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Заради стари и нови обвързаности ГЕРБ няма да разсее мъглата около управлението
на Герго Гергов и Пламен Трифонов. Това става все по-очевидно след пет месеца
управление на „новата” власт. Нова в кавички, защото тя си е старата, само аватарът е
нов и кмет не е Герго Гергов, а Огнян Ценков.
Когато се смени управлението в една община, нормалната практика предполага новият
екип да направи ревизия, за да е наясно какво е завареното положение, какви са
най-неотложните проблеми и въз основа на това да започне оперативно да ги решава.
Изясняването на действителната ситуация е задължителната база, без която не може
да се направи адекватен план за управление. Обикновено и в обществото има очакване
да чуе истината, особено когато става въпрос за мандата на спорни личности, около
които е имало медийни скандали, подозрения, че даже и проверки на прокуратурата и
ДАНС.
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Защо обаче и до днес не знаем какви са реалните задължения на община Видин, какви
договори са сключвани, кои фирми са ги изпълнявали, какви хонорари са изплащани, на
кого и за какви услуги?
Отговорите могат да бъдат поне няколко и в еднаква степен верни.
Няма реална смяна на управлението.
С малки размествания сега управлява същото мнозинство, което управляваше и в
предишния Общински съвет. Решенията на Гергов минаваха с подкрепата на абсолютно
всички политически групи в Общинския съвет.
Сега всички, без БСП, единно и когато трябва обичат Огнян Ценков.
Промяната е, че социалистите са опозиция, но пък за сметка на това бившият им
съпартиец и доскорошен лидер Пламен Трифонов вече е част от десницата – седи при
групата на ГЕРБ и гласува заедно с тях.
В този ред на мисли - как да бъде извадена наяве истината за управление, в което са
участвали и реформатори, и ГЕРБ, и патриоти.
Ценков е принуден да плаща цената за услугите.
На местните избори през 2015 г. Гергов и Трифонов направиха безценна услуга на
ГЕРБ като разцепиха гласовете за левицата. За всички беше ясно, че след проваления
първи мандат Гергов няма шанс за втори, но въпреки това излезе срещу автентичния
кандидат на БСП. Предизборната кампанията на Трифонов с фалшивото БСП, която
успя да отклони гласове от левицата, по мръснишкия си характер няма прецедент в
изборите във Видинско. Двамата добре обслужиха ГЕРБ и Ценков, дори и да не иска,
ще трябва да плаща с мълчание цената на услугите.
Пък идват и други избори и трябва да има кой отново да цепи от гласовете на
левицата. А ГЕРБ показаха, че владеят до съвършенство освен изборните технологии,
и технологията „Разделяй и владей”.
Ваня Ставрева faktograf.bg
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