?

Сайт за община Хайредин :: Шашави ли са седесарите в община Хайредин

Повод да пиша тези редове е кандидатурата на Цветомир Кръстев за кмет от името на Синята
Коалиция...
Знае ли г-н Кръстев историята на СДС в Хайредин ? Знае ли, че първия митинг в Хайредин
се проведе преди първия митинг в родния му град Враца? Знае ли на какъв натиск и заплахи
бяха подложени хората, приели синята идея в първите години на прехода? Знае ли, че на
първите избори СДС в Хайредин, беше от малкото села, което показа по-добри резултати от
много градове, а във врачанско и само Враца имаше по-добри резултати. Сигурен съм, че не
знае . Тогава с какво право той, врачанина обязди синята идея в Хайредин?! Това нямаше да
е лошо, ако беше отстоявал ценностите. Но напук на всичко с действията си като общински
съветник ни върна спомените за най-лошото от социализма. Използваше подчинени да му
обработват личния имот на вилата му във Враца. Отглеждаше незаконно животни в Дома за
стари хора (кликни тук) . Използваше служебните коли като повече от лични. И най-важното:
държеше се нагло като стар партиен секретар. Пример за тази наглост беше, когато на една
от сесиите на повдигнатия въпрос за ползването на служебната кола се обърна към
общинския съветник П.Попов с думите : " Мога и го правя... " (има аудио запис от тази сесия с
тези думи).
Защо с кандидатурата си за кмет и общински съветник г-н Кръстев прави на шашави
СеДеСарите от общината.
1. Защото в сегашния общински съвет БСП за първи път нямаше мнозинство над десните
сили. 5 общински съветници от БСП и 8 от десни партии. И когато всички очакваха най-после
в Хайредин общинския съвет да заработи по новому, двамата общински съветници от СДС
Кръстев и Ангел Стефанов минаха на страната на БСП. Така коалицията БСП - СДС
(единствена в страната) управлява в Хайредин през този мандат. Нещо повече - с помощта на
общинските съветници от СДС , дългогодишният партиен секретар от времето на социализма
г-н Александров стана председател на общинския съвет . Така партийния секретар (от
времето на социализма) Александров за 4 те години прибави към пенсионерските си доходи
и доходи от заплата от над 40 хиляди лева. Да е жив и здрав да ги харчи тези пари . Но защо
в даването му на тая "награда" участват съветници от СДС.
2.През целото време общинските съветници от СДС поддържаха неадекватните решения на
общинския съвет и с това докараха общината да най-ниското възможно равнище.
3. Кръстев ползваше служебния превоз като собствен. Ползваше Дома за стари хора за
незаконно отглеждане на животни. Ползваше общинските съветници от БСП да го прикриват
при създаването на комисията за разследване на отглеждането на животни. Комисията (с
членове на БСП) отиде да види дали има животни 2 месеца след констатацията . Като не взе
в предвид доклада и доказателствата със снимки на група общински съветници (кликни тук)
4. Защото да си СДС-ар означава да имаш принципи. Да не използваш общественото си
положение за лична изгода.
5. Защото СДС никога не е подкрепяло така отявлено БСП.
Кръстев няма нищо, заради което да го боли за Хайредин. Семейството и имотите му са във
Враца. Не е роден в Община Хайредин и няма роднини в Община Хайредин. Така неговото

избиране като кмет или общински съветник е обида не само за СДС-арите, но и за всеки
избирател от Общината.
За това апелирам към всички, с които заедно носехме синьото знаме в онези години и винаги
синята идея в сърцата си - нито един глас за Кандидатурата на Кръстев и за листата, в която
участват предатели на синята идея !!!!
Разказвайте това на хората и не позволявайте населението на Хайредин да се излага и да
гласува за такива личности !

