Гавра: „Продължаваме промяната“ приеха за преговарящи агенти на комунистическия режим и ком
Написано от Христо Христов
Събота, 27 Ноември 2021 19:49

Лидерите на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков и Асен Василев показаха липса
на всякаква чувствителност към лица, участващи в преговорните групи, които са
публично известни със своята принадлежност към тоталитарните комунистически
служби или към бивши политици, останали в историята на България с най-позорното
управление след 1989 г. – еднопартийния кабинет на БСП начело с лидера им Жан
Виденов, донесъл на българите срив на банковата система, хиперинфлация, тотално
обедняване на населението и за капак –хлебна криза.

Още при преговорите за съставяне на правителство в сектор „Енергетика“ във вторник
от компрометираната в своите всички управления по време на прехода след 1989 г. БСП
изпратиха видния „експерт“ по енергетика Таско Ерменков – бивш щатен служител на
Разузнавателното управление на Генералния щаб, чието кадрово досие е пълно с
отрицателни атестации.

Като се започне от това, че не може да борави е електронна поща, през скандално
нарушаване на заповед на началниците си та до това да се докопа до възможността да
се върне от Източен Берлин със западна кола през 1990 г. ( виж досието му – ТУК ).

В същата преговорна група БСП изпрати и бившия енергиен министър Румен Овчаров в
компрометираното правителство на БСП с Виденов (1995-1997), а след това и министър
на икономиката е енергетиката по време на тройната коалиция с кабинета Станишев.

1/3

Гавра: „Продължаваме промяната“ приеха за преговарящи агенти на комунистическия режим и ком
Написано от Христо Христов
Събота, 27 Ноември 2021 19:49

Във правителството на тройната коалиция той един от основните двигатели на
корупционните скандали „Р. Оч.“ – „Топлофикация“ и „Булгартабак“. Заради което
Станишев бе принуден да го отстрани, както направи и с неговия зам.-министър по това
време Корнелия Нинова – днешният лидер на БСП.

През август 2020 г. Овчаров беше осъден условно на 2 години затвор, както и да плати
над 16,5 млн. лева за безстопанственост заради отдаването под наем на „Мини Бобов
дол“ по време на неговото министерстване.

Преговорите на „Продължаваме промяната“ на ниво експерти вдъхна живот на бившия
министър на труда социалната политика по време на тройната коалиция Емилия
Масларова, която се яви като „експерт“ в петък (26 ноември) при преговорите по темите
пенсии и майчинство

Масларова стана известна с приватизирането на държавната фирма „Русалка“, както и
СПА-комплекса „Армира“ в курорта „Старозагорски минерални бани“.

Преди десетина години тя бе обвиняема за престъпления по служба и длъжностно
присвояване на над 11 млн. лв. при ремонт на социален дом в Стара Загора.

Днес (27 ноември 2021 г.) пък „промяната“ продължи с допускането в сектор „Финанси“
на специалиста по фалиране на банковия сектор Румен Гечев, който на всичкото отгоре
е и секретен сътрудник на Първо главно управление на Държавна сигурност през 80-те
години на ХХ век, който заплашва съседите си с „Белене“ и не върши никаква полезна
работа като агент ( виж досието му – ТУК ).

Има две причини от „Продължаваме промяната“ да допускат или поне да изразят
несъгласие с вкарването в преговорите на такива компрометирани политици от БСП.

Първата е да не им пука за това, тъй като гласовете на БСП им трябват за
правителство и по тази причина си затварят очите.
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Втората причина е да не знаят, тъй като са били по чужбина, следвали са в „Харвард“ и
т.н., но това не ги оправдава.

Защото това, че не си добре информиран, не те оправдава. Просто те слага в графата,
на онези новоизлюпени „звезди“ на политическия хоризонт, които си мислят и вярват, че
промените започват с тях. А на такива „звезди“ се нагледахме през последните 30
години.

Затова със сигурност допускането на подобни компрометирани фигури в преговорния
процес по съставяне на бъдещо правителство е не само демонстрация на дефицит на
знание за българския преход, но и липса на онзи морал, за който лидерите на
„Продължаваме промяната“ спечелиха толкова гласове с предизборните си обещанията.
Дотук обаче промяната си е чиста проба подмяна.
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