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Сайт за община Хайредин :: О Б Р Ъ Щ Е Н И Е ОТ ТОДОР АЛЕКСИЕВ

ОБРЪЩЕНИЕ
ОТ
ТОДОР АЛЕКСИЕВ ТОДОРОВ
КАНДИДАТ ЗА ОБЩИНСКИ КМЕТ НА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

Уважаеми жители на Община Хайредин,
Поради зачестилите лъжи и компромати пускани по мой адрес от разни недоброжелатели,
чувствам моралното задължение да представя пред Вас истината около моята личност.
Преди години се върнах на село и решех да се захвана със земеделие. Брат ми вече
работеше в тази сфера и имаше известни познания. Нямах капитал, но компенсирах това с
много усърдие, труд и постоянство. Първата година се случи много лоша и поради това, че
бях взел семена и торове на отложено плащане, задлъжнях много. Ако бях човек с
по-лабилна психика това беше повече от достатъчно да ме откаже, но напротив, амбицирах
се и се хвърлих отново напред. Нямаше какво да губя, защото всичко бях загубил. От тук
нататък можех да вървя само нагоре. И то стана, но леко по-леко. С много труд и най-вече с
много честност успях да внуша доверие в хората, с които работех в бъдеще.
Усърдието и честността станаха моето мото в бизнеса ми.
Работата потръгна. Започнах да мисля за разширяване. Със заем купихме на търг
помещение и направихме кафе &bdquo; Централ&rdquo;.
Започнахме да наемане и работници и да купуваме машини. Всеки получен лев
инвестирахме в земеделието. Хората идваха да ни предлагат земята си под аренда. Това ни
амбицира още повече и решихме да кандидатстваме по европейски програми за закупуване
на нови по- мощни машини.
Успяхме и сега се гордеем с напълно обновен машинен парк. По европейска програма
направихме ремонт на кафе &bdquo;Централ&rdquo;.
Закупихме и бензиностанция, която беше пред фалит и успяхме да отремонтираме така, че
в момента има европейски вид.
До тук добре. Но докато ние постепенно и с много сили се развивахме, общината бързо и
безславно загиваше. Хората разочаровани и озлобени, поради различни причини си отиваха и
търсеха препитание в градовете и чужбина. Селата опустяха. Къщи довчера пълни с хора
безславно се рушеха и буренясваха. Започнах да се плаша. Направих бизнес, който да зависи
от хора, а те бягаха.
Кой ща кара новите машини?
Кой ще излезе вечер в това ново европейско заведение? Кой?
Ами, ако не останат млади хора?
Ами, ако закрият училищата както се говори?
Ами, ако закрият самата община?
Всички тези въпроси са ме държали буден по цели нощи и всички те имат за мен един
единствен отговор &ndash; Управлението.
Кмета. Той е лицето, от което зависят тези неща. Той е човекът, който трябва да реши тези
наболели въпроси. Но уви!
Кметове се смениха много, а проблемите останаха. Идваха и си отиваха само с големите си
обещания и голямата си лакомия. Никой не остави след себе си нещо, за което хората да си

спомнят с добро за него. А не е ли това най-важното?
Ами за мен е! За човек се съди по делата му. А какви дела виждаме в момента?
Разбити до неузнаваемост пътища, боклуци навсякъде накъдето погледнеш, а в същото време
безработни хора се шляят и търсят помощи. Но тези &bdquo;дребни проблеми &bdquo; не
могат да трогнат сегашната управа. Нейните проекти са къде, къде по-грандиозни. Какво са
там няколко незакърпени дупки и ревящото &bdquo; простолюдие&rdquo; пред най-големите
заводи на Балканите, които трябваше да се появят от нищото, но така си и останаха в
нищото.
&bdquo;Голо, ама на големо &bdquo; е казал народа.!
Затова, Уважаеми жители на Община Хайредин, реших , че повече неможе да се търпи
този или онзи да се пробват дали стават за кметове. Няма време за повече опити. Нямаме
право на нови грешки. Заложете на хора, които познавате през годините, а не на дошли то
вчера до утре! На хора оцелели и успели през тези динамични години на прехода, на хора
професионалисти!
С чиста съвест заявявам, че съм може-би най-големият радетел за просперитет на Община
Хайредин. Обичам селото си и обичам природата и даденостите и. Обичам и хората живеещи
в него. Тук е моето семейство. Тук са моите приятели.
Аз ще остана, но искам всички да поискат да останат.
Кой не обича да се гордее с родното си място?
Разбира се &ndash; ВСЕКИ!
Ами нека тогава да направим така, че всички заедно да се гордеем!

