Роден съм в Търговище през 1970 г. Завършил съм
ветеринарен техникум в Ловеч, а по-късно филиала на
ЮЗУ - Благоевград в Търговище, бакалавър в специалност
„Агромениджмънт”. Женен съм и баща на три деца.
В политиката влязох през 1995 г., като координатор
на СДС в Търговище. Бях на тази длъжност до 1999 г.
В мандата 1999-2003 г. бях общински съветник от СДС.
В последствие бях избран за общински председател
на организацията на Съюза на демократичните сили в града.
Активно участвах в предизборните и изборните кампании през
тези години и познавам отвътре организационното състояние
на тогавашния състав на СДС, както в Търговище, така и в
областта.
Автор съм на Първа и Втора „Бяла книга”, където изразявам
своята позиция и оценка на управленските методи и решения
в община Търговище. Активен и многократен участник съм в
местния изборен процес.
От 2006 г. съм представител на СПС „Защита” в община
Търговище.
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ПРЕДГОВОР
Уважаеми читателю,
Съзнавам много добре колко много и противоречиви мнения, тези,
предположения и оценки има все още у нас относно събитията и старта на
политическите промени в България след пленума на Българската комунистическа
партия /БКП/, провел се на 10.11.1989 година, и освободил от длъжност и власт
Тодор Живков, след 33 години начело на партията си, както и на държавата ни.
Вътрешно-партиен преврат по поръчка на Москва, изпълнил волята на
Горбачов за отстраняването на Живков, но запазващ властта на БКП, или
смяната му като логично следствие на натрупалите се огромни социалнофинансови проблеми и напрежение? Или пък всичко това бе едно логично
следствие под напора на процесите, развили се в цяла Източна Европа и
довели до падането на Берлинската стена, като един символ на Студената
война, загубена от Съветския съюз и довела до разпадането му? - това са много
и големи въпроси, на които и най-безпристрастно ще отговори Историята след
известно време, обаче.
Като активен участник в обществено-политическите събития през повечето
от тези 25 години в Търговище, съм се опитал да направя една хронологична,
но и реалистична картина - една своеобразна снимка на този отминал и
изключително важен за всеки един от нас период от време. В тази първа част
съм се опитал да обхвана периода от самото начало на промените в края на
1989 до края на 1999 година. Позовавал съм се основно на събитията и фактите,
намерили отражение в местния и национален печат, както и на богатия си
личен архив. И ако за хората от моето поколение, както и за по-възрастните от
нас, тази книга може да заприлича на едно многозначително припомняне на
това важно време, то за младото ни поколение - тези връстници на прехода и
промените, както и на родените през 90-те години на миналия век, си мисля,
че тя би представлявала определен интерес, помагайки им да си отговорят
на много въпроси относно събитията, на които те нямаше как да бъдат преки
свидетели. Да се запознаят още веднъж с имената на тези местни „герои на
прехода“ ни, както и с имената на хората, вземали решенията и определяли
политиката на местно ниво през всичките тези години. Давам си сметка и за
факта, че така поднесените от мен, а и случили се съвсем реално събития и
факти, представляват в голямата си степен и лично моя прочит на това време,
съобразно моите убеждения, със собственото ми разбиране на тези процеси,
както и на моите безспорни пристрастия към тях. Факт е, че не съм бил само
страничен наблюдател през всичките тези години, а тъкмо напротив - включих
се много активно от 1995 година в местната ни политика, воден от желанието
ми за промени към по-доброто и демократично развитие и бъдеще на града и
общината. До колко съм успял лично аз, както и с екипите от хора - колеги от
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съмишленици и съпартийци през тези години, оставям всеки един от Вас да
види и сам да прецени .
В заключение искам само да добавя , че все още голямата ми политическа
цел и лична мечта, а именно - постигане на политическата промяна в Търговище,
като прекратим продължаващото вече повече от 70 години управление на
града и общината ни от БКП /в лицето на нейната наследница от БСП/ все още
не е постигната, което ме мотивира допълнително да положа максималните
си усилия, умения и вече натрупания опит в решаването на тази задача.
Разбирането ми е, че събраните от мен през всички тези години документи,
материали и медийни публикации не трябва, а и няма смисъл да запазя
само за себе си, в личния си архив - искам да дам възможност на местната
ни общественост да се запознае с тях, като всеки един да си направи своята
преценка за това: „Кой е кум, кой е сват и кой е на булката брат?” - както го е
казал мъдрият ни български народ.
Желая Ви приятно четене, като се надявам да съм Ви заинтригувал
достатъчно.
Обективните факти около преврата, извършен на 09.09.1944 година, както
и самата историческа истина изискват да се признае от всички, че тази черна
дата от нашата история не би могла да се случи без обявяването на война от
страна на Съветския съюз, навлизането на Червената армия и окупирането
на страната ни – разбира се, без никаква военна съпротива от наша страна.
Веднага се пристъпва към светкавичното овладяване на властта от слезлите от
горите партизани, легални и доскоро нелегални техни активисти и членове. В
онези смутни времена на тъмната есен на 1944 година веднага беззаконието
взима връх, като без съд и присъда бяха избити над 20 000 души в цялата
страна. Верни на публично заявеното си правило, че „…тази власт с кръв сме
я вземали, и само с кръв ще я дадем”, комунистите още веднъж разкриха
своята престъпна същност, разбирания, теория и най-вече практика. На всички
става безпощадно ясно, че България е разпределена и попада в зоната на
руско влияние след края на войната, което и директно означава налагането
на „челния” съветски опит навсякъде и във всичко… Опозицията трябваше
поетапно да бъде унищожена , частната собственост - национализирана,
земята на собствениците - също, но под формата на масова колективизация и
изграждането на ТКЗС /трудово-кооперативни земеделски стопанства/. Водещи
методи при осъществяването на всички тези тъй наречени „мероприятия на
народната власт” бяха терорът и насилието - навсякъде и във всичко, вселяващи
животински страх у хората. С такава основа започваше да се изгражда „найпрогресивния“ строй в човешката история - строежа на комунизма , предвиден
да преминава през различни етапи - социализъм , развито социалистическо
общество и т.н. глупотевини. Реална представа за мащаба на терора ни дава
статията на г-н Стефан Цанев, допълвайки само, че последните т.нар. „лагери
на смъртта”, като този край Ловеч, функционираха за последно през шейсетте
години на миналия век…
4

5

А ето и обективната ни местна реалност, този наш своеобразен принос
в тази черна статистика - не мога да не отбележа и факта, че ние все
още сме длъжници и в това отношение, докато паметниците на едни други
„герои” все още пребивават в централната част на града ни…
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През 80-те години на 20 век цялата социалистическа система очевадно
забуксува след годините на застоя, видно бе, че Западът печели чисто
икономически съревнованието. През 1981 година бе извършен атентатът
срещу Папа Йоан – Павел Втори, а по-късно един от най-великите
американски президенти - Роналд Рейгън обяви началото на „Кръстоносен
поход” срещу Империята на злото в лицето на Съветския съюз. В СССР,
след Брежнев набързо като първи секретари на ЦК на КПСС пребивават
вече болни старци като Черненко и Андропов, за да дойде на власт Михаил
Горбачов, а заедно с него и курсът на т.нар. ПЕРЕСТРОЙКА. Преустройството,
за което Тодор Живков беше споделил, че в България е вече извършено,
както и че ще трябва да се снишим, докато то премине...
Важно е, а и трябва да отбележим задължително извършването на т.нар.
„Възродителен процес”, ескалирал в края на 1984 година с насилствената
смяна на имената на турската етнокултурна общност в страната. Извършен
точно тогава, когато бе на ръба да се постигне хомогенност на българската
нация и народ. И според мен такъв сериозен процес през онези години в
България бе абсолютно невъзможно да се извърши без съгласието на
Москва. Нещо повече - наблюдавайки изграждането, поведението и ролята
на ДПС в българската политика през годините, съм склонен да вярвам, че
този процес е замислен от КГБ с цел форма на контрол върху България поне
за 100 години напред - чрез поддържане на междуетническото напрежение
и създаване на междуособици, на основата на известния от римско време
принцип: Разделяй, и владей! Очаквано тази насилствена смяна на имената
породи съпротива, стигна се и до жертви сред това население, като
напрежението буквално висеше във въздуха, основно в тези т.нар. „смесени
региони”. Бяха извършени и няколко тежки атентата, като отново загинаха
абсолютно невинни хора. През пролетта на 1989 година това напрежение
отново ескалира, като дойде времето на „голямата екскурзия”, породена
от майските събития и протести на това население. Ситуацията в тези
региони тогава бе извънредна, по улиците патрулираха „червени барети“
и вътрешни войски. И докато за наше щастие при нас, в Търговищко не
се стигна до крайности, в съседната ни Разградска област имаше жертви
при разпръскването на тези мирни митинги. По-радикално настроените
турци бяха арестувани, изпращани по затворите и в затвора в Белене, а
по-късно и екстрадирани от страната. Пред банките се струпваха огромни
опашки от хора, които чакаха да си изтеглят спестяванията и да потеглят
към неизвестността. Селата опустяваха и тръгваха в багажни кервани към
Турция. Къщи, градини и обори с добичета бяха разпродавани на безценица.
Вдигна се страшно много цената на москвичите и жигулитата, а ремаркетата
цена нямаха… Полетата пустееха, защото българските турци си стягаха
багажа, като от цялата страна се командироваха служители и студенти, за
да приберат реколтата.
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След тези драматични процеси през горещото лято на 1989 година,
промяната вече определено витаеше във въздуха. И тя не закъсня много
- на проведения пленум на ЦК на БКП на 10.11.1989 година Тодор Живков
бе освободен от заеманите постове, с което формално се сложи и старта
на промените в страната ни, а в края на годината се взе решението и за
възстановяването на имената на турското малцинство. Бурно стартира
процесът на възстановяване на старите опозиционни партии, както и на
изграждане на нови партии и структури в страната, народът бе всеки ден по
площадите с енергията на промяната. В Търговище още в края на септември
трима души: Радослав Черкезов , Кирил Смилков и Георги Досев решиха
да сложат началото на Клуб за гласност и демокрация - по подобие на
Националния клуб в София, като в самото начало тази идея беше все още в
„нелегалност”. Освен посочените по-горе негови учредители, скоро към тях
се присъединиха Иван Алексиев /вече покойник/, Веселин Николов, Марин
Георгиев, както и други наши съграждани. Организиран беше и премина
при огромен интерес и първият демократичен митинг в Търговище - на 17
декември 1989 година пред сградата на Драматичния театър. По-късно
през януари 1990 година Търговище /може би по примера на „Разградската
република”/ бе обхванат от невиждана националистическа вълна, породена
от амбициите на хора - ръководни лица от БКП и БНРП, с нечовешки
манталитет, противници на връщането на рождените имена на българските
турци. Поради прилагане на небивали действия, преминали и в упражнено
физическо насилие върху него, Радослав Черкезов бе принуден дори да
напусне града с цялото си семейство за известно време. В същото време,
през януари и февруари 1990 г., се създадоха и местни организации на
БСДП, БЗНС „Никола Петков”, клуб „Екогласност”, Независимо дружество
за защита правата на човека /първи наченки на ДПС/, „Зелената партия”,
„Подкрепа” и други. На 02.03.1990 г. на среща на ръководствата на тези
партии, проведена в кафето до Окръжната библиотека, се взема решение да
се учреди един Съюз на демократичните сили. Девизът му бе: „За демокрация,
за мир и социална справедливост”, а главната негова цел – по-нататъшното
ускорено развитие на демократичния процес в града, общината и страната.
За председател на Временния координационен съвет е избран Радослав
Черкезов, като в ръководството влизат още д-р Димитър Петров, д-р Елена
Николова /вече покойница/, Стойчо Божилов, Васил Калчев /покойник/.
На 20 март 1990 г. СДС в Търговище проведе първия свой демократичен
митинг на площад „Свобода”, с участието на председателя на СДС и бъдещ
президент на България д-р Желю Желев /вече покойник/.
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Многохилядният митинг го посрещна с големи овации и… безобразни
действия на група фанатизирани местни комунисти, които го замеряха с
всякакви предмети - топчета, плодове, дребни камъни, пластмасови бутилки
и т.н. И все пак техният безумен, безнравствен порой от хули и просташка
демонстрация не можаха да удавят раждащата се демокрация в Търговище.
5. Първият общински председател на СДС, по времето на когото се
проведоха и първите избори за ВНС на 10.06.1990 г. бе Младен Славчев.
Нека да си припомним и тогавашните кандидати на основните партии, както
следва:
122 едномандатен район
БСП - Теодор Гяуров
СДС - Димитър Тончев
АСП – д-р Славейко Христов
123 едномандатен район
БСП – д-р Красимир Мирев
СДС - Марин Николов Маринов
БЗНС - Петранка Рачева
В 25 многомандатен район неуспял водач на листата на СДС бе бъдещият
премиер – г-н Филип Димитров, а от БЗНС - също неуспял водач, бе Бойко
Колев от Паламарца, който щеше да изиграе своята роля седем години покъсно в събитията около АЗ „Енергия”…
А ето и резултатите от тези избори в Окръга ни тогава, донесли ни
славата на „червен бастион”:
124, 139 - избиратели по списък
110, 197 - гласували
4, 551 - недействителни бюлетини
БСП - 57, 994 гласа
ДПС - 20, 356 гласа
СДС - 16, 638 гласа
БЗНС - 8, 833 гласа
Теодор Гяуров и д-р Красимир Мирев бяха избрани за депутати във ВНС
- 24 години по-късно единият до преди два месеца бе все още управител
на ВиК , а другият доизбутва четвъртия си кметски мандат - О, времена - о,
нрави!
След тези избори в София се разиграха драматични събития - в
центъра на столицата бе изграден от палатки Град на истината, настояващ
за установяване на драстичните изборни нарушения и фалшификации.
Запалването на бившия Партиен дом бе поводът за неговото премахване.
По места бяха назначени временни изпълнителни управи.
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През късната есен на 1990 година падна и второто правителство на
Андрей Луканов, като по-късно през декември бе формиран кабинет на
„националното спасение” с премиер Димитър Попов и финансов министър
Иван Костов. ВНС прие няколко ключови закона - като Закона за Земята през
март 1991 година, с които се стартира процесът на нейното възстановяване
на бившите и собственици. По-късно бе приета и новата ни Конституция,
неподписана от 39 депутати от СДС. За 13.10.1991 година бе насрочено
провеждането „2 в 1” на парламентарните и местните избори в страната.
За тази изборна кампания СДС в Търговище имаше нов председател в
лицето на Николай Янчев /известен още и с детския си прякор като Кольо
Белята…/ Прави впечатление фактът, че като нов лидер, той не присъства
нито в кандидат-депутатската, нито пък в листата за общински съветници,
което е и доста странно… Преглеждайки регистрираните тогава листи
с кандидат-съветници, правят силно впечатление няколко неща. Водач
на листата на БСП е д-р Красимир Мирев, следван от Юлия Конаклиева
и Румен Такоров. След тях следват Йовчо Яков, Теодор Гяуров, Валентина
Георгиева, както и имена от стопанската им номенклатура като Виолета
Маркова, Стоян Василев Михов, Дечо Николов Дяков, Михаил Тешовски,
Стоян Денев Ралев, а от партийния им актив хората като Димитър Димитров
/вече покойник/, Румен Калев, Данаил Антонов, арх. Елена Колева, Галин
Дачев, Деню Костов.
В солидната листа на БЗНС /единен/, регистрирал 45 човека, правят
впечатление имената на Петко Матеев под № 5, Пенко Вълчев, Ценка
Овчарова, Емил Стоянов, Петранка Рачева, Илия Десков и Първан Симов.
Сред предложенията на СДС – център, подписани от пълномощника им
Веселин Николов, се открояват тези на адв. Стоичко Илиев, Яна Ленкова,
д-р Венка Стоянова - сега областен координатор на ГЕРБ, д-р Елена
Николова /вече покойна/, Венцислав Дяков, както и кандидата им за кмет
Марин Николов.
Интерес представлява днес участието на Георги Манасиев, Стоян
Стойнев, Румен Новаков, Тошко Ставрев, свещеник Славчо Проданов,
Марияна Хаджиева, Димитър Даскалов, Димитър Чолаков в листата на
СДС, като с оглед на тяхното лично политическо развитие през годините, се
потвърждава теорията за контролирането на организацията чрез подставени
лица….
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А ето и получените
изборни резултати:
По селата се получи
следното разпределение:
СДС с 4 кмета, БСП - 14,
ДПС - 11, БЗНС - 10 и БЗНС
„Н.Петков” - с 1.
Петър Карагеоргиев
спечели балотажа срещу
Панайот Абаджимаринов
със 17,042 гласа /55, 68%/ от
31,053 гласували на втория
тур при 60,68% изборна
активност.

А ето и „картинката” в областта ни, както и тази в страната - както се
каза тогава, „СДС спечели с малко, но завинаги!!!” , като с подкрепата на
ДПС бе избрано правителство с премиер Филип Димитров. За съжаление,
тогава радостта ни бе кратка, а наивността ни - много повече от голяма…
И като потвърждение за контролирания ни преход, по силата на Закона, 16
години по-късно излезе това Решение на Комисията по досиетата, касаеща
третия в кандидат-депутатската листа на БСП тогава Стоян Станчев, основна
фигура в администрацията на Мирев, пенсионирал се като негов зам.-кмет.
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През далечната вече 1992 година продължи работата на създадените
Ликвидационни съвети към ТКЗС-тата по селата, които едновременно с
ръководенето на стопанската дейност, трябваше да установят имуществото
на бившите собственици, подготвяйки неговото дялово разпределение.
Успоредно с този процес в изградените Общински поземлени комисии се
приемаха Заявления от бившите собственици относно земята, притежавана
от тях преди колективизацията. За голямо съжаление, на много места
архивите бяха умишлено унищожени, което забави и затрудни максимално
връщането на земята. Разбира се, че целият този процес беше неистово
съботиран от актива на БСП/к/, организирайки стачки и непрекъснати
протести срещу работата на тези Ликвидационни съвети. В същото време
тази партия всячески стимулираше процеса на формиране на земеделски
кооперации - тип „Орсовки”, чрез които се стремеше да запази своя партиен
контрол и влияние по селата. Мога с нескрита гордост да отбележа, че
водейки активен ежеседмичен диалог с местния ликвидационен съвет, както
и с Поземлената комисия, през лятото на 1993 година село Дългач стана
първото село от общината ни, с изработен нов план за земеразделяне и
въведени в реални граници собственици, което си беше една революционна
промяна тогава! Местната ни управа тогава прие едно далновидно решение,
с което се сложи началото на дейността на филиала на ЮЗУ „Неофит Рилски“
в града ни. Това си беше една отлична възможност както за десетки млади
хора от региона, така и от целия Североизток именно тук, в Търговище да
придобият своето висше образование.
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За голямо мое съжаление, тъкмо когато филиалът започна да се
утвърждава и вече беше промоцирал няколко випуска студенти, управата
на града ни не направи докрай необходимите усилия, като безславно се
отказа от това значимо за всички ни образователно постижение - поне
според мен. Всекидневното присъствие на млади и интелигентни хора по
улиците, кафенетата и заведенията на града ни придаваше съвсем друга
атмосфера, да не говорим за оставяните всекидневно пари под формата
на наеми на квартири, хотели и други търговски обороти. За жалост, това
бе едно поредно доказателство и потвърждение, че новите, полезни и
перспективни начала пробиват много трудно и бавно в града ни.
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В началото на 1992 година
СДС имаше вече нов общински
председател в лицето на Стилиян
Станев /от Демократическата партия
на Стефан Савов/. Тогавашното
ръководство се залови активно с
правенето на предложения за кадрови
смени на някои представители на
местната стопанска номенклатура
на БСП/к/, в повечето случаи отново
пораждайки неистова съпротива от
„другата” страна. Благодарение на
добрите си лични контакти в София,
много активна бе ролята в тези
процеси на д-р Радка Кършелова като председател на СДП в града ни.
До колко бяха успешни тези намеси,
и бяха ли подходящи нейните
кандидати, е спорен въпрос, но лично
аз се бях впечатлил от едно нейно
твърдение, цитирам: „в страната
ни може да управлява СДС, но във
Варна на власт е… СДП”, визирайки
факта, че както кмета тогава Христо
Кирчев, така и Янко Станев са
членове на СДП.
Така се стигна и до горещата есен
на 1992 година, когато Търговище
произведе „национална новина”,
казано на журналистически език
- в следствения арест се оказаха
четирима
„знакови”
стопански
ръководители, с обвинения за
стопански престъпления.
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Този акт на Окръжния прокурор Анастас Моллов тогава предизвика
светкавична съпротива и гневна реакция - на соцдепутата Захари Захариев,
кмета Карагеоргиев, лидера на местната КНСБ и общински съветник
от БСП - Йовчо Яков, дори и на учредителя на СДС и лидер на местната
„Подкрепа” тогава Стойчо Божилов… Като тежка артилерия от София се
включи в-к „Дума”, както и самия професор Кръстьо Петков. Същевременно
инж. Желю Папазов /вече покойник/ бе освободен със заповед на министъра
на промишлеността Румен Биков като управител на АЗ „Енергия”, като
на неговото място бе назначен инж. Стоян Манев. А че там борбата бе
„безмилостно жестока”, ни става ясно от последващата публикация.
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Тук е важно и да се отбележи, че през лятото на 1992 година Президентът
Желев даде прословутата си пресконференция, останала в историята ни като
„Боянски ливади”. На нея той много остро атакува правителството на СДС и
лично премиерът Филип Димитров, който по-късно поиска вот на доверие от
Парламента - сигурен явно, че при евентуален неуспех ще се отиде на бързи
нови избори. Да, ама Не, както и се видя тогава… На него Доган, които
от парламентарната трибуна бе поискал забраната на БСП /!/ предната
година, сега изпълни своя „депесарски шут”, което доведе и до оставката
на кабинета. В настъпилия разпад в групата на СДС се получи порочното
„преструктуриране” на парламента, замислено предварително, от което се
роди Правителството на съветника на Президента Желев, „сламения човек”
проф. Любен Беров /също покойник/, получило определението „правителство
на мафията”, или на Мултигруп… Изградени бяха и набраха финансова мощ
групировките и силовите структури в страната.
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1994 година „роди” отделянето на Демократическата партия на Стефан
Савов от СДС, което автоматично доведе и до напускането на Стелиян Станев
като общински председател на СДС. За нов такъв от Координационния съвет
в Търговище бе избран Кирил Смилков.
След поредица от неуспешни вотове на недоверие и протести в страната
бяха насрочени за провеждане и новите парламентарни избори на 18.12.1994
година, проведени от служебното правителство на единствената ни женапремиер в историята ни Ренета Инджова. За втори път парламентарната
листа на СДС в областта ни бе водена от бъдещ премиер на страната ни този път в лицето на Иван Костов. На второ място след него бе д-р Валентин
Вълков, а на трето тогава се появи Димитър Абаджиев - председател на
Районния съд в Омуртаг по него време, следвани от Кирил Смилков и инж.
Здравко Овчаров. Окръжният прокурор тогава Анастас Моллов оглави
листата на Народен съюз – ДП и БЗНС на Мозер.
А ето и получените резултати от вота на 18.12.1994 година в областта
ни:
при 94,146 действителни гласа
БСП - 43,938
ДПС - 19,439
СДС - 9,401
НС /ДП и БЗНС / - 2,889
След тази убедителна и категорична победа тогава, БСП/к/ получи 3
мандата, а четвъртият бе за ДПС в избирателния ни район.
Стартира самостоятелното управление на БСП с министър-председател
Жан Виденов , а след като бе прекратено наказателното производство от
окръжния прокурор Моллов , в АЗ „Енергия“ Стоян Манев бе освободен
от поста на управител и там на бял кон се завърна новия-стар управител
Жельо Папазов.
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След
тежката
изборна загуба Филип
Димитров
подаде
оставка като лидер
на СДС, като за
нов председател бе
избран Иван Костов.
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Веднага след това стартира изграждането на новата структура,
постепенно превръщайки СДС в единна партия. Учредителното общинско
събрание в Търговище се проведе на 12.03.1995 година, като бе ръководено
от председателя Иван Костов. За нов Общински председател бе избран д-р
Димитър Петров. Както можем да видим от следващата публикация, този
избор не бе приет еднозначно, а пък сега вече и от позицията на изминалото
време мога категорично да заявя, че изразените тогава съмнения и резерви
към него се потвърдиха на 100%, за жалост.
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Непосредствено след това събрание бях поканен от новото ни
ръководство и започнах работа в СДС като Регионален координатор с
договор към отдела в СДС, воден от Христо Бисеров, тогава - „Национална
координация“ на Раковски 134, и при условия: половин МРЗ без осигуровки.
Веднага с навлизането в тази нова за мен работа тогава, запознавайки
се с колегите и структурите по другите ни общини, ускорихме работата по
предстоящите през октомври местни избори. Тук държа да отбележа, че
избраният на събранието за зам.-председател /предложен от д-р Петров/
Николай Янчев /Кольо Белята/ на практика не участваше в работата на
ръководството, бе тотално неоткриваем, като се и оттегли по-късно. Лично аз
се запознах с него година и половина по-късно, в началото на 1997 година,
по време на протестите, организирани от СДС през януари/февруари.
Подготвена, одобрена и утвърдена от Общинското събрание, проведено
през лятото, бе листата ни с кандидати за общински съветници, номинирани
бяха и кандидати за кметове по селата. Изпълнявайки своята политика за
обособяване, Народен съюз реши да участва самостоятелно в тези избори, с
което на практика улесни максимално победата на Карагеоргиев за неговия
втори мандат, постигната дори на първи тур. Като председател на СДС
д-р Петров категорично отказа да бъде кандидат за кмет, като след дълги
молби и увещания най-накрая бе склонен Стоян Манев, въпреки неговото
определено нежелание да се ангажира с това.
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Сега също така мога да заявя, че неговата кандидатура беше
крайно неподходяща, като с него СДС допусна сериозна политическа
грешка. Желанието ни той да бъде представен пред обществеността като
несправедливо, реваншистки уволнен, но иначе успешен като директор на
АЗ „Енергия”, претърпя категоричен неуспех. Още на самото откриване на
изборната ни кампания в Драматичния театър и в присъствието на Иван
Костов и Йордан Соколов, той се изказа и държа меко казано странно,
създавайки много противоречиво мнение и впечатление в присъстващите
42
наши членове и симпатизанти. А ето и самите резултати:
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Както се и оказа,
тези
изборни
резултати
не изненадаха и нашите
съграждани.
БСП/к/
с
12,275 гласа остана на два
мандата от самостоятелно
мнозинство от общински
съветници /21 от 45 мандата/.
Силно в тези избори се
представи Народен съюз,
като посредствен може да
се отчете резултатът на ДПС
- 4,427 гласа.
Д-р Красимир Мирев
отново бе водач на листата на
партията си БСП/к/, следван
от Димитър Димитров и
Юлия Конаклиева. Въпреки
някои размествания при
тях от предните избори,
както и появата на „нови“
лица - Илиян Шопов, Йовчо
Йовчев, Пламена Тасева,
Янко Карамфилов /вече
покойник/, Руско Русков
и други, не може да не
отбележим и присъствието
на новия-стар директор на
„Енергия“ тогава Жельо
Папазов под № 35. Както се
казва за това, няма нищо
случайно - просто нещата са
си дошли по местата, там,
където са си били, нали?
В известна степен в тази
връзка е и поместената
статия , като отзвук на
събитията долу, в завода, от
последните няколко месеца
тогава.
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А новата 1996 година освен нов късмет ни донесе и…. нов директор на
Обединената ни болница - разбира се, че с нетолкова ново име, все пак.
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Охранително-застрахователният силов бизнес беше в апогея си през
тези години, като всички много добре помним още техните стикери, които
просто бяха навсякъде - по офиси, магазини, заведения, търговски обекти и
автомобили. Силата определено беше при тях, а в Търговище нейното име
бе „ АЛФА”…
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В
самото
начало
на
управлението
на
правителството на БСП с
премиер Жан Виденов, както
и на Румен Гечев /известен
още тогава с прякора си
„Поразяващата уста”/, на
всички ни категорично стана
ясно, че това управление
ще заложи на колосалната
глупост, наречена „масова
приватизация”.
Вместо
да
продава
държавната
собственост срещу пари, по
този начин то я „подаряваше”
на най-големите тарикати разбира се, на съответните
позиции, както и близки до
него идеологически. През
този период от време в
града ни се подготвиха и
извършиха „продажби” на
Млечна промишленост –
Младост, както и на фирма
„ЗЕМА”, която сделка стана
национално известен пример
- етикет на „онова” време…
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Изпълнявайки партийната повеля, както и на
правилния партиен курс,
в Търговище бе създаден
местен
Приватизационен
фонд, наречен „МИЗИЯ”.
Запознавайки се със състава
на учредителите му, на
всички ни става много ясно,
че това бе едно много добре
и „правилно” организирано
мероприятие. Със строг
сценарий,
правилно
подбрани
участници
и
предварително раздадени
роли - главни, второстепенни
и
поддържащи.
Може
да
споменем
няколко
упълномощени
лица,
оставащи
на
„сянка”,
като Дечо Дяков, Байчо
Гаджонов, Стефан Милчев,
Димчо Наумов, Земеделска
кооперация
Овчарово,
Исмаил Апти, Седат Аптулов,
Диян Неделчев и други. В
хронологията на „ успеха”
им
след
учредяването
последва и масирана чрез
медиите рекламна кампания,
където своите призиви за
подкрепа и включване във
фонда
дадоха
известни
и
популярни
местни
лица,
включително
и
Председателят на Окръжния
съд тогава, както и кандидат
за народен представител
от… СДС /!/ през 1990 година,
Димитър Тончев. Повече от
логично се случи единствено
възможното, което все пак
си беше и „целта” на това
занятие - успеха на фонда.
Или неговите активи бяха
капитализирани от няколко
човека, той бе прекратен
чрез ликвидация, а 6,370
излъгани акционери пиха
по една студена вода от...
Момина чешма.
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Предстоящите в края на октомври 1996 година Президентски избори
се приемаха като решителната битка, победата в която щеше да даде
необходимия импулс за промяната на управлението на страната, почвайки
да буксува много сериозно по това време. Вече бяха факт влошаването на
икономическите показатели, вървеше в пълен ход партийното раздаване на
необезпечени кредити и източването на банките, а изнасянето на пшеницата
от реколтата през 1995 година от „червени” фирми и групировки предизвика
невиждана хлебна криза. Веска Меджидиева, като шеф на банката на
„Орсовите” кооперации, избяга в ЮАР , предварително окрадвайки и
фалирайки тази банка. Президентът Желев беше убеден да се включи в
предварителните избори за определяне на общ опозиционен кандидат през
лятото. На фона на тези неблагополучия в страната, в тях гласуваха огромен
брой избиратели, като изненадващо за мнозина Петър Стоянов ги спечели
убедително, давайки сериозна надежда на демократичната ни общност. В
нашия регион обаче д-р Желев спечели с „разлика”, получавайки сериозна
подкрепа от избирателите на ДПС.
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Тенденцията в промяната на политическата ситуация вече беше налице.
По места се сформираха съвместни предизборни щабове на Обединените
Демократични Сили /ОДС/.
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Резултатите от първия тур, проведен на 27.10.1996 година бяха повече
от показателни - категорична победа на кандидат-президентската двойка
на ОДС Петър Стоянов &Тодор Кавалджиев с 44% или 1,889,825 гласа,
оставяйки далеч назад кандидатите на БСП/к/ Иван Маразов&Ирина
Бокова с 27% или 1,158,204 гласа . На трето място остана и този път Жорж
Ганчев &Арлин Антонов с 22 % , или 937,686 гласа. На втория тур последва
логичното - убедителна победа и Петър Стоянов бе новият ни Президент,
като промяната отново вече беше във въздуха ни.
А ето и резултатите от нашата Община тогава:
На първия тур - 27.10.1996 година
Брой избиратели - 52,324 души
Гласували - 34,125 човека
Стоянов - Кавалджиев - 11,344
Маразов - Бокова - 10,379
Ганчев - Антонов - 9,875 / първи в градските секции/
Втори тур - 03.11.1996 година
Брой избиратели - 52,930
Гласували - 31,327 действителни
Маразов - Бокова - 16,224
Стоянов - Кавалджиев - 15,103
И така, след извършеното на 03.10.1996 година политическо убийство
на бившия премиер Андрей Луканов и избора на Петър Стоянов за
нов Президент, преди празниците в края на декември и притиснат от
всички страни, Жан Виденов подаде оставката на своето правителство
пред Парламента, дефакто признавайки поредния управленски провал
на БСП/к/… Както се казва в такива ситуации, „властта се търкаляше”
вече по улицата, развоят на събитията просто го потвърди. Стартираха
масови протестни действия в цялата страна, инициирани допълнително от
събитията пред парламента ни на 10.01.1997 година, довели и до масов
побой от страна на полицията ни върху протестиращи. Отказът на отиващия
си президент Желев да връчи мандата за съставяне на ново правителство
на БСП допълнително повиши напрежението. След блокирането на цялата
страна - транспорт, пристанища и т.н. България бе на крачка от гражданската
война, хората бяха категорични, че няма да допуснат да бъде съставено
второ социалистическо правителство с премиер Николай Добрев /вече
14 г. покойник/. Комунистите бяха принудени да върнат мандата, връчен
им от новия президент Стоянов, в изпълнение на своите правомощия. На
04.02.1997 година в Парламента след връщането на мандата от БСП, се
прие Декларация за национално спасение, за 19.04.1997 се насрочи
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провеждането на предсрочните парламентарни избори, които трябваше да
проведе служебното правителство с премиер Стефан Софиянски - тогава
кмет на София. В този период от време стана ясно, че ДПС избра да се яви
самостоятелно на тези избори, избирайки формулировката „Обединение за
национално спасение”. Важно е да се отбележи, че тогава лично Симеон
Втори /посрещнат триумфално от хората при първото си завръщане през
лятото на 1996 г./ ги подкрепи, призовавайки да се гласува за тях. Решено
бе да се запази успешната ни формула Обединени Демократични Сили, като
СДС отново заложи на предварителните избори като способ за подреждане
на кандидат-депутатските си листи.
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Тук категорично държа да отбележа няколко важни неща, даващи
възможност за по-доброто подреждане на цялата картинка през онези
бурни и емоционални дни. Освен че лично наложи завърналия се внезапно
като блуден син в СДС Николай Янчев за председател на изборния щаб,
д-р Петров успя да заблуди нашата централа, като си извоюва „специална”
формула за провеждането на предварителните избори в областта ни. Силно
притеснен тогава от амбицията на Димитър Абаджиев, както и желаещ да
си „подсигури“ първото място в нея, правещо го тогава сигурен депутат,
Петров наложи изборите да се проведат в три отделни дни в областта ни първия ден в Омуртаг и Антоново, през втория в Попово и Опака и накрая
- финално в Търговище, в деня, в които се проведоха те в цялата страна.
Големият плюс бе ясен на всички - просто ние знаехме тогава междинните
резултати, като това ни даде възможност с максималната мобилизация
на целия екип да успеем да стопим преднината на Абаджиев и водач
по този начин да стане… Петров, за да успее гарантирано да обслужи
интересите на „червената” стопанска номенклатура в града и региона при
приватизацията на фирмите им. Каква ирония на съдбата, нали? Появи се и
още един проблем - неприемайки така получената подредба на листата ни,
както и основно неговото място в нея, „водачът на протестите ни” - както се
рекламираше тогава д-р Явор Александров, обжалва пред Националното
ръководство на СДС. След като жалбата му не бе уважена , той в знак
на несъгласие с това решение отказа участие в нея, както и в самата ни
кампания, като на неговото место бе включен като представител на Попово
д-р Венелин Нешев. В самата ни кампания на няколко пъти стана ясна и
„логистичната” подкрепа в нея от страна на предприятията ЛВК „Винпром” и
„Енергия” - било с транспорт, било с друго, явно подсказвайки за търсената
от тяхна страна „благосклонност” на д-р Петров към „успешно” завършване
на течащите приватизационни процедури при тях... Успешно се отрази тази
кампания и на „лично наложения” от Петров председател на предизборния
ни щаб Николай Янчев, успял да погаси ударно ипотечен кредит. А иначе
въпреки тези „вътрешни шумове” в системата ни тогава, промяната в
нагласите на хората бе факт и в нашата област този път, като от „нулев“
досега регион за СДС успяхме да спечелим ДВА от четирите мандата. Като
Димитър Абаджиев стана втория ни, депутат, благодарение и на метода Д,
ОНТ за преразпределение, разбира се.
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Веднага след тези постигнати за първи път след промените и уникални за
нас в Областта ни резултати, д-р Петров направи на екипа ни недвусмислено
заявление, че сме свободни да се посветим на другите си занимания –
явно, за да не му попречим при изпълняването на поетите от него /явно и
финансови/ ангажименти. Янчев пък стана жалък и смешен още веднъж при
финансовия отчет на Предизборния щаб, опитвайки се да обясни, представи
и отчете тази не лошо обезпечена кампания, прочитайки няколкото цифри,
които си беше написал на два хвърчащи листа от тетрадка - малък формат…
Опитвайки се силово да го наложат над местното ни ръководство, като му
„прелеят” от техния авторитет и позиции, двамата ни все още много „пресни”
депутати сътвориха нещо уникално, нямащо, според мен, аналог до този
момент, давайки му статута на официален Представител на народния
представител. Както се казва - „да се смееш ли, да плачеш ли”...
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По същото време се оказа, че в последния си ден като служебен
агроминистър Румен Христов е разписал сделката за приватизация на
известната в нашия регион маслена фабрика „РОСА” ЕАД в Попово.
Процедура за продажба, интересните подробности около която местното
ни ръководство на СДС научи от статията на Тонка Петрова във в-к „Дума”…

71

Бързото приемане на нови, подготвени и послушни хора за членове на
СДС беше много важна част от плана за „превземане“ на организацията
ни на предстоящото Отчетно-изборно събрание, насрочено за 23.06.1997 г.,
както и налагането на Николай Янчев за нов/стар председател. Изведнъж, ей
така от нищото, в клуба ни на ул. „Св.Св. Кирил и Методий” № 2 всекидневно
започнаха да се носят десетки прясно попълнени заявления за членство
в СДС. За да се регулира този явен и целеви процес, на 11.05.1997 г., на
проведения Регионален съвет се прие решение, според което, тези заявления
за членство ще се разглеждат СЛЕД провеждане на Общо събрание, а на
16.06.1997 г. бяха приети и техническите правила за неговото провеждане.
Самото ни събрание се проведе в присъствието на 182 от общо 344 членове с
право на глас, като за негов водещ бе избрана /от София/ Виолета Романска.
Гости на този форум бяха Областният координатор на СДС Йордан Георгиев,
както и двамата ни депутати - Абаджиев и Петров. След бурни изказвания
и висок емоционален градус се получиха следните резултати при избора за
Общински председател, при издигнати три кандидатури:
Здравко Овчаров - 148 гласа
Симеон Симеонов - 11 гласа
Николай Янчев - 9 гласа
Резултатът бе повече от показателен за настроенията в общинската ни
организация, като при обявяването на тези резултати нервите на унизения
Николай Янчев не издържаха, той и подкрепилите го няколко човека
напуснаха залата, както и самата ни организация. При самото си излизане
от нея той с неприкрита злоба заяви, че „…ако трябва, ще направя четири
седесета, но това тука така аз няма да го оставя”. Думи, казващи всичко за
него, както и подсказвайки за неговото лично поведение в предстоящите
месеци и години, заслужено класирайки го в своеобразния ТОП 3 на
унищожителите на СДС в Търговище. Грозна, но безспорно заслужена
слава, с която той ще остане в местната ни история. Абсолютно заслужено
при това!
По-късно се премина и към избор на зам.-председатели, който бе
проведен с тайно гласуване чрез подготвени за целта бюлетини. Получиха
се следните резултати:
1. адв. Иво Иванов - 149 гласа
2. д-р Явор Александров - 149 гласа
3. Тончо Димитров - 132 гласа
4. Димитър Алексиев - 113 гласа
5. Кирил Смилков - 92 гласа
Панайот Димитров - 48 гласа
инж. Виолета Романска - 38 гласа
Георги Манасиев - 29 гласа
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За първи път се избра секретар на СДС с пряко гласуване от Общинското
събрание. Получиха се следните резултати:
Николинка Иванова - 120 гласа
инж. Румен Владев - 17 гласа
Атанас Атанасов - 11 гласа
По този начин бе избрано новото ни Общинско ръководство, след което
събранието приключи.
Динамиката на „онова” време бе много голяма, като успоредно с
организацията на Общинското събрание се опитвахме да блокираме опитите
на депутата ни Петров /като все още регионален председател!/ за лично
кадруване, лансирайки лица, неподкрепени от Общ. ръководство на СДС,
както и в разрез с процедурните правила. Най-големите му „успехи” тогава
станаха: назначаването на Светлан Петков за шеф на Териториалното
управление на данъчната администрация, на Иван Иванов за Директор
на летище Търговище, както и смяната на инж. Виолета Маркова заедно с
борда на Директорите в ЕАД „Месокомбинат Родопа” в града ни.
Разбира се, новото ни ръководство започна да прави предложения за
кадрови промени, като в тези бурни първи месеци с наши предложения и
подкрепа бяха назначени: инж. Кольо Колев /вече покойник/ за Управител
на „Автотранспорт” ООД; инж. Румен Владев за Директор на „Винпром
– сервиз” АД в с. Надарево; инж. Георги Митев за Управител на „Феникс
Пластик” ЕООД /вторични суровини/; д-р Венка Стоянова за Директор на
Регионалния център по здравеопазване; Симеон Симеонов за Ръководител
на Зъботехническата лаборатория; инж. Стефан Стойнев - за Директор на
Горското стопанство.
Коалиционните ни партньори също получиха „своите” назначения –
г-жа Нели Попова стана Началник на Регионалния инспекторат на МОН,
Добрин Райнов - на ЗИПО, а инж. Иван Банков смени настоящата си работа
тогава в Бюрото по труда, ставайки Управител на „Морела” ООД /бившия
Булгарплод/…
През лятото на 1997 г. бяха проведени още две Общински изборни
събрания в областта ни, съответно на 18.07 в Опака и на 21.07 в Антоново.
Докато в Опака всичко протече нормално и за председател бе избран г-н
Феим Апти - дотогавашен председател и общински съветник от ОДС, в
Антоново „картинката” бе съвсем друга - изключително изнервена обстановка
с проблеми още при регистрацията. Лично аз, както и почти целият ни
Регионален съвет на СДС, които присъствахме като гости там, до тогава не
бяхме получавали толкова обиди, откровени закани и дори заплахи от хора,
които дори влязоха в новото ръководство! Естествено, д-р Петров открито и
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категорично подкрепи избора на Георги Риджаков за председател тогава,
както и на „ неговия” екип, разбира се…
През септември се проведоха и останалите две Общински изборни
събрания - на 15.09 в Попово и на 16.09 в Омуртаг. И докато в Омуртаг нещата
протекоха делово, то в Попово бе направен опит „ екшънът” от Антоново да се
възпроизведе отново. Да, ама не, както се казва - пред погледите на г- Илия
Петров - секретар на отдел „ Национална координация”, и Йордан Георгиев
- Областен координатор, отново се направи опит за нахлуване в събранието
на странични хора, които обаче не бяха допуснати в залата. В знак на
протест д-р Петров също не влезе в залата, като след събранието заяви,
че вбъдеще той ще наблегне изключително на работата си в парламента,
като няма да носи политическа отговорност за събитията в нашия регион.
Само броени дни по-късно всички видяха, че това се оказа поредната му
„дебела” лъжа, като със самото си поведение показа още веднъж на всички
„зависимостта си” от поетите му ангажименти към видни представители,
основно на червената стопанска номенклатура, предвидливо „инвестирали”
в него надеждите си за своето светло, вече капиталистическо бъдеще като
бъдещи собственици на „своите си” предприятия…
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Дойде времето и на теста, наречен редовно заседание на Съвета на
директорите на „Енергия” АД, проведено на 17.10.1997 г., където още веднъж
„паднаха маските”, както стана ясна и ролята на тандема Николай Янчев
&Димитър Петров. Да си припомним още веднъж за тези отминали времена
и сцени, безспорно достойни за всяка една уважаваща себе си театрална
сцена…
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И така, благодарение и на свръхактивността на дуета Янчев &Петров,
подкрепен от тогавашния Областен управител на Русенска област Димитър
Мочев, който лично посети и също подкрепи „барикадите” на протеста. Както
и от проявеното лично малодушие и страх в този важен момент от г-жа Мими
Божидарова /като член на Съвета на директорите/, „здравите сили” победиха
в тази своеобразна битка за бъдещето на завода. Янчев и Петров открито
си защитиха „спонсорите” - както при финализирането на продажбата на
държавния дял в „Енергия” АД от Агенцията по приватизация в края на
декември, така и при номинирането на изп. директор на ЛВК „Винпром”
Петко Матеев да стане представител на държавния дял в дружеството. За
„капак” назначеният от Петров за изпълнителен директор на Месокомбината
Димитър Илиев потвърди всички „лоши” очаквания за неговата дейност,
участвайки в приватизацията на това дружество съвместно с фирма „Елит
94” от Варна, която стана и новият му собственик тогава.
Ключова роля в тези процеси, своеобразен двигател на успеха на този
„фатален” за СДС дует, изигра тогава депутата от Разград Николай Николов
- като Председател на Комисията по икономическа политика в парламента.
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Наблюдавайки отблизо, на терен, тези процеси и сложни взаимовръзки
между тези лица в града ни, Общинското ръководство изготви и изпрати
до НИС на СДС следния анализ, настоявайки още веднъж за максимална
обективност при вземането на важни решения за региона ни.
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На 06.12.1997 г., събота и Никулден, в присъствието на Премиера Иван
Костов в качеството му на Председател на НИС на СДС, бе структуриран
новият Регионален съвет, като бе избрано ново Регионално ръководство.
Депутатът д-р Петров бе сменен като Регионален председател с депутата
Димитър Абаджиев, за зам.-председатели бяха избрани: инж. Здравко
Овчаров /с право на глас в Националния съвет на СДС/, инж. Марчо Марчев
като Председател на СДС - Попово, Румен Димитров, като зам.-председател
на СДС - Омуртаг. За секретар на Рег. съвет бе избран Тончо Димитров,
зам.-председател на СДС - Търговище.
Обективно трябва точно тук, в този момент, откровено да се признае,
че ние приемахме тогава Димитър Абаджиев като почтен, нормален
човек, като нашия нов шанс, с помощта на когото ще успеем да изградим
мечтаното взаимодействие, както и да преодолеем ефективно всекидневното
противопоставяне от страна на дуета „Янчев & Петров”. Разбира се, че го
имаше и другото - очаквано бе от нас, че покрай тази „смяна на върха” и
провала на депутата ни от Търговище, покрай избора на Абаджиев, ще се
засили влиянието на екипа му от Омуртаг. Хора като Иван Китанов и Румен
Димитров не криеха своите амбиции и лични „творчески” планове, че ще
търсят възможности покрай управлението ни за реализация в града ни.
Абаджиев възстанови работата на Политическия съвет, бяха проведени
два Регионални съвета, както и заседание на ръководството по актуалните
проблеми на деня. „Тръгнаха” и новите ни предложения за кадрови промени
- но както бях споменал и по-рано, при спазване на процедурните правила.
Предложени бяха: д-р Йордан Мирев /вече покойник/ за Директор на ХЕИ;
инж. Димитър Димитров - за началник на ДАИ; Йорданка Харизанова - за
Началник на РДНСК; Диян Антонов - за Управител на „Гея – маш” АД; инж.
Стоян Стоянов - като управител на „Алгара” ООД. Може да се обобщи, че
почти навсякъде новите ни назначения завариха дружествата в една тежка
икономическа ситуация, явно водени от дотогавашните си управители
по-скоро с мисълта за тяхната им по-бърза приватизация, отколкото за
успешното им текущо развитие. Като един от тези класически примери
може да се посочи извършената промяна в „Сортови семена”, където инж.
Виолета Романска замени като управител Виолета Стоянова. Тази смяна
развали, като „попари” подготвената вече на 99% РМД приватизация от
Стоянова, установявайки кошмарни финансови задължения, натрупани от
това държавно все още дружество...
За голямо наше съжаление, само часове след споделянето от страна на
Абаджиев за обсъждане от Политическия съвет на ОДС на предстоящите
кадрови промени, всичките им имена вече бяха „обществена” тайна. Няколко
дни по-късно, в едно от предаванията на местното ни радио Стилиян Станев
обяви, че Народен съюз не подкрепя „немотивирани” кадрови промени,
86

извършвани с по-слаби кандидати от настоящите им
управители - комунисти.
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По същото това време в Общинския ни съвет г-н
Овчаров се противопостави остро на една „странна”
съвместна дейност, прикрита като взаимодействие
между Обединената районна болница с управител д-р
Красимир Мирев и една частна фирма, зад която стоеше
д-р Добрин Папуров. Както се казва, няма нищо случайно,
като целта на задачката беше покрай „изграждане” на
охраняем паркинг за нуждите на болницата ни, фирмата
да си построи на това безспорно супер атрактивно място
една скромна аптека, заобикаляйки за пореден път
подписани договори и решения на Общината ни. Както
се казваше във времената на дълбокия соц: „Всичко в
името на човека, всичко за благото на човека…” Да , но
ние му знаем името на този човек, нали?
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Посочената гневна декларация на Общинския съвет на БСП/к/ по
своята всъщност бе само поредното потвърждение, че почти всички
стопански и административни длъжности в града и региона ни си бяха
под една своеобразна „червена” окупация. Ясен бе на цялото ни местно
общество и техният стремеж - дълбоко неморален, разбира се, а именно
- тяхната дълбоко лицемерна трансформация как от първи яростни борци
срещу частната собственост, сега пак ТЕ да станат новите крупни и честни
частници, т.е. новите строители, но вече на „КАПИТАЛИЗЪМА”... В самото
начало на прехода ни другарите от Държавна сигурност предпочетоха да
правят пари, вместо политика, защото те знаеха чудесно, че рано или покъсно парите ще им създадат една тайна власт, която отново ще ги вкара
в официалната власт на държавата. Факт е, че и в тази връзка нашият
стремеж беше чрез извършването на кадрови смени /особено на провалени
управители от тяхната „червена” стопанска номенклатура/, да дадем
шанс и възможности на друг тип нормални, обикновени хора - предимно
по-млади и доказани професионалисти, да покажат и реализират своите
умения в управлението на тези активи, от което, разбира се, би спечелила
цялата ни местна общност. Винаги се стараехме да спазваме приетите и
действащи в СДС тогава процедурни правила, които изискваха подкрепата
и на Общинското ни ръководство за всяка една одобрена и предложена
за назначаване кандидатура. В много от случаите се стигаше и до избор
чрез гласуване между няколко достойни кандидатури, като например
определянето на кандидата за Директор на „Аптечно предприятие”, където
Мери Симеонова получи по-голямата подкрепа на ръководството ни, спрямо
кандидатурата на Йорданка Бакърджиева… Запомнил съм от онова време
оценката на Здравко Овчаров - като човек с натрупан много голям житейски
и управленски опит, че: „…не им пише на челото кой какъв е, както и става
или не става за дадената позиция”.
В тази връзка аз мога съвсем открито и откровено да си призная за
моята най–голяма „кадрова” грешка, свързана с направеното от мен
предложение Стойко Джурков да бъде назначен за управител на „ Кръгозор”
ЕООД / бившето Книгоразпространение/. Затова и ще си позволя няколко
изречения по тази „болна” за мен тема. Официално се запознах с него
през есента на 1997 година, в клуба на СДС, когато бе доведен от баща
си - Костадин Джурков /вече покойник/, за среща с г-н Здравко Овчаров.
Срещата бе с опознавателна цел, г-н Джурков младши ни беше представен
като един млад и високо квалифициран надежден професионалист, на когото
може да се гласува доверие и по-големи отговорности, по наша преценка…
Действително той попадаше тогава в категорията „идеален” кандидат, което
ме мотивира и да го потърся по-късно, независимо от факта, че в последните
няколко месеца той бе напуснал града, установявайки се във Варна. Без
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излишно колебание на нея той прие направеното от мен предложение,
като по-късно кандидатурата му бе одобрена от ръководството ни. Смяната
на бившата управителка сравнително бързо стана факт, като с първата си
заповед новият управител преназначи майка си /настоящ до тогава главен
счетоводител/ в… редови счетоводител в дружеството - дори не бяхме
обърнали необходимото внимание на този акт на семейственост, дори…
Постепенно през времето установеното ни познанство и взаимодействие
с него започна да избледнява, като процесът се ускори след проведената
успешна приватизация на „Кръгозор” ЕООД, която бе спечелена от неговото
РМД „Топ трейд”, в което той стана основен акционер. Искам да завърша
тази тема /с безспорно голяма доза ирония и горчивина, лично за мен/,
заявявайки още веднъж, че никога не ми е било мечта лансирането на
подобен тип хора, обичащи да делят „само на едно”, образно казано.
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Особено силна бе съпротивата, както и организираните протести срещу
смяната на един друг представител на стопанската им номенклатура - инж.
Стоян Василев Михов, сменен като управител на „Пътинженерингстрой – Т”
ЕООД от инж. Йордан Йорданов /вече покойник/. Погледнато и статистически,
едва на няколко места в цялата страна бившите им управители не успяха
да си приватизират дружествата - при нас именно тази смяна осуети този
процес, който бе подготвен на 90%… Именно тази възможност бе в основата
на протестите, като г-н Михов бе намерил „лоби” в лицето на Димитър
Алексиев, който упорито се противопоставяше в ръководството ни срещу
тази смяна. От друга страна, служебната лимузина на фирмата - новото
„Волво”, тогава бе предоставено за ползване на Николай Янчев, както и
на приемната на депутата Петров... Въпреки тази съпротива, на 11.05.1998
г. г-н Евгени Бакърджиев подписа заповедта, с която смяната стана факт,
РМД-то на Михов бе елиминирано, продажбата на фирмата бе отложена във
времето, а протестът избухна, ръководен умело от г-жа Снежина Славчева председател на секцията на „Подкрепа”, близка на бившия управител.
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След като бе посрещнат от протестиращи на централния площад, по
време на посещението си в града ни като гост на откриването на Панаира,
г-н Бакърджиев потърси позицията на Здравко Овчаров след няколко дни от
София. Описана бе следната комична ситуация, как пред кабинета му чакат,
настоявайки за смяната на инж. Йорданов двама депутати – д-р Димитър
Петров и Румен Такоров! Верен на принципа си, че „където плюем, ние не
ближем”, г-н Овчаров застана зад инж. Йорданов. Останалото, както се казва,
е история - той се справи успешно с бунта, отстранявайки саботиращите
го, овладя фирмата, която заработи много успешно, като дори бе награден
от Министерството си за постигнатите отлични стопански и финансови
резултати за 1998 и 1999 години.
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Видимо изтощен от „пламенните” си битки срещу новите ни назначения
и явно неможещ да смогне да защити всички жалващи му се, вече бивши
„червени” директори, д-р Петров видимо „зареждаше батериите” си в
пленарната зала. Малко по-късно ще го видим да се хвърля в поредната
си атака, този път явно мотивирана от едно наше писмо, прието от
Регионалния ни съвет…
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На фона на тези горещи дни на лятото на 1998 година, както и на
агресивните медийни атаки от страна на „дуета” Янчев &Петров, продължиха
да се случват и поредните ни кадрови назначения: г-жа Катина Малчева като управител на киното ни „Търговище – филм” ЕООД; г-н Пламен Лазаров
- като председател на Поземлената комисия; д-р Николай Найденов - като
директор на Ветеринарната лечебница; Стоянка Гюрова - управител на „Булет”
ЕООД; г-жа Наталия Донева - нов управител на мелница „Победа” ООД; г-н
Тошко Ставрев - звеното на Агенция за масова приватизация. Подкрепена
бе и журналистката от местното радио „Търговище” – г-жа Мария Маркова,
за нов кореспондент на БНР. След сериозно забавяне представителят на
Народен съюз – г-н Стоян Стоянов стана началник на Пътно управление,
като най-накрая се осъществи и смяната във ВиК - инж . Атанас Атанасов
смени инж. Михаил Тешовски.
В края на това така „горещо” лято се потвърди напълно и информацията
ни, че дългогодишният председател на БСП в града и председател на
Общинския съвет - Димитър Димитров /вече покойник/, напусна града , а
заедно с това и заеманите от него позиции - на 17.09.1998 г. бе насрочен
избор на нов председател на ОС. След проведени четири!!! много драматични
гласувания, придружени от всякакви пречки, на 28.10.1998 г. инж. Здравко
Овчаров спечели с 23 гласа „ЗА” това „кърваво” дерби срещу кандидата на
БСП/к/ Михаил Тешовски, ставайки новия общински председател - огромен
успех и наш първи сериозен пробив в „червената” цитадела - Община
Търговище.
Междувременно на 26.09 в Антоново, в присъствието на Иво Цанев
- новият ни Областен координатор, както и на двамата ни депутати,
проведохме извънредно Общинско събрание. Избрано бе и ново ръководство
с председател г-н Бойчо Бойчев. На 17 и 18 октомври бе проведена
десетата Национална конференция на СДС. Мисля си, че мога да спомена
за няколко акцента, свързани с процеса на приватизацията - за която бе
категорично заявено, че трябва да продължи ускорено. СДС тогава пое
своята обществена отговорност, като направи избор в полза на бързата
приватизация, мотивиран от практиката, която показваше много добре, че
всяко нейно забавяне, както и удължаване на държавното управление на
предприятията, водеше до натрупване на проблеми, повече загуби и нови
възможности за безстопанственост и корупция. Нормално бе наши членове
и привърженици да участват в придобиването на собственост, както и в
бъдещото компетентно управление на частните предприятия.
От друга страна, ръководните дейци на СДС на местно, регионално
и национално ниво, хората, които са взели за себе си решение да правят
политическа кариера, трябваше да направят точна и ясна преценка
за плюсовете и минусите в очите на обществото от евентуалната им
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предприемаческа дейност и водещо участие в приватизационни сделки.
Депутатите, кметовете, областните управители и членовете на политическите
кабинети би трябвало да са направили своя недвусмислен избор за
политическа и държавническа кариера, когато са се кандидатирали за
тези постове. Уредените със статут и сигурност служители в държавната и
общинската администрация също ще трябва за един дълъг период да се
разделят с „привлекателната” възможност за паралелен частен бизнес.
Връщайки „лентата” назад в годините , фактите говорят категорично, че
местното ни ръководство се опази от подобно „съвместяване”, залагайки
основно на своето си политическо развитие и израстване, чрез формиране
на управленска алтернатива в „червения бастион”. Именно това пораждаше
и неистовата съпротива и омраза към нас. И ако от страната на политическите
ни опоненти от БСП/к/ това си беше най-нормалната за тях реакция, то
вътрешно-партийният „приятелски” огън, подходящо финансиран отвън
и олицетворен от дуета Янчев & Петров, а впоследствие и от страна на
Омуртагския екип, воден от Димитър Абаджиев, тотално разби този наш
нормален избор, както и самото СДС, разбира се.

Проведена бе приватизацията на киното ни, като ръководителят на
РМД-то, спечелило тази процедура – г-жа Катина Костова сподели своите
планове и намерения за неговото развитие в близките няколко години. За
много голямо и мое съжаление, малко по-късно развитието на нещата там
„загрубяха”, като излязоха от нормалната си логика. Но за това малко повече
- в част втора.
В подобна връзка много показателна и симптоматична бе „ролята”, която
изигра Венка Стоянова в амплоато си на ръководител на РЦЗ в самия край
на 1998 г. След констатираните многобройни нарушения в Обединената ни
районна болница, надлежно установени при проверката на Сметната палата,
извършена през месец юни, зад гърба на Общинското ни ръководство, тя
самоволно поднови изтичащия в края на годината управленски договор
на д-р Красимир Мирев - очерталият се вече като нов кандидат за кмет на
БСП/к/. Това действие от нейна страна тогава заслужаваше незабавната
й смяна от заеманата длъжност, като едно от първите ни назначения - е
категоричната ми оценка и днес. Нейното поведение тогава нито е било
случайно, нито е някаква грешка или обикновена глупост - наблюдавайки
поведението й през годините, „оцелявайки” на поста си повече от 16 години,
служеща вярно на няколко правителства, е много показателна един вид
награда за нейната лоялност тогава, „когато им потрябва”…
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В края на месец ноември 1998 г., както и с оглед на предстоящото тогава
ново териториално-административно деление на страната и формирането
на нашата Търговищка област, всички Общински съвети на СДС в областта
ни издигнаха и подкрепиха кандидатурата на г-н Тончо Димитров.
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Съобразно процедурата бяха направени предложения и за Димитър
Алексиев - като областен наместник, Иво Иванов, а д-р Петров „очаквано”
предложи кандидатурата на инж. Николай Янчев… Въпреки категоричната
и тотална подкрепа, заявена със становище до НИС на СДС на петте ни
организации, Димитър Абаджиев се опита до последния момент задкулисно
да вкара „шум в системата”, опитвайки се да наложи Иво Иванов - за щастие,
тогава неуспешно. Лично на него тогава се дължеше голямото забавяне и
изнервящото очакване на това желано от нас назначение, като това даде
допълнителни възможности за поредица атаки от много страни срещу
назначаването на Тончо Димитров за областен управител от 01.02.1999
година.
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За зам.-областни бяха назначени: Димитър Алексиев и Севда Ерменкова
от Попово, а за обл. секретар - Румен Димитров от Омуртаг. При формирането
на екипа си Тончо Димитров се постара да бъде максимално обективен,
въпреки че, според мен, се допуснаха и някои спорни присъствия. Лично аз
бях неприятно изненадан, заварвайки инж. Снежина Славчева - водача на
протеста в „Пътинженерингстрой” при смяната на Михов с Йорданов , като
новоназначен служител в Областта. Определено Тончо се предоверяваше
на Алексиев в много случаи, допускайки ситуации като тази, от типа на
„немци в тила”… А Абаджиев, концентрирайки в ръцете си сериозни властови
възможности /основно вече след смяната на провала ни дотогава, наречен
депутата Петров!/, както и умело използвайки нашата до тогава /!/ все още
безрезервна подкрепа, постепенно започна да налага своя собствена
„схема”, както и кадрови виждания в областта.
Същевременно „пробивът” ни в Общинския съвет и изборът на Овчаров
за негов Председател, „хвана” неподготвени кмета Карагеоргиев и групата
червени съветници. Установи се, че преди повече от 6 /шест/ месеца са
изтекли договорите за управление на тогавашните управители на големите
ни общински фирми: „Търговия – Търговище”, „Хлебопроизводство”, „Свежест”
и „Горещо чипи”. На проведената общинска сесия през декември 1998
г. бе направен опит от тяхна страна тези договори да бъдат продължени,
но след като предложената докладна записка получи само 18 гласа „
ЗА”, така приетото решение бе обжалвано пред Областния управител на
Русенска област. На 04.01.1999 г. пристигна заповед на г-н Мочев , с която
той спря изпълнението на решение № 3/03.12.1998 г. на Общинския съвет,
настоявайки за обявяването на неговата незаконосъобразност от страна
на Окръжен съд - Търговище. Веднага след това тя бе потвърдена от съда,
Председателят на Общинския съвет г-н Овчаров, на базата на постъпилото
искане от страна на 15 съветници от ОДС, насрочи Извънредна общинска
сесия за 03.02.1999 г. - последната възможност за спиране на нагласената
приватизация на общинската фирма „Търговия – Търговище”, както и за
смяната на нейната управителка тогава Бонка Петкова - един от символите
на червената номенклатура в града ни, близка на кмета Карагеоргиев…
Самата сесия протече много инфарктно, нервно, в дадената почивка към г-н
Овчаров бяха отправени директно и лично /!/ от страна на Петкова грозни
заплахи, но накрая успехът бе налице - тя бе сменена, а процедурата за
приватизация бе отложена напред във времето.
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По-късно натрупалата сериозни задължения фирма изпадна в
несъстоятелност, а активите й - магазините по централната улица, бяха
продадени на търг от комисия с председател Панайот Димитров на реални
пазарни цени!
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През месец март 1999 г. се получи известно напрежение с партньорите
ни от БЗНС във връзка с определянето на директора на формиращата се
Здравно-осигурителна каса в Търговище. Техният кандидат за тази длъжност
Емил Стоянов - член на местното им ръководство, бе упорито лансиран
от д-р Петров, както и от депутати на БЗНС пред д-р Илко Семерджиев.
Оказа се обаче, че г-н Стоянов е силно подкрепян и от „спасения” засега от
Венка Стоянова д-р Мирев - на практика само необявения все още червен
кандидат-кмет за изборите през есента. Цялата тази „Велчова завера” и
предварителна подготовка, се извършваше нелегално, зад гърба и през
главата на Областния съвет на СДС, както и на Областния ни управител.
Разбира се, че последва една бърза ответна реакция и наша намеса, като
отново Абаджиев не „пропусна” тази поредна и добра за него възможност,
като успя да наложи за първия й ръководител г-н Иван Китанов - дотогавашен
зам.-кмет на Омуртаг. По-късно и местното ръководство на БЗНС изтегли
своята изпратена Декларация в подкрепа на Емил Стоянов, убедило се само
в крайната некоректност на тази скрита и от самите тях завера… И докато с
тях всичко бе уточнено и правилно разбрано в Общинското ни ръководство
се заформи своеобразна „буря в чаша вода”. Проблемът се оказа д-р Явор
Александров, който доста късно заяви своето желание да оглави касата.
След като неговата кандидатура не можа да бъде предпочетената, той го
прие много лично, емоционално и като израз на едно недоверие в самия него
от страна на Общинското ръководство на СДС. Последваха и няколко тежки
разговора с него по тази тема, след които той, поне даде да се разбере, че
е разбрал как в действителност стоят нещата.
За голямо наше съжаление се оказа, че в средата на месец февруари
1999 г. Министъра на промишлеността Александър Божков /вече покойник/ е
издал заповед за прекратяване чрез ликвидация на печатницата - „Виктория”
ЕООД. Със същата заповед бе освободен от длъжност управителя на това
дружество Емил Обрейков, като за ликвидатор бе назначен Янко Стоянов
от Варна. Същият, в изпълнение на своите правомощия и задължения,
отправи искане за прекратяване на дружеството. Търговищкият окръжен съд
намери това искане за основателно и със свое решение даде становище за
прекратяването му. С тази си, според мен, прибързана своя заповед преди
повече от 15 години, министър Божков не даде необходимото му още малко
време и шанс на новия управител да стабилизира печатницата, като я подготви
по-добре за нейната предстояща приватизация. Остана и съмнението, че на
министъра му бе повлияно ефективно за това прибързано решение, лишило
все пак града ни от възможността да бъде запазен основният предмет на
дейност в това дружество.
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На 16.03.1999 г. кметът Карагеоргиев подписа договора за продажба на
80% от акциите на общинската фирма „Горещо чипи”, съответно на купувача
„Чайка 99” ООД - регистрирано за тази цел работническо-мениджърско
дружество с управител Гина Аврамова и основен акционер Хамди Илиязов
- действащ общински съветник и в него момент, както и 10 години преди
приемането на Закона за установяване и предотвратяване на конфликт
на интереси… Три месеца по-късно с подписването на допълнително
споразумение „Чайка 99” ООД купи и останалите 20% от това дружество.
Тази сделка /след съучастието му и при покупката на ресторант „Борово
око” от Общината - договор за продажба № 176/ 14.05.1998 г. с купувачи ЕТ
„Лора – Х” и ЕТ „Матеев – син”/, „трасира” икономическия възход на Хамди
Илиязов на принципа, че „апетитът идва с яденето”. Както ще продължим,
да се убеждаваме, това бе просто поредната спирка по пътя му на удобното
„усвояване” на атрактивна общинска собственост, благосклонно „сервирана
му” от управата на Общината ни, при възможно най-облекчените условия
по отношение на цена, форма и начин на плащане, както и всички останали
„подробности”. С публикуването на самия договор в много от тези неща
всеки може да се убеди и сам.
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За определяне на кметските кандидатури на предстоящите през есента
на 1999 г. местни избори, СДС реши отново да заложи на провеждането
на открити вътрешно-партийни предварителни избори. Становището на
местното ни ръководство бе, че се нуждаем от един по-мек, обтекаем като
профил кандидат, способен да получи подкрепата и гласовете на периферните
избиратели, дори и оцветени в розово или в една по-светло червена окраска.
Най-пълно с този профил и характеристика се припокриваше, според нас
тогава, като кандидат за кмет адвоката г–н Иво Иванов - зам.-председател на
Общинското ни ръководство и общински съветник. Точно тази наша оценка
намери потвърждение и в най-големия брой номинации, които той получи от
местните ни клубове - 5, като с по 4 останаха д-р Александров и Димитър
Алексиев, а с по 2 останаха Здравко Овчаров и Велислав Славов.
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Държа да подчертая още веднъж този факт - чудесно си давахме сметка,
че тепърва изграждайки новата Областна администрация, както и активно
извършвайки непопулярни кадрови промени, срещу областния управител
Тончо Димитров обективно се натрупваше противопоставяне и напрежение,
особено в регион като нашия. Точно и по тази причина той не участваше
в номинациите на местните ни клубове, не желаейки да се кандидатира
за кмет. Търсейки своя реванш, както и неговото по-лесно елиминиране,
Димитър Абаджиев „видя” в този изборен процес една добра възможност за
реализация на това си намерение. „Ходът” му се оказа колкото прост, толкова
и ефективен - лично той накара Иво Иванов да се оттегли от участие в тази
вътрешно партийна надпревара, като адвокатът излъга целия Общински
съвет на СДС, че обмисля със семейството си евентуално напускане на
града ни - нещо, не случило се и до ден днешен, разбира се… Веднага след
това „фалшиво” оттегляне на Иво Иванов - получилият най-много номинации,
се роди и другата глупава и грешна постановка, че при липса на силни и
ярки кандидати, в борбата задължително се включват и назначените преди
4-5 месеца областни управители. При това положение Тончо нямаше друг
избор, бе задължен да участва в проведените на 26.06.1999 г. предварителни
избори, които спечели убедително, превръщайки се по този начин в „синия”
кандидат за Търговище.
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Въпреки този своеобразен „приятелски” огън и задкулисното поведение
на Абаджиев през цялото това време, Тончо прие своя „кръст”, подготвяйки
се за това сериозно изпитание, на практика променило и личните ни съдби
след това.
По това време успоредно протече и процедурата по издигане на
кандидатури за общински съветници от местните ни клубове, които след
проведено гласуване бяха подредени от Общинския съвет на СДС. Направил
фалшивата си маневра, адвокат Иванов не отказа участие в листата ни. А ето
и окончателния вариант на листата на коалиция „Обединени демократични
сили - СДС, Народен съюз - БЗНС &ДП, БСДП и ВМРО – БНД”, регистрирана
за участие в МИ 1999 г. от ОИК - Търговище:
1. Здравко Русев Овчаров
2. Тончо Стефанов Димитров
3. Васил Димитров Даскалов
4. Иво Иванов Иванов
5. Панайот Йорданов Димитров
6. Борислав Маринов Митев
7. Красимир Димитров Русев
8. Колю Колев Колев
9. Добрин Пенев Райнов
10. Емил Викторов Джамджиев
11. Явор Димитров Александров
12. Стелиян Георгиев Станев
13. Милен Михайлов Здравков
14. Стоян Колев Стоянов
15. Камен Герчев Киряков
16. Виолета Йосифова Пеева
17. Крум Александров Стоименов
18. Димитър Стефанов Щерев
19. Светлозар Димитров Статев
20. Кирил Алексиев Смилков
21. Живко Петров Петров
22. Иван Атанасов Банков
23. Христо Колев Христов
24. Гергана Илиева Георгиева
25. Пенчо Ангелов Пенчев
26. Божидар Енчев Агов
27. Стойко Костадинов Джурков
28. Наталия Христова Донева
29. Антон Малинов Дживгов
30. Христо Марчев Христов
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31. Мариян Костадинов Димитров
32. Николинка Милева Иванова
33. Йоан Пейчев Пеев
34. Васил Иванов Димитров
35. Дориана Георгиева Иларионова
36. Йордан Панайотов Шиваров
37. Мартин Здравков Овчаров
38. Живка Петкова Спасова - Свинарова
39. Пламен Станев Петков
40. Венка Константинова Стоянова
41. Симеон Иванов Георгиев
42. Ивалина Стоянова Любенова
43. Владимир Николаев Абаджимаринов
44. Иван Великов Петков
45. Тодор Иванов Груйкин
46. Атанас Маргаритов Атанасов
47. Марчо Христов Маринов
48. Миролюб Андонов Георгиев
49. Соня Никифорова Колева
50. Иван Йосифов Стоянов
51. Кирил Иванов Кирилов
52. Пламен Любенов Лазаров
53. Валентин Борисов Николов
54. Велко Вълчев Велев
По-късно,
след
продължителни
преговори
и уточнения, както и след
преодоляване на съпротивата
от страна на Ахмед Емин /
вече покойник/, бе изготвено
и
подписано
предизборно
споразумение
с
ДПС
относно тяхната подкрепа за
кандидатурата на Тончо Димитров.
Освен редовните си атаки и
простотии от страна на депутата
Петров, като израз на създалото
се високо напрежение, бе разбит
и клубът на СДС.
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По същото време и на децата вече им беше станало ясно, че Мирев ще
„замести” като кандидат-кмет на БСП/к/, но като независим, провалилия се
Петър Карагеоргиев. И за да се вдигне на „макс“ евентуалната подкрепа
за него, да го вкара в ролята на „жертва” на политическо уволнение , на
„помощ” в този важен за всички момент му се притече… Венка Стоянова. На
10.08.1999 г., след като ЕДНОЛИЧНО реши да поднови изтичащия му в края
на 1998 г. договор като управител на болницата ни /при ясни констатации
от извършената проверка на Сметната палата/, директорката на РЦЗ му
връчи Заповед за дисциплинарно уволнение, естествено... Останалото,
както се казва, вече е история - вой до небесата, спонтанен „протест” на
колектива, в защита на тъй несправедливо уволнения Мирев, както и целият
останал арсенал от средства, целящи да се представи един директорзакононарушител като жертва на ПОЛИТИЧЕСКО уволнение.
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И така, както се казва, коментарът се прави след края на мача. „Ефектът
на състраданието” бе умело използван от местните комунисти след удобно
закъснялото дисциплинарно уволнение на Мирев. Този ефект бе заложен
с подновяване на изтичащия му договор като управител на болницата ни в
края на 1998 г. от страна на Венка Стоянова като директор на РЦЗ и негов
работодател по смисъла на закона. Това наля допълнително вода в тяхната
мелница, като те дори си въобразяваха, че ще спечелят изборите на първия тур.
Разрушителното поведение на дуета Янчев &Петров седмица след седмица
„тровеше” допълнително атмосферата, внасяше съмнения и разколебаваше
общественото доверие. Противопоставянето срещу извършването на кадрови
промени, откритото им пречене в последствие, внушенията и измислиците
им по техен адрес допълваха този кошмар. „Номерът” с оттеглянето на Иво
Иванов, както и задължаването Тончо Димитров да влезе в „капана”, бе
плитък, но достатъчно коварен, като накара мнозина да работят за изборната
му загуба, ехидно очаквайки евентуалния му провал, задействайки след това
плана „поемане на политическата отговорност”. Разбира се, че своята роля
изигра и нареждането на Доган да се „скъса” споразумението за подкрепа
от страна на ДПС след първия тур на изборите. Като прибавим и пълната
мобилизация на тайните и явни остатъци на мрежи и агенти на ДС и по
селата, както и масираните обиколки в общината ни на силови агитатори в
червено, нещата си „дойдоха по местата”. Едвам дочакали приключването
на втория тур, тандемът Янчев&Петров нетърпеливо започна да настоява и
да търси „поемане на политическа отговорност”:
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В изпълнение на своите законови правомощия като Областен управител
и без да губи излишно време, Тончо Димитров свика на 02.11.1999 г. първото
учредително заседание на новоизбрания Общински съвет. На него за нов
председател новото демократично мнозинство тогава избра г-жа Маджиде
Ахмедова от ДПС, която енергично си влезе в новата роля от самото начало.
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Общинският съвет на СДС прие решение за насрочване на редовното
ни Отчетно-изборно събрание, което да се проведе на 04.12.1999 г.
Верен предимно на своите вътрешни и демократични убеждения, а не на
опитите за внушения от различни посоки, Здравко Овчаров бе обявил,
че ще подаде своята, както и на Общинското ръководство, оставка на
това събрание, поемайки по този начин върху себе си политическата
отговорност за изборните резултати.
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Съобразно решението и правилата, приети от Общинския съвет на СДС,
в навечерието на това събрание от местните ни клубове бяха издигнати
кандидатури за нов общински председател, сред които бе и моята. Чувствайки
подкрепата на по-голямата част от организацията ни, спокойно се готвех да
приема нейния избор. Да, ама Не, както казва г-н Бочаров - оказа се, че този
ключов избор стана опорна точка от плана на Димитър Абаджиев, образно
казано, да се „саморазправи” по-късно със станалия му вече много неудобен
като областен управител Тончо Димитров, започвайки на първо време с найблизките му хора в ръководството. За тази цел на първо време неговият
стар фаворит - Иво Иванов, трябваше да стане новия общински председател
на СДС. Забележете разликата - да стане, а не да бъде избран в една
честна и почтена изборна надпревара. Знаейки много добре за реалните
настроения в СДС Търговище, както и че Иво Иванов няма как да спечели
по този нормален и обективен начин, той прибегна до единствения и 100%
сигурен вариант - прилагането на груб, арогантен и ултимативен натиск от
високопоставени гости на това събрание. Бях смаян, когато десетина минути
преди началото на събранието ни, бях привикан на среща с Йордан Соколов
- председателя на НС тогава, втория човек в държавната ни йерархия, а
в случая - представител на националното ръководство на СДС. На тази
блиц среща г-н Соколов директно ми заяви, че аз трябва да направя своя
отвод пред събранието, а за председател да бъде „избран” Иво Иванов! В
противния случай, ако аз откажех да постъпя по този начин, резултатът от
това събрание нямаше да бъде признат /!/ от тях, както и че ще се случат ред
други подобни последици все в този смисъл... Разбира се, бе ми и „обещано”
от него благосклонно, че ще бъда предложен от Иванов за зам.-председател
в новото ръководство - каква висока чест, нали? Връщайки се през тези
повече от 15 години назад във времето, отново и отново преживявах това
мое голямо унижение, на което бях подложен, заставайки пред пълната
зала и пред тези 305 човека, гледащи ме в очите - сериозно пречупване за
моите 29 години тогава…
„Сценарият” на Абаджиев сработи - след като всички кандидати дирижирано
си направиха отвод, Иво Иванов бе „калесан” за председател - като единствената
неоттеглила се кандидатура. Той направи „своите” предложения за екип, като
заедно с другите предложения се проведе избор за зам.-председатели. След
това гласуване и обявените резултати, за такива бяха избрани:
Д-р Явор Александров - 222 гласа
Красимир Русев - 219 гласа
Емил Джамджиев - 214 гласа
Д-р Христо Христов - 212 гласа
Панайот Димитров - 171 гласа
За секретар бе избран Камен Киряков, спечели с 228 срещу 64 гласа
„дуела” с Николинка Иванова.
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С обявяването на този избор, както и поради изчерпване на дневния
ред, г-н Овчаров закри това срамно и „изнасилено” събрание. С прилагането
на този силов подход Иво Иванов бе „назначен” за общински председател,
което се оказа една прелюдия към назначаването му за нов областен
управител през следващата година. Цялата ни организация видя това грубо
вмешателство и изкривяване на реалността, упражнено лично от страна на
Йордан Соколов, което тогава бяхме принудени да преглътнем. За голямо
съжаление, подобни пошли сценарии, довели до грубото елиминиране
на хора и цели екипи се, разиграваха на много места в страната, което на
практика създаде и предпоставките за началото на процеса на разпад в
силното СДС тогава. През същия този декември 1999 г. Иван Костов освободи
повече от половината си министри, отказвайки да даде публично убедителни
аргументи, което се прие много нееднозначно от цялото ни общество.

И накрая, като своеобразен финал на тази моя първа книга, реших
да припомня за едно събитие, сполучливо представено почти като дуел
в края на бурната 1999 г. от колегите от в-к „Търговищки НОВИНИ”:
Антоанета срещу Абаджиев! За мен тя тогава много хитро успя да спечели
този своеобразен мач, успявайки да представи своето уволнение от
управителя на радио „Търговище” Евтим Петков, като чисто политическо.
Изминалите години оттогава позволяват на всеки сам да прецени кой
какви политически пристрастия има, както и всичко останало. Но е чист
факт, че нейната колежка Екатерина Милиславова - също отстранена
тогава от радиото е „щатния” PR на Мирев през изборните кампании през
2003, 2007 и 2011 година, въпреки че преди години напусна Търговище.
Но и за това повече - в книга 2.
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Роден съм в Търговище през 1970 г. Завършил съм
ветеринарен техникум в Ловеч, а по-късно филиала на
ЮЗУ - Благоевград в Търговище, бакалавър в специалност
„Агромениджмънт”. Женен съм и баща на три деца.
В политиката влязох през 1995 г., като координатор
на СДС в Търговище. Бях на тази длъжност до 1999 г.
В мандата 1999-2003 г. бях общински съветник от СДС.
В последствие бях избран за общински председател
на организацията на Съюза на демократичните сили в града.
Активно участвах в предизборните и изборните кампании през
тези години и познавам отвътре организационното състояние
на тогавашния състав на СДС, както в Търговище, така и в
областта.
Автор съм на Първа и Втора „Бяла книга”, където изразявам
своята позиция и оценка на управленските методи и решения
в община Търговище. Активен и многократен участник съм в
местния изборен процес.
От 2006 г. съм представител на СПС „Защита” в община
Търговище.

25 години от началото

Ïðîìÿíàòà
10.11.1989 г.

Хора, събития, факти

Красимир Русев
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