да се
основавам на конкретните факти, документи и решения.

Ползвал съм

за тази цел журналистически публикации и статии в местен и централен печат,
както и информационни сайтове, отразили подобаващо интересните събития на
това време именно за една максимална обективност и безпристрастност. Оценката за това дали съм успял в това мое намерение и начинание ще дадете Вие, а аз
ще приема безусловно. Желая на всички приятно четене !

И така, да си припомним фактическата обстановка и "разпределението” на силите
в навечерието на 26 . 10 . 2003 година . В надпреварата за кмет на Общината
участие вземаха осем кандидати, представени много добре и накратко малко по –
долу / приложение 1 /

В началото на 2000 година с избора на Юсеин Бейтулов за зам-кмет ДПС на базата на водещият си принцип ”даваме политическа подкрепа срещу придобивки”
категорично се преориентира като етно филиал на БСП и заедно формираха новото управляващо мнозинство в Общинският съвет. Заедно със смяната на Маджиде Ахмедова като Общински председател стартира и "проекта Агро 2000" с

докладна записка внесена лично от д-р Мирев, включила замяната на общинския
супер на пазара по направление " Чайка 99" ООД и Хамди Илиязов. Бързо последваха и поредица от скандални решения, ощетили Общинският ни бюджет с милиони / . разплащане с компенсаторки по общинска приватизация, приватизацията
на " парче" на Хлебозавода и т.н. /, така че беше направо грехота да не продължат
”положителните” промени в управлението на Общината. Факт стана и много старателно прикриваното писмено споразумение, сключено месец преди вота.
/приложение 2/

Да погледнем съотношението на силите и при регистрираните листи на кандидатите за общински съветници - участие взеха 22 партии и коалиции. На първо място
тук трябва да отбележим важния факт, че начело на листата на Обединен блок на
труда застанаха Петко Матеев и Желю Папазов - управители и сериозни акционери в две от водещите ни предприятия, комбинирали се и с ”гражданска” квота.
Точно през 2003 година се положи началото на директното участие на местният
едър бизнес в местната власт, а апетитът, както казват, идвал с яденето. Като някакъв ”начален” сигнал бихме могли да приемем предложението, направено от г н Матеев няколко месеца по-рано, което мнозинството тогава не прие.
/приложение 3/

Безспорен факт е, че подобно включване категорично формира един по – скоро
корпоративен или някакъв друг, но в никакъв случай не и политически вот за партията ОБТ. Много елегантно и манипулативно се използва тогава тезата, че едва
ли не влизайки в Общинския съвет тази група ще ”помогне” на кмета Мирев да се
”противопостави” едва ли не на растящия апетит на ДПС към нови имотни придо-

бивки - все още атрактивна общинска собственост. Както ще видим малко по –
късно, нищо подобно не се получи - точно напротив, през почти целият мандат
2003 – 2007 година се работи много сплотено и задружно от тези уж различни групи
по общите им интереси. Анализът на високият им изборен резултат тогава - 4 153
гласа показа категорично, че тези избиратели масово подкрепиха кандидатурата
на д-р Мирев, т.е. насочването им е било "правилно”. Разбира се, за да няма много изненадани, точно тук е мястото да припомним още веднъж факта, че д-р Мирев
беше учредител и акционер в създаденият за участие в масовата приватизация
през 1996 година търговищки приватизационен фонд "Мизия" /приложение 4 /

Защо и какви процеси се развиха впоследствие около дейността на фонда, как се
разпредели придобитата от него собственост и защо така бързо приключи съществуването си и беше ликвидиран може би знаят и помнят все още около 6 000 излъгани обикновени акционери.

Да продължа с оценката на представянето и на останалите листи и кандидати.
Определено управляващата тогава НДСВ регистрира едно много слабо представяне и с 795 гласа успя да получи 1 мандат в лицето на д-р Йордан Симеонов, вече покойник, - с две думи, проектът НДСВ не се състоя в Търговище. ВМРО със
789 гласа реализира 1 мандат чрез г-н Борис Русев, а с д-р Добрин Папуров като
водач на партия ССД на Стефан Софиянски и 971 гласа спечели също 1 мандат .
Около очакванията се представи и ДПС - 7 326 гласа и 12 съветника, поставяйки
своеобразен "личен" рекорд като присъствие! Също според очакванията се получи
и резултата на СДС - 1 286 гласа, реализирани два мандата чрез Младен Балуков
и д-р Явор Александров. Безспорно най – големият губещ на тези избори очаквано
от мен се оказа БСП - 5 268 гласа и 9 мандата, с цели 4 по – малко спрямо 1999 година - категорично доказателство за неприемливото за избирателите им взаимодействие с ДПС, както и показателна реакция на скандалните и закопаващи общественият интерес решения през мандата !!!
И точно тук според мен е моментът да дам оценка и на нашето участие във
формата коалиция "Дясна алтернатива за Търговище". Със самото и формиране
си мисля, че излъчихме един много добър, позитивен сигнал към нашите избиратели. Въпреки някои организационно – технически, а и основно финансови ограничения проведохме една динамична кампания със силни и точни послания. Разбира
се, акцентът бе написаната от мен и издадена Бяла книга на първият мандат на др Мирев / 1999 – 2003 год. /. Тя предизвика един надминал нашите очаквания много голям интерес от страна на активните избиратели в града и общината, които
така и не успяхме да удовлетворим. Мисля си, че активната ми и динамична работа като общински съветник през целия мандат бе забелязана и оценена подобаващо от избирателите. Като директно потвърждение на тези наши очаквания на
финала на кампанията в края на изборният ден - 26.10.2003 година дойде и новината от обявеният след 18 . 30 часа резултат от екзит – пул проучването - д-р Мирев печели на първи тур, а аз съм втори с 10 % резултат ! Това бе поводът и темата на интервюто ми в ефира на радио Търговище с журналистът Радостин Райков,

като впоследствие този резултат бе отразен и в броя на в-к ”24 часа” на следващият ден. / приложение 5 /

Това са чистите факти, но те явно станаха силно неприемливи и недопустими в
известен смисъл в този момент - категорично се задейства и добре смазаната изборна машина, което и доведе в крайна сметка до обявяването на следните " изчистени " резултати - 884 гласа като кандидат – кмет и 525 гласа за нашата листа,
водена от мен . Няма как да не се усъмня в тази достоверност, още повече разполагайки с окончателните два протокола на избирателната комисия / приложение 6
и7/

Никога преди, а и след това на всички проведени избори в нашата община е нямало толкова огромен процент на недействителните гласове, да не говорим пък за
пликове без бюлетини !!! - т.6 и т.7 и в двата протокола, като тези цифри са и
учудващо близки като резултати ! Явно става според мен на всички непредубедени, че екзит – пул резултата от 10 % ни даваше около 3 000 гласа, което пък от
своя страна означаваше и група от 4 общински съветника, което явно не трябваше да се допусне - на всяка цена ! И те не го допуснаха - има кой да ги съди за
това, но фактите са такива, каквито са ! След всички изборни перипетии и
страсти, Общинският ни съвет на 27 . 10. 2003 година изглеждаше така / приложение 8 / .

Все пак, в този случай бяха чути разумните аргументи и с ново име се сдоби само
спортната зала срещу училище " Христо Ботев " . За голямо съжаление, в края на
2006 година горчивата чаша трябваше да бъде изпита и от един безспорно заслужил наш съгражданин - Любчо Василев . Много изненадващо и въпреки обществените нагласи, а и медийни очаквания, това своенравно мнозинство незаслужено
обиди г-н Василев, и то с едни крайно неубедителни аргументи - лично присъствах на това заседание, беше отвратително. приложение 10 и 11 /

Определено това беше мандатът на заменките, дори и на принципа " кон за кокошка ", но какво от това ? Още на първата сесия за 2004 година сезонът на заменките бе открит - и то как !!! –, а мнозинството - желязно. / приложение 12 /

Оказа се, че и за Областния управител този тип замени са много почтени и са в
реда на нещата - може би на принципа, че гарван гарвано око не вади -, като не
последва никаква реакция от негова страна и след подаденият сигнал / приложение 13 /

Като пример за недостатъчна прецизност, непоследователност и не на последно
място на незаинтересованост бих посочил и най – едрата замяна от този период .
Фирма " Зем проект " ООД - Варна поиска със съответната молба до общината
следната замяна / приложение 14 /

Разумните аргументи в изказването на д - р Симеонов тогава, а именно - каква
ще е гаранцията за общината, че този проект ще бъде въобще реализиран не бяха
чути и решението беше взето с лекота. Въпреки много големите и щедри обещания на инвеститора тогава, сега, пет години по – късно това негово намерение

остава само на книга, както, между впрочем и ролята на общинското ни ръководство в този случай.
Спазвайки хронологията на събитията, според мен тук е мястото да отворя голямата тема А Г Р О 2000 - като един от най – големите провали на д-р Мирев през
годините, както и да не пропусна фигурата на Юсеин Бейтулов като главен идеолог, вдъхновител и изпълнител на този грандиозен провал . И така, както вече бе
споменато, веднага с формирането на новото мнозинство в съвета между БСП и
ДПС Бейтулов бе избран за зам – кмет в началото на 2000 година . На скандалната сесия от 29.06.2000 година с докладна на д-р Мирев стартира фаталният проект,
като за начало подсигурил и "замяната” на супера на пазара . Държа да подчертая
още веднъж, че този недодялан и предварително обречен общински проект получаваше пълната подкрепа и всички необходими и възможни решения, вземани от
мнозинството в съвета - обезпечаващи и облекчаващи неговата дейност и развитие през годините. Както и, разбира се, елиминирайки всяка възможност и идея за
контрол, и елементарна публична отчетност относно неизпълнимите си намерения. Успоредно с ръководството на общинския проект, " екипът" на Бейтулов стартира успешно и свой частен такъв - Агрофрукт ООД, които веднага спечели един
не лош проект по програма Сапард / приложение 15 /

За много голямо съжаление няколко години по-късно се оказа, че и двата проекта
приключиха с грандиозен провал, в първият случай завличайки Общинският бюджет с много над 700 000 лева загуби . Издигнатият своевременно на по-отговорна
работа през 2002 година Бейтулов бе уволнен, поради несправяне с работата и
като директор на служба " Земеделие и гори " в края на 2005 година от министър
Кабил. / приложение 16 /

Оказа се и малко по- късно, че явно не само несправянето е било в основата на
уволнението - започнаха да излизат и други интересни активности на бившият директор. / приложение 17 /

Трагичната участ на Ахмед Емин, открит мъртъв на 17.10.2008 година в сарая на
Доган осветли окончателно и една друга, донякъде скрита същност на Бейтулов
като агент Морски, например.
/ приложение 18 /

Сериозните бизнес успехи и придобивки на местният ДПС политико - бизнес елит
от последните няколко години направи силно впечатление и бе подобаващо отразен в националният печат - все пак на власт бе тройната коалиция, но "формулата
на успеха" по места бе различна. Ето я и търговищката рецепта, малко след като
в началото на 2006 година Илиязов отбеляза своя 50 годишен юбилей, отразен
подобаващо.
/ приложения 19 и 20 /

И така, сесия след сесия в края на 2006 година вече стана ясно, а и видимо за
всички, че апетитът идва с яденето. " Контролиращата" коалиция между ОБТ, или
бизнесът в него и ДПС определено не прие намерението на д-р Мирев да се кандидатира за нов, трети мандат през 2007 година и започна да подготвя старателно
своята изборна атака. Сериозен стимул за тях се оказа и предстоящото присъединяване на България към ЕС на 01 . 01 . 2007 година, очакваните с голямо нетърпение еврофондове и програми, както и натрупващото се обществено недоволство
от местната ни управа. В края на същата тази 2006 година, и след около две годишен период без определен партиен ангажимент, аз намерих необходимата подкрепа и доверие в лицето на СПС " Защита" и заработихме заедно и активно на
местно ниво .
Въпреки ясно заявените предварителни намерения на тези бъдещи опоненти, д-р
Мирев си подсигури предизборното впечатление тип "строителна площадка" чрез
решение на Общинският съвет за поемане на общински заем в размер на 2 200 000
лева, насочен основно в ремонт на улици в града, селата, както и 100 000 лева за
ремонт на стадион Д . Бурков.
/ приложение 21 /

И така, каква бе предизборната обстановка в средата на 2007 година ? Почувствали се в свои води и опиянени от сериозното си присъствие в настоящият Общински съвет, взаимодействали си отлично с "бизнес – партньорите" от ДПС - групата, водачите на ОБТ в лицето на господата Петко Матеев, Желю Папазов, Йовчо Яков, както и група от местни бизнесмени учредиха сдружение "Обединени за
Търговище" . Чрез поредица от много интензивни изяви в местните медии те заявиха категорично своето намерение да спечелят цялата местна власт - кметското

място наесен, както и собствено мнозинство в Общинския съвет. Малко по-късно
стана ясен и техния кандидат за кмет в лицето на Светлан Петков - дългогодишен
данъчен началник, подкрепен демонстративно и от ДПС на първите си публични
прояви. Разбира се, управляващата в този момент БСП категорично показа, че ще
направи всичко възможно за да запази своята партийна " икона " в лицето на д-р
Мирев - все още действащ Председател на сдружението на Общините . Около
него предизборно се концентрираха на активни партийни позиции местни бизнесмени, симпатизанти на БСП. Формира се впечатлението, че ще присъстваме на
сблъсък между две големи финансови групировки, а не на надпревара на идеи,
нови предложения и политика, все пак ! В края на 2006 година официално бе учредена политическата партия Герб, Лили Боянова бе избрана за Областен координатор . Изграждайки структури, те също заявиха намерение за сериозно участие в
местната власт. Използвайки вълната от 2005 година, пробива в парламента и
изявите на Волен Сидеров, местната организация на Атака също направи заявка,
използвайки недоволството от толерирането на бизнес интересите на ДПС в общината. След изключително болезнените процеси на разцепление в т. нар. дясно
пространство, провала на НДСВ, осем политически субекта формираха коалиция
"Обединена десница за Търговище", а именно: НДСВ, ДСБ, СДС, ВМРО, ЗНС, Гергьовден, ДП и ССД. Те категорично заявиха своята подкрепа за Светлан Петков,
което бе и една много сериозна тяхна политическа грешка, потвърдена и от резултата им след вота. / приложение 22/

Анализирайки създалата се ситуация, изключителната политическа нечистоплътност и липсата на реална алтернатива, местната организация на СПС "Защита"
реши да участва самостоятелно и на трите вида избори - за кмет на Община, за
общински съветници и кметове на кметства, въпреки в известна степен недостатъчната си подготвеност в този момент. Както се и оказа по-късно от развитието
на процесите в съвета, това бе едно много точно и принципно наше политическо
решение.
И така, каква бе фактическата обстановка в навечерието на МИ 2007 година. /
приложение 23 /

В ОИК бяха регистрирани 22 партии и 2 коалиции, съответно бизнес сдружението
"Обединени за Търговище", използвайки като мандатоносители Екогластнос, ФАГО
и Зелената партия - нечувани и невиждани с политическа местна дейност никога
досега, както и мега коалицията "Обединена десница за Търговище". На пръв поглед се създаваше впечатлението, че д-р Мирев вече пее своята "лебедова" песен,
т. е. загубата му е почти сигурна, особено и след категорично заявената подкрепа
от лидера на ДПС Ахмед Доган в Търговище / приложение 24 /

Демонстрацията на едно прекалено голямо самочувствие, увереност и финансова мощ в кампанията определено му изигра лоша шега, както и голямата липса на
политически опит и правенето на едни прости, бих казал бакалски сметки за очакваните резултати - за пореден път се доказа, че съвсем не винаги в политиката, а
и в самият живот 1 + 1 = 2, но да продължа с оценката и на останалите кандидати. Въпреки всички обективни проблеми и затруднения, постигнатите 603 гласа от
мен определено изненадаха мнозина. Мисля си, че това бе един реален резултат,
а и една добра база и доверие, даващо ми стимул да продължа по пътя си напред
! Голямото изоставане на резултата ни за листата на общински съветници - само
216 гласа - определено ни подсказа, че сме допуснали известни грешки в нейната
подредба и изводи, с които ще се съобразим за в бъдеще.
Герб регистрира един от най - слабите си резултати в страната чрез д-р Венка
Стоянова - 3 401 гласа, като направи впечатление факта, че за листа получиха повече гласове - 3 528, а с това и четирима съветника . Още по – интересно се оказа
и съотношението при резултата на Атака и Йовчо Йовчев като техен кандидат
кмет - 2 157 гласа спрямо 2 584 за листата на съветниците с три спечелени мандат. Тези разлики категорично показаха, че определено това не бяха силни кандидати - това съотношение го доказва категорично ! Тук мога, а и трябва публично да споделя и още нещо - до последният момент като кандидат - съветник в листата на Герб на избираема позиция присъстваше д-р Добрин Папуров, което бе
един доста смущаващ факт, потвърждаващ съмненията за чуждо политическо инженерство и кадруване в техните редове . Йовчо Йовчев пък бе регистриран като
кандидат кмет буквално в последния възможен момент, което бе смущаващо след
направените доста по-рано от него политически заявки. Убеден съм, че това негово лично участие бе предварително много добре съгласувано с щаба на БСП и
лично с д-р Мирев, което се и потвърди веднага след изборите с назначаването
му като зам – кмет, прието като една висока чест и гордост от негова страна - О,
времена, о, нрави !!!
Безспорно най – голямото разочарование на тези избори бе представянето на
„Обединени за Търговище„ като резултат за листа, както и изборното фиаско на

Светлан Петков като кандидат кмет. След масираната предварителна медийна
офанзива, похарченият колосален финансов ресурс в кампанията и опитът / почти
успешен / да се облепи с плакати целият град и селата, както и всекидневните
прояви и всевъзможни концерти получените само 4 152 гласа за листа и избрани
пет ! съветника си беше чист провал. Мисля, че окончателно стана ясно на всички,
че в тези лица търговищките избиратели не разпознават управленска визия и алтернатива. Нещо повече, постигнатият им резултат бе почти същият с резултатът
при първото им участие през 2003 година с листата на ОБТ, въпреки сериозното
им присъствие през тези четири години в Общинският съвет, или пък може би и
точно заради това !? - това бе и още едно категорично потвърждение на тезата
ни, че това е един корпоративен, в голяма степен контролиран вот на свързани и
служебно зависими избиратели, насочван доста ”правилно” от своите работодатели. Като прибавим и допуснатите груби политически грешки в самата кампания,
а и реално получената подкрепа 50 на 50 от страна на ДПС за Светлан Петков,
нещата си идват по местата.
Разбира се, уплашени и много притеснени БСП извадиха като единствено спасение етнизирането на вота. Д – р Мирев беше удобно представен в тази ситуация като единственото спасение на града, като " българският" кандидат, елегантно
забравяйки за предишното успешно и дългогодишно партньорство с ДПС, разсипало и "правилно" приватизирало атрактивната общинска собственост. Парадоксално се оказа, че въпреки пределната си мобилизация и ръста от 2 582 гласа / 7
850 сега спрямо 5 268 през 2003 година /, БСП получи същите си 9 съветника. При
ДПС с подобен ръст на гласовете - 2 513 / 9 839 спрямо 7 326 през 2003 година / се
стигна до загубата на един мандат, оставайки с 11 съветника сега. Само до един
избран съветник в лицето на д-р Александров и 1 220 гласа "спря" т.нар. дясна коалиция, което не изненада особено - (средно с по 152 гласа на всяка осминка, което е и много показателно).
И така, след като д-р Мирев спечели убедително на балотажа срещу Светлан
Петков, дойде време за първото заседание на новия Общински съвет. И точно
там се случиха събития, според мен доста интересни и показателни. Първо, но

съвсем не маловажно, бързо приключи " експериментът" с включените на челни
места като мюрета в листата на ДПС г-жа Радка Иванова, тогава като шеф на
РДНСК и г-н Анатоли Георгиев - тогава Директор на Гражданска защита, които
декларираха след вота, че не желаят да бъдат съветници. Отлично се разбра от
всички, че са били включени просто за цвят и за да могат да съберат някой и друг
глас, а след като ДПС остана само с 11 мандата, просто трябваше да дадат път
на номер 12, и особено на знаковият участник под фаталният номер 13, лидерът
Хамди Илиязов - щеше да бъде жалко, ако не беше много смешно !!! Подобна
въртележка се получи и при Обединени за Търговище, както и при БСП. Дойде
ред и на избора на Председател на Общинския съвет, както и времето на горчивия
реванш на сдружението срещу неверния си коалиционен партньор ДПС. Крайно
неудовлетворени и чувствайки се излъгани в подкрепата за Светлан Петков, те
издигнаха като кандидат за председател Николай Даскалов, предварително съгласуван и подкрепен от БСП, които спечели убедително с 21 на 12 гласа срещу досегашният председател д-р Тунчер Кърджалиев. ДПС загуби и своя досегашен зам.
– кмет Решат Мехмедов, като за зам. - кметове д-р Мирев си назначи Йовчо Йовчев от Атака, Стоян Станчев - като квота на сдружението, Румяна Атанасова и Димитрина Петкова . На второто заседание на Общинският съвет, при определяне
ръководствата на Постоянните комисии към съвета, ”наказателната” операция
срещу ДПС продължи. След като бе отхвърлено тяхното предложение за разпределение на квотен принцип, определено не свикнали да губят нервите им не издържаха и след емоционалното обяснение на Тунчер Кърджалиев напуснаха
заседанието / приложение 25 /

Активно наблюдавайки дейността на съвета и на управата на града, открихме
пред медиите политическата 2008 година. / приложение 26 /

Веднага след като г-н Йовчев бе назначен за зам. кмет последва и политическата
закана от страна на ДПС, че той ще бъде заместникът с най – къс мандат. Оказа
се по – късно, че и в редовете на местната Атака упреците и съображенията
срещу неговото политическо поведение са много сериозни, както стана ясно от
материалът, публикуван в "Търговищки новини". / приложение 26 /

По - късно се оказа, че "бумерангът се завърна" - излезе централна публикация в
брой 21(23-29.05.2008 г.) на в-к ”168 часа”, уличаваща водещ съветник от ДПС в изключително срамни лични дела. / приложение 27 /

Разбира се, че темата не беше подмината с мълчание на поредната Общинска
сесия - разменени бяха съответни политически декларации, обвинения и лични
обяснения. / приложения 28 /

Използвайки

поредното

посещение

в

Търговище

на

Председателя

на

СПС"Защита” г-н доц. Йордан Величков, на последващата пресконференция
официално поставих този срамен случай и обявих нашата позиция, че дори и
като морален жест Сунай Хасанов трябва да се оттегли като общински съветник

- нещо, което той лично не счете за нужно, че трябва да направи, нито пък бе
поискано от него и от неговата партия ДПС. / приложение 29 /

И така, настъпи и изборната 2009 - годината на световната финансова криза,
"проспана"

от Станишев и тройната коалиция - промените в управлението на

държавата просто бяха неизбежни, след затъването в гафове и явни злоупотреби. Ние стартирахме активно с акцентите на сесиите в началото на годината /
приложение 30 / .

Определено към средата на годината започна да се усеща "затоплянето" на изстиналите отношения между БСП и ДПС в съвета, като официално това беше
потвърдено от Хамди Илиязов в неговото предизборно интервю пред Търговищки
новини, където не пропусна да оцени "високо” и окарикатури изявени местни
активисти и съветници на БСП, участвали в пресконференция на Румен О вчаров
малко по – рано . / приложение 31 и 32 /

И така, след изнесения открит урок от "отвореният" местен политик Хамди Илиязов, както и от неговото простодушно признание още веднъж категорично разбрахме, че подкрепата на ДПС си има цена - кратко, точно и ясно казано. Както се
оказа и малко по-късно, цената на подкрепата се казва теренът на бившият битак
срещу джамията. И това прозвуча достатъчно логично - след като успешно "приватизира" бившата закусвалня Малина при кмета Карагеоргиев, след това добави
подареният му чрез "замяна" общински супер на пазара, елегантно получи контрола върху повече от 1/3 от кооперативният пазар сега да дойде ред и на тази нова
"придобивка" .
Да проследим хронологично хода на тази "съюзническа" операция. На сесията,
проведена на 24 . 04 . 2009 година не беше приета докладната записка и аргумен-

тите на зам . кмета Станчев, въпреки наличието на заявен инвеститорски интерес
към този терен от страна на голяма търговска верига. / приложение 33 /

След новото формиране на "старото" партньорство стартира и "скритата" фаза
на частичното изменение на ПУП и преотреждането на този имот в следната
хронология: / приложения 34, 35, 36 /

В резултат на всичко това, на заседанието на Общинския съвет на 24.09.2009 година г-н Станчев внесе вече подобрената докладна записка, която мина на "парад" и получи единодушна подкрепа. / приложение 37 /

Разбира се, внимателно наблюдавайки процесите, тази прозрачна и съшита с бели конци комбинация бе веднага разкрита от нас и бе основна тема на проведената ни пресконференция, която бе и подобаващо отразена от местните медий /
приложение 38 /

Малко по-късно нещата се развиха на бързи обороти - почти веднага след вземането на това решение бе публикувана и обявата за провеждането на търга с
тайно наддаване за въпросният терен / приложение 39 / .

Няколко дни по – късно разбрахме, че "Лора Х2" ЕООД , собственност на Хамди
Илиязов печели с много скромна разлика така проведеният търг, като след четири седмици сделката бе и финализирана / приложения 40 /

И точно тук някъде в голямото бързане, за да бъде изпълнен "качествено и в
срок" поетият ангажимент лично към г-н Илиязов се оказа, че много вероятно е
грубо нарушен Законът за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси - една европейска норма, приета и влязла в сила от началото на 2009 година и в
нашата страна ! Този случай бе забелязан и добре отразен от разследващата
журналистка на НОВА ТВ г-жа Диляна Гайтанджиева с авторския си материал
"Недосегаемите", излъчен в предаването Темата на Нова в края на 2009 година на този ел адрес всеки може да си го припомни с удоволствие :
http://www.youtube.com/watch?v=_atZ1xSBgIQ
http://www.youtube.com/watch?v=xcMj40zaRxU

Предаването имаше гръмотевичен ефект и донесе национална пародийна слава на общинското ни ръководство, показало категоричното си непознаване на тази
законова материя и създало поредният, за съжаление, "комикс по търговищки" !!!
Получил електронен сигнал за евентуално нарушение, Областния управител сезира и г-н Милчо Марков като Председател на ПК към общинския съвет за извършване на проверка по този случай. Допълвам само и интересният факт, че в този
момент общинският съветник Хамди Илиязов е и член на точно тази комисия ! /
приложение 41 /

Започвайки да събира необходимата му информация по този сигнал, г-н Марков
провежда и съответно заседание на 10.12.2009 година, на което членът Хамди
Илиязов не присъства, видно от приложеният протокол / приложение 42 /

Междувременно, на последното за 2009 година заседание на Общинския съвет,
проведено на 22.12. 2009 година като последна точка бе гласувана и следната
промяна : / приложение 43 /

На следващата година, вече следпразнично, комисията продължи да заседава,
разбира се, вече с новоизбраният на местото на Илиязов нов член от ДПС. / приложение 44 / .

Денят на истината настъпи на заседанието, проведено на 27 . 01 . 2010 година точно два месеца от постъпването на препредадения от Областния управител
сигнал. След изслушване на самият Хамди Илиязов, с три гласа "За", два гласа
"Против" и два гласа "Въздържал се" от общо седем гласували г-н Марков прави
извода, че г-н Илиязов не е в конфликт на интереси в този конкретен случай !!! /
приложение 45 /

За "финал" на цялата тази процедура Областния управител информира за това
мъдро становище и Окръжна прокуратура. / приложение 46 /

" Да, ама не " - си мисля че би трябвало да възкликне всеки, запознавайки се като
мен по - подробно със съответния Закон. Никъде в него не е споменато, че тази
политическа по рода си комисия съставена от общински съветници от Общинския

съвет е последна инстанция, да не говорим за изискване за гласуване и вземане
на каквото и да е решение с 50 + 1 гласа мнозинство - изключителна импровизация на председателя Марков !!! Според чл . 26, ал. 4, - проверката приключва с
Доклад в двумесечен срок от постъпването на сигнала. Още по - ясен е и чл.
27/ а, а именно :

В нашият случай точно председателят на комисията адвокат Марков твърди по
същество със собственото си гласуване, че г-н Илиязов е в нарушение на този
Закон - най - нормално беше да последва сезиране на Административния съд с
искане той да установи наличието на конфликт на интереси. За мен това е една
много ясна и категорично разписана норма със съответния ред и начин на действие. И тук много голямо недоумение в мен буди фактът, че точно г-н Марков
като представител на Атака и Председател на тази много важна ПК, бламирайки

собственото си убеждение спира до тук и не подава сигнал до Административния
съд !!! Тази разиграна постановка ме навежда и на други изводи и преценки, но
съвсем отговорно Заявявам, че аз ще продължа да настоявам и ще направя
всичко възможно - особено при по-голям изборен успех! - тази процедура да се
преразгледа отново от новата ПК към Общинския съвет, както и да бъде сезиран
Административния съд по този случай . Всичко така извършено до този момент е
просто едно отчитане на дейност, неспазване на точните разпоредби на закона и
неумело прикриване на истината. НО САМО ЗАСЕГА !
На последната за тази

година сесия на Общинския съвет, проведена на

22.12.2009 година, вниманието ми бе привлечено и от още една докладна записка
с вносител инж. Тошко Райчев и приета единодушно, разбира се / приложение 47

/

.

Дори на първо четене прави впечатление, че това е една недобре подготвена,
неубедителна докладна и е едно откровено лобистко предложение в полза на
едно частно радио с изключително ограничена програмна схема, без актуални
предавания с представяне на различни мнения и гледни точки. Основно както
всички знаем там се набляга на рекламният блок, кратки национални и местни
новини, както и на предаването "Гласът на Общината", изразяващо изключително
позицията на Общинската ни управа. В резултат на всичко това подготвих следният сигнал / приложение 48 / .

В познат стил получихме и отговора на Областния Управител. /приложение 49
/

В заключение мога само да допълня, че все пак и до днес това определено крайно несполучливо решение не видя своята реализация.

Набрали едно много добро, работно темпо, открихме новата 2010 година с първата си пресконференция за годината, поставяйки пред медиите актуалните въпроси и проблеми / приложение 50 / .

Както и очаквах донякъде, след като бяха публично поставени, и съответно добре
отразени, поставените от нас теми получиха почти светкавично желаният отговор
от кмета и от главният архитект, което беше една много показателна тяхна реакция! / приложение 51 /.

На поредната си изява коментирахме и въпросът с "изненадващото" освобождаване на зам – кметът Йовчо Йовчев, минало почти незабелязано от никого. Въпреки, че по-рано напусна Атака, неговото оставане като зам -кмет явно ставаше
все по - проблематично. Странното в случая бе липсата на публична реакция от
страна на Йовчев, което остави усещането за поредната съгласувана маневра от
страна и на двамата с д – р Мирев, но това явно само времето ще покаже.
Повече от една година преди МИ 2011, наблюдавайки и анализирайки развитието на местния политически живот направих и публична моята прогноза, че д-р Мирев ще бъде кандидат за четвърти мандат - безспорен факт днес, показващ и едни
много тъжни реалности / приложение 53 /.

Да се върнем на поредното скандално решение от проведената Общинска сесия
на 24.06.2010 година, отново подкрепено и проспано от групата съветници на ГЕРБ
в потвърждение на нашата теза, че в съвета няма реална опозиция. И така, извънредно лично д – р Мирев предложи за разглеждане нова докладна записка,
целяща започването вече на законен строеж на брега на язовира в Черковна, на
мястото на "самозапалилата се" незаконна постройка, за което г-н Хамди Илиязов
бе глобен със съдебно решение. / приложение 54 / .

Така направеното предложение от д-р Мирев не изискваше в никакъв случай това
бързане и извънредно включване в Дневния ред, а спокойно можеше да бъде оставено за следващото редовно заседание . Впоследствие, при конкретното разг-

леждане без,изказвания или дебати тази докладна беше отново подкрепена, като
тримата съветника на Атака гласуваха против / приложение 55/.

Разбира се, една седмица по – късно подготвих поредният сигнал, хранейки все
още някакви илюзии, че е възможно Областния Управител да реагира, като при-

мерно спре това скандално решение и прояви някаква политическа воля в този
случай / приложение 56 / .

Пет дни по – късно, по стандартната си отработена схема той прехвърля моят сигнал до г-н Марков, Председател на ПК / приложение 57 / .

И тук отново стандартно, адвокат Марков / от Атака ! /провежда заседание на комисията по темата - първото е запознавателно и е проведено на 15.07.2010 година.
На 27.07.2010 година е проведено заключителното заседание, на което г-н Илиязов
дори не е изслушан - той просто отсъства от града! Следва също стандартно поименно гласуване и отново с 3 гласа "За", 2 гласа "Против" и 2 гласа "Въздържали
се" отново се прави изводът, че г-н Илиязов не е в конфликт на интереси ! Отново
председателят Марков е лично убеден чрез собсвеното си гласуване, че има такъв конфликт, и отново ЗПРКИ е неизпълнен и елегантно заобиколен - няма изготвен доклад, както и няма сезиране на Административния Съд - не Дай си Боже ! /
приложение 58 /

Според мен тъжните изводи са много, както и са ясни на всички - мисля, че и в
този случай всеки може да си ги направи и сам. Според мен и съвсем не случайно
точно в този момент от БСП предложиха "новата си управленска формула", дори
официално с покана и към ГЕРБ да се включи в местната управа, оставено от тях
без категорично разграничаване - А и защо ли ?! / приложение 59 /

Темата за трагичното състояние на дружеството "Хлебопроизводство и сладкарство" ООД бе акцента на пресконференцията ни, проведена в началото на октомври. Хронологично, връщайки се малко назад във времето и пренебрегвайки изпадането във все по-лошо финансово състояние на фирмата, Общинският ни
съвет /като съсобственик !/ даде своето съгласие чрез нарочно решение да бъде
проведен съответният търг на които бе продаден един от последните "оцеляли"
активи - закусвалня "ЛИЛИЯ" . / приложение 60 /

Отново след решение на Общинския съвет на сесията през месец 04.2010 година,
Общината насрочи два поредни търга за продажба на Общинското ни участие от
34,71 %, на които така и не се появиха желаещи купувачи / приложение 61 /.

Появи се обаче следната обява, в голяма степен потвърждаваща фалита на
фирмата / приложение 62 / .

За пореден път вече се оказа, че нашите оценки и предупреждения се оказаха
точни и верни - за сметка на общинската ни собственост,а и на всички жители на
Общината разбира се. / приложение 63 / .

Като безкрайно закъсняло във времето ми прозвуча направеното уточнение от
зам - кметът Станчев, реакцията бе малко в стил.”. последният да загаси осветлението след себе си." / приложение 64 / .

Активното ни поведение и поставянето във фокуса на общественото внимание на
този грандиозен управленски провал на д-р Мирев окуражи и местните ни медии
да осветлят и от друг ъгъл тази тема / приложение 65 / .

Малко по-късно се оказа, че натрупващите се сериозни проблеми и неблагополучия продължават да се задълбочават / приложение 67 / .

Използвайки няколкократно поставеният от мен въпрос за прекратяването на
договорът за концесия на минералния извор, питане към кмета най - накрая направи и д-р Венка Стоянова на сесията през юни 2011 година / приложение 68 / .

Въпреки всичко това се оказа, че екипът на д – р Мирев продължава да се надява - силно се съмнявам доколко е искрен !!! - : освен че няма да прекрати договорът за концесия, той подкрепи и т. нар. План за оздравяване, приет с мнозинство
от 19 съветника / основно на БСП и ДПС и сдружението / на сесията, проведена
на 31 . 08 . 2011 година / приложение 69 /.

И дойде сесията, проведена на 28.10.2010 година, която категорично показа и доказа, че цялото Общинско ръководство, начело с д-р Мирев, както и всички юристи, специалисти и експерти, воглаве с целият Общински съвет до този момент не
признава, не са запознати или просто не зачита Законът за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси !!! Парадоксалното е, че това се случва една
година по-късно след добилото национална слава предаване на НОВА ТВ "Недо-

сегаемите", заедно с пародийното участие на някои "ВИП" персони, като "Лили
Иванова с оркестъра" и други подобни. Отново и тук е много добре всеки, които
се запознае с хронологията и документите по този изключително арогантен акт
и сам да си направи преценката за какво точно става въпрос. И така, под точка
10 в предварително изготвеният и приет в последствие дневен ред бе включена
Докладна записка с вносител Стоян Станчев, изготвена и съгласувана от съответните специалисти в Общината / приложение 70 / .

Без "излишни" изказвания, въпроси или дебати по нея тя бе "автоматично" гласувана и приета с мнозинството от 28 гласа "За" на присъстващите съветници и неу-

частие на съветника от БСП Ивайло Първанов - не обявил в този момент в зала,
че има подадена декларация за конфликт на интереси - видно от приложения протокол / приложение 71 / .

Забелязвайки този странен за мен факт, направих по - късно необходимата ми
справка в регистъра за фирма "Рустър" ООД, подала съответното заявление до

чин. След десет дни получих отговор със съответните приложения, от които стана ясно, че по това направление той е направил необходимото, но просто не е
желаел да го декларира публично в залата - нямало такава практика и той не е
бил задължен, както ми го каза лично и силно възмутен от моето поведение в интересен личен разговор ! / приложение 73 /

Задълбочавайки моето лично проучване и познания в тази материя само след
дни стигнах до същинският ГРАМАДЕН конфликт на интереси в този случай. По
силата на точка 5 от приетото решение в докладната записка д – р Мирев тряб-

ваше да издаде заповед и лично да сключи договор за учредяване на възмездно
право на ползване с Управителя на "Рустър" ООД и подал съответното заявление
г - н Димитър Красимиров Мирев, в случая негов син!!! Уникален факт, "не видян"
от никой, който едва ли има подобен аналог в страната - категорично забранено
действие от действащият от началото на 2009 година ЗПРКИ. Естествено, веднага подадох нов сигнал, категорично убеден в правотата си, по този начин и извършвайки " услуга", предпазвайки от сериозната законова санкция дори и самият
д – р Мирев !!! / приложение 74 /.

Максимално убеден в своята правота и изчаквайки официалните реакций на
уличените от мен публични лица, заявих още веднъж моята категорична убеденост на поредната ни пресконференция / приложение 75 /,

влизайки в полезрението и на в –к Труд / приложение 76 / .
Няколко дни по – късно, на нарочна пресконференция и притиснати от обстоятелствата, както и от сериозните законови разпоредби при това грубо нарушение,
двамата съдружници обявиха официално, че се оттеглят от сделката с общинският имот! За пореден път бяха и "осветени" и чисто приятелските отношения между
Димитър Мирев и съветникът от ГЕРБ Светлин Бонев, запознат предварително и
явно одобрил идеята, подкрепена по - късно и от групата съветници на ГЕРБ !!!
Успехът ни бе изстрадан, но много сладък - доказахме още веднъж на всички, че
и в Търговище общественият интерес и законността могат да тържествуват / приложение 77 / .

Разбра се много добре от всички, че в този случай бе максимално облекчен и адвокат Милчо Марков - председател на злополучната ПК. Лично проспал и подкрепил с вота си тази скандална докладна, след отказа на съдружниците, а впоследствие и с отмяната на това решение бе много естествено да обяви, че вече при
тези обстоятелства д – р Мирев излиза " сух от водата " . / приложение 78 /

Набрали една добра политическа скорост, предизвикали и достойно защитили
общественият интерес не скрихме неудовлетвореността си от тази тъжна търго-

вищка картинка в края на 2010 година, но и с надежда за промяна на тези реалности на новите местни избори през 2011 година / приложение 79 / .

Открихме новата година с първата си проява, проведена на 03.02.2011 г., не скривайки задоволството си от изваждането от дневният ред на докладната, касаеща
продажбата на земята под и около аптека "Адонис", поискано от д – р Папуров. За
съжаление малко по – късно се оказа, че тази "буря в чаша вода" е била моментна,
има сделка и всички са доволни, но нейсе! / приложение 80 / .

Поредните две нови заседания побързаха да докажат, че "искрите" от януарската
сесия са угаснали почти веднага и никаква трайна промяна просто не може да
има в този състав на съвета. / приложение 81 /.

В края на април ние обявихме официално нашето решение за самостоятелно
участие, правейки и заявка за сериозно присъствие в новият Общински съвет.
Убеден съм, че високата ни постоянна активност, поддържана през целият последен мандат, ефективността и високото "качество" на положените усилия ще бъдат
подобаващо оценени от избирателите на 23.10.2011 година / приложение 82 /.

Поредната

сесия отново породи нашите съмнения, че на друго място, извън

сградата на Общината и доста на тъмно се извършва стиковането на интересите,
при което всички остават удовлетворени, а на самата сесия формално, набързо и
без никакви изказвания и дебати / печели се и много време ! /, всичко се гласува
и подкрепя. Не пропуснахме тези моменти на поредната си медийна проява /
приложение 83 /.

Подобаващо бе отразено и първото спечелено дело по Закона за достъп до обществена информация - глътка свеж въздух и даващо кураж на всички, решили да
се възползват от законното си право на достъп до този тип информация - право
на всеки ! / приложение 84 /.

Явно раздразнени от моите реални оценки за работата на общинските съветници и Съветът като цяло през целият му мандат, и особено в последната година Председателят Николай Даскалов прочете становище от името на, забележете - ВСИЧКИ Общински съветници / само не ми спомена името, а ме гледаше
показателно ! / в края на юнската сесия.Почувствах се поласкан ! Това смущаващо единодушие определено и в никакъв случай не ме изненадва - много отдавна
в съвета се възцари управленският стил "ОТЕЧЕСТВЕН ФРОНТ" . Преценете са-

ми това становище, както и защо в средата на 2011 година другото, различното и
по - добро мнение по актуалните общински въпроси отново поражда реакция на
"размахването на големият пръст" / приложение 85 / .

Горещото лято продължи с насроченото второ дело по ЗДОИ, касаещо поредният
отказ на Общината да ми бъде предоставено копие на Договорът за продажба на

механа "Роден кът", за пореден път явно прикривайки категоричното неизпълнение на поетите договорни ангажименти вече повече от 10 години от страна на
купувача - фирма "АГРОДИМЕКС" .
Нека да хвърлим повече светлина по този случай - все пак аз присъствах като
Общински съветник на сесията, проведена на 29.06.2000 година, на която се взема
това решение / приложение 87 /

Мисля, че много лесно всеки може да установи, че има явни неизпълнения на
поети и със самият договор условия, поставени от Принципала - Общинския съвет за самото осъществяване на самата приватизация. Лично според мен фактът, че г-н Емил Димитров - управител на "АГРОДИМЕКС" ООД, водач на листата
на съветниците от БСП през 2007 година и може би и бъдещ общински съветник,
е още по - задължен и просто длъжен всичко по този договор да бъде отдавна
изпълнено перфектно! А ето и какъв отговор получих от Общината след подаване на необходимото заявление от моя страна, които и обжалвах пред Административен съд / приложение 88 / .

Мога да Ви уверя, че категорично няма да оставя тези неща така, както и че
отново ще поискам да ми бъде предоставено копие от Договорът за продажба
на механата.

Навлизайки във финалната права на своя мандат, на партийни номинации и
предложения, времето и в Общинския Съвет започна да има и своята особена,
политическа цена. Забелязах такъв тип предизборно "трупане" на точки и активност в питането на д-р Венка Стоянова на поредната сесия, както и оцених високо сбъдването на моята прогноза - номинацията на д-р Мирев за пореден, "успешен" мандат, прясно потвърден на събора на Баба Конду - / приложения 89 и 90 /.

Дойде ред и на последната за този сезон предизборна наша проява след предпоследното заседание на този състав на Общинския Съвет. И отново, въпреки
липсата на всякаква необходимост, отчетохме сериозната некоректност, изненадани от "неочаквани" докладни. Но познавайки много добре настоящите действащи лица и като хора, както и техните методи и средства на работа, едва ли
можем да бъдем изненадани от нещо подобно. / приложение 91 /.

В заключение, ще се опитам накратко още веднъж да направя моята оценка
основно за отминалия управленски мандат - трети за д-р Мирев. Преценявайки
трезво и реалистично, човек винаги трябва да преценява и познава хората предимно по делата, а не по лъжливите обещания, особено силни по времето преди

избори. Мисля си, че периодът след промените - вече повече от 20 години е достатъчен за всички избиратели и в нашата община, за да могат да преценяват
вярно и обективно. Моето убеждение е, че сериозното занимание с местна политика изисква полагането на постоянни усилия през годините, в известна степен малко талант и непрекъсната работа върху себе си.
Настоящият Общински съвет работи много неубедително, в него просто нямаше
не само сериозна, а дори и никаква опозици ! Съветниците на ГЕРБ и на АТАКА
бяха крайно неубедителни и непоследователни, с няколко изказвания за целият
мандат - донякъде същото може да се каже и за политическото поведение на д-р
Явор Александров. Групите на Обединени за Търговище и на ДПС си работиха
изключително по техните интереси - нещо, което си мисля, че не изненада никого,
просто такава си беше тяхната същност. За БСП, както и за д-р Мирев просто няма
какво ново да добавя - лично за мен борбата с тях продължава активно от Местните Избори през 1995 година, забавянето на обществените промени в региона се
дължат изключително на тяхното управление през целият този период. За мое голямо съжаление Областния управител от ГЕРБ г-н Стайков ”маркира” дейност,
като не намери сили в себе си и не спря дори и едно от тези съмнителни и скандални решения приети през последните две години от Общинския съвет в Търговище.
Вярвам, и съм убеден, че запознавайки се с всички тези по - важни Решения и
Събития през този период от време, всеки един избирател ще успее да направи
своят личен и информиран избор на 23.10.2011 година - нещо изключително важно
за бъдещето на всички жители на нашата Община! Получавайки необходимата
подкрепа от Вас, аз ще продължа все така активно да работя, защитавам и да отстоявам Обществените интереси на Всички!

БОГ ДА ПАЗИ ТЪРГОВИЩЕ!
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