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„…На някой места е обещано на селяните брашънце, ако не гласуват за опозицията, но
това средство е твърде съмнително, щото нали знаете колко са се изхитрили нашите
селяни-изтъкат си платното, па ти ритнат кросното. Тогава областният управител се
сетил как трябва да се действа:
- Трябва да се познае, че има власт…”

Така е описал Алеко предизборната борба в края на 19 век, така е видял ролята на
областната управа в нея. Ще рече някой – история!

Нищо подобно!

Град Попово, 20 декември - събота, 2014 година. Годината различна, ситуацията
същата!

Е, брашънцето е заменено с кебапчета и бира и не са раздадени на селяните, а на
ромите, живеещи в квартал „Надежда” в Попово, известен като „временното
селище”, но  смисълът е същия!

Ето така, със скара-бира по кварталите, се реализира социалната политика на
управляващите или поне така я разбира Заместник областният управител на Област
Търговище и лидер на ПП ГЕРБ-Попово г-н Стефан Неделчев!

По принцип няма нищо лошо в това да влезеш в една общност и да почерпиш. Пък то и
повод има – получаване на висок държавен пост! Но когато всичко това е придружено с
обилен поток от обещания и ангажименти, с подканяне по изборите да не се забравят
„добрините” на партията, осигурила кебапчетата…. Остава горчивият привкус, че не
всичко е съвсем в реда на нещата!
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Всъщност това не е новост в политическата работа на поповските представители на
ГЕРБ! Още помним прословутия, облепен с плакати на техния кандидат за общински
кмет микробус, с който по време на кампанията за последните местни избори разнасяха
партийната си скара-бира из целия регион.

Та както казахме – постът нов, но методите си остават същите.

Убедени сме, че хората ще оценят това по достойнство! Надяваме се, че и
представителите на уж независимите медии ще проявят подобаващ интерес към този
иновативен начин за водене на полит-просветна работа от страна на високопоставени
държавни чиновници, които всички ние храним със собствените си данъци.

И едно кратко уточнение - въпросното временно селище се поддържа от Община
Попово, за да има къде да се подслонят хората, изпаднали в тежко социално
положение и то без абсолютно никакво участие на Областната управа.

Община Попово
  Пресцентър
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