
                                                                                                                      Разпространява се безплатно

Местният референдуМ – белег за истинска деМокрация
Общинската организа-

ция на БСП в Ямбол и гру-
пата общински съветници 
отстояват последовател-
но позицията, че теглето 
на заем от 17 млн. лв. от 
община Ямбол, който ще 
се връща в продължение 
на 10 г. - до 2030 г., и с 
лихвите ще надхвърли су-
мата от 20 млн. лв., трябва 
да стане единствено и 
само след провеждането 
на местен референдум.

Ние сме убедени, че 
най-висшата форма на 
демокрация е прякото 
участие на гражданите в 
съдбовните решения за 
тяхната община, каквото 
безспорно е тегленето 
на такъв голям общински 
заем, и затова на два 

пъти внесохме в Общин-
ски съвет предложения 
за провеждането на мес-
тен референдум за дълга, 
но и двата пъти те бяха 
отхвърлени от съветни-
ците на ГЕРБ и от тези, 
които им осигуряват мно-

зинство.
Ние не приемаме по-

зицията на ГЕРБ, че щом 
хората са ни избрали 
да ги представляваме в 
Общинския съвет, тряб-
ва да решаваме вместо 
тях за теми, които далеч 

в чия Полза е тегленето 
на 17 Млн. лв. дълг?

на ФоКУс

Съветниците от гру-
пата на БСП гласуваха 
против решението за 
дълга, което беше вне-
сено в Общински съвет 
под формата на предло-
жение за емитиране на 
дългосрочен общински 
дълг чрез емисия на 
общински ценни книжа 
– облигации при услови-
ята на частно предлага-
не. Основният мотив да 

не подкрепят предло-
жението беше твърдото 
убеждение на Българ-
ската социалистическа 
партия в гр. Ямбол и 
настояването това да 
стане след допитване до 
гражданите, затова по 
време на сесията левите 
съветници на два пъти 
предложиха точката да 
бъде отложена, за да се 

„яМболски контраПункти” –
различното Мнение

„Ямболски контрапункти” отново проправя пътя 
на различното мнение, което не може да бъде от-
крито в издавания с общински средства бюлетин. 
В него има само хвалебствия и удобна за властта 
информация, граничеща с манипулацията, и затова 
гражданите на Ямбол  е добре да чуят и другата 
гледна точка в този важен за града момент, когато 
се решава бъдещето му. Целта на нас издателите – 
Общинският съвет на БСП – Ямбол, е да стигнем до 
хората, да ги информираме какви са нашите позиции 
и нашата гледна точка за управлението на града, а 
те да решат кое за тях е правилното.

Ние вярваме, че гражданите имат право не само на 
повече информация, но и на повече доверие и внима-
ние, защото те са носителите на реалната власт, 
а не са важни само по време на изборите.

Затова се надаваме диалогът между нас и вас – 
гражданите, да бъде пълноценен.
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„бсП е за 
наМаляване обхвата 
на синята зона”

Провеждането на Местен 
референдуМ за дълга – 
в ръцете на съда стр. 5стр. 3

Ямбол - kонтрапункти
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÅÍ ÁÞËÅÒÈÍ

ГраЖданиТе пряКо Трябва да реШаТ дали да се ТеГли дЪлГ оТ 17 млн. лв.
надхвърлят периода, за 
който са ни гласували 
доверие. Вярваме, че 
хората са ни избрали, за 
да защитаваме техните 
интереси, а не да узур-
пираме информацията 
за бъдещето им и компе-
тенциите им да вземат 
решения.

Нашето разбиране за 
отговорност пред изби-
рателите ни е, че манда-
тът на тяхното доверие 
изтича след по-малко от 
2 години и ние нямаме 
моралното право да ги 
натоварваме с финансов 
ангажимент, който те ще 
започнат да плащат с 
данъците си след този 
период. 



от страница 1
Дългът реално ще се 

плаща не в рамките на 
този Общински съвет, 
когато ще тече гратис-
ният му период и ще се 
внасят само лихвите, а 
през следващите два 
мандата и половина. 

Затова нашето убеж-

дение е, че единствено и 
само гражданите, които 
са пряките носители на 
властта, имат право да 
решават дали този заем 
да се тегли. Не случайно 
и самият Закон за об-
щинския дълг предвижда 
две възможности – те-
гленето да стане след 

решение на Общински 
съвет или след провеж-
дане на местен рефе-
рендум.

Разбирането на БСП 
за управлението на об-
щината е, че в днешно 
време е много важно 
хората да бъдат питани 
за тяхното бъдеще, за 
тяхното мнение, защото 
само по този начин те 
ще бъдат по-отговорни 
към съдбата на Ямбол. 
Затова сме на мнение, 
че най-после в Ямбол 
трябва да бъде прове-
ден местен референдум, 

защото гражданите му 
заслужават да получат 
най-висшето право на 
демокрацията - пряко да 
участват във взимането 
на важните решения за 
града. 

Като отговорни за съд-
бата на Ямбол, ние няма 
да се предадем пред 
двойния отказ на упра-
вляващото мнозинство 
на ГЕРБ да разреши про-
веждането на местен 
референдум за дълга 
и търсим и отстояваме 
правото на гражданите 
и по съдебен ред.

Местният референдуМ – белег за истинска деМокрация

Първо Предложение
за Местен референдуМ

Първото ни предло-
жение за местен рефе-
рендум за дълга беше 
внесено шест дни след 
провеждането на об-
щественото обсъждане 
за тегленето му – на 19 
октомври 2017 г.  Тогава 
все още нямаше офи-
циално обявление по 
процедурата за дълга 
и затова единственият 
възможен и законен въ-
прос, за който можехме 
да внесем предложе-
ние, беше да попитаме 
гражданите дали искат 
тегленето на дълг да ста-
не след провеждане на 
референдум. Още от са-
мото начало ние обясня-
вахме, че въпросът може 
да бъде редактиран и 
на самата сесия и по 
смисъл да се превърне в 

второ Предложение 
за референдуМ

Второто предложение 
за провеждане на местен 
референдум беше вне-
сено в Общински съвет 
на 4 декември 2017 г. С 
него вече настоявахме 
да попитаме гражданите 
дали искат или не да бъде 
изтеглен заемът, защото 
за нас беше изключител-
но важно да направим 
всичко възможно да се 
състои местен референ-
дум за дълга.

На последната за годи-
ната сесия на 29 декем-

ври кметът и съветниците 
от ГЕРБ вече бяха заб-
равили, че не са против 
референдума и вложиха 
цялата си енергия да 
го отрекат, обявявайки 
въпроса пак за незако-
носъобразен. 

Те дори обвиниха нас 
- вносителите, че бягаме 
от отговорността си на 
общински съветници и 
отново като един отхвър-
лиха правото на гражда-
ните да кажат мнението 
си за дълга.

питане дали да се тегли 
или не дългът. На сесия-
та на 15 ноември 2017 г. 
предложението ни беше 
отхвърлено като незоко-
носъобразно и със спе-
кулации. Кметът Георги 
Славов и съветниците 
от ГЕРБ заявиха, че не 
са против местния рефе-
рендум, а против самия 
въпрос, защото според 
тях бил незоконосъобра-
зен, но така и не приеха 
предложението той да 
бъде редактиран, както 
позволява законът, за 
да се осъществи дейст-
вително допитването до 
хората. Кметът Славов 
дори си позволи да ни 
посъветва да внесем 
отново предложение за 
местен референдум с 
нов въпрос.
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бсП е за наМаляване 
обхвата на синята зона

Ямболската организа-
ция на БСП продължава 
да поддържа позицията, 
че разширяването на Си-
нята зона не е полезно за 
Ямбол и за гражданите 
му, защото вместо да ре-
шава, създава проблеми. 
Двама съветници от БСП 
– Катя Георгиева и Ма-
риета Сивкова, внесоха 
в Общински съвет пред-
ложение за намаляване 
обхвата на Синята зона 
и то беше гледано на 
сесията на 26 май 2017 г.

Мотивите им бяха, че 
първият етап от Синята 
зона, който беше въве-
ден през 2013 г. с 473 
паркоместа, е напълно 
достатъчен, за да из-
пълни функцията си -  да 
улесни паркирането на 
гражданите, които ид-
ват в естествения ад-
министративен център 
на града, за да ползват 
услугите на държавни и 
общински институции. 
Затова те предложиха 
вторият етап на платено-
то паркиране да отпадне. 
Той беше въведен през 
януари 2016 г. и включ-
ваше 350 паркоместа 
предимно в жилищни 
райони и това започна 
да създава проблеми. С 
втория етап на платеното 
паркиране започна да 
се усеща голямо напре-
жение по периферията 
на Синята зона. Струпва 
се  голямо количество 
автомобили, които търсят 
неплатени зони и цялото 
неудобство на повише-
ния трафик се стоварва 
върху живеещите в тези 
райони, затова те започ-
наха да протестират. В 
същото време общината 
осигурява и обособява 

само места за паркира-
не в платени зони, а не 
предприема нищо, за да 
осигури на гражданите 
да паркират нормално в 
другите части на града. 

И докато платените 
зони се увеличават, го-
ляма част от паркоместа-
та на Синята зона стоят 
празни, което показва, 
че на практика тя не е 
ефективна. Планираните 
приходи за 2017 г. по-
казват ефективност от 
30 % на паркоместата. 
Въпреки обосновката за 
необходимостта обхва-
тът на Синята зона да се 
намали, мнозинството 
на ГЕРБ гласува против 
това предложение и го 
отхвърли.

Кметът Георги Славов 
дори заяви по време 
на сесията: „По - скоро 
Синята зона трябва да 
обхване целия този об-
хват, които има, и когато 
тя се отдалечи в рамките 
на 10 минути от центъра, 
тогава ще се обезмис-
ли паркирането някъде 
далеч от центъра, за да 
не се плаща за Синята 
зона”.

На практика той и това 
направи - от 15 януари 

2018 г. увеличи отново 
обхвата на Синята зона 
и въведе и трети етап на 
платено паркиране с 96 
места и общият брой на 
паркоместата в центъра 
стана 920.

По изрично искане за 
представяне на отчета 
за полугодието на 2017 г. 
на Общинското предпри-
ятие „Платени зони за 
паркиране” стана ясно, 
че печалбата от Синята 
зона след плащане на 
задължителния ДДС е 
само 7350 лв. или по-
ловин милион лева от 
собствените приходи на 
общината отиват по-ско-
ро да се осигури работа 
на назначените по щат 
30 души, а не да създават 
удобство на гражданите.

През 2017 г. кметът 

Георги Славов обяви 
и намерението си да 
разшири и границите 
на Синята зона по ис-
кане на граждани, като 
включи в нея и паркин-
га, който се образува в 
пространството между 
двата блока на ул. „Йор-
дан Йовков”, бл. 17 на 
ул. „Димитър Благоев” 
и бл. 38 на ул. „Кабиле”, 
където в момента масо-
во паркират общинските 
служители, защото и те 
не искат да плащат.

На два пъти общински-
те съветници от БСП се 
срещнахме с граждани-
те, които живеят в този 
район, за да чуем от 
самите тях дали наис-
тина искат да се въведе 
платено паркиране при 
тях и какви са техните 
предложения за това. До 
края на 2017 г. предло-
жение за разширяване 
границите на платеното 
паркиране не бяха вне-
сени в Общинския съвет, 
но практиката досега по-
казва, че кметът забавя, 
но не забравя и вероятно 
ще го предложи през 
тази година без да взема 
под внимание факта, че 
масово хората недовол-
стват от Синята зона и 
не искат тя повече да се 
разширява.

3



в чия Полза е тегленето 
на 17 Млн. лв. дълг?

Тема на броя

ОТ СТРАНИЦА 1
проведе първо местен референ-
дум и хората да изразят позици-
ята си.

Ние не сме против инвести-
циите и развитието на града и 
искаме Ямбол да бъде с модерна 
визия и удобства за гражданите 
му, но не е маловажен пробле-
мът на каква цена ще стане това 
и дали едно иначе уж добро 
намерение, няма след това 
да се превърне в голям про-
блем за бъдещите финанси 
на общината, защото това е 
най-големият заем в истори-
ята на Ямбол. 

Досега общината е теглила 
два заема за инвестиционни 
проекти, ако не включваме 
ползваните кредити по ФЛАГ 
и ПУДООС за разплащане 
по европейските проекти. 
Първият от тях беше взет по 
времето на кмета Николина 
Хаджигеоргиева за ремонт 
на осветлението на Ямбол и 
беше в размер на 400 000 лв., 
вторият заем беше теглен от 
кмета Георги Славов преди 
близо 9 години в размер на 
5  млн. лв. за водопровода, 
за който в продължение на 
7 години той беше подсъдим, и 
още продължаваме да го плаща-
ме. Този заем, който сега иска 
да изтегли кметът на ГЕРБ, е 3,4 
пъти по-голям от предишния и 
представлява над една трета от 
годишния бюджет на общината. 
Убеждават ни, че няма да има 
проблеми с плащането, но той е 
малко под максимума на разре-
шената за дългове сума, което 
си е сериозен риск.

Няма да се фокусираме върху 
въпроса каква е истинската цел 
на управляващото мнозинство 
с тегленето на този заем, защо-
то както се изрази съветник от 
ГЕРБ на сесията за дълга и това 
е протоколирано: „Някой щял 
да изгори и навярно това ще е 

структурата на БСП, защото при 
реализиране на тези проекти 
вашата организация ще стане 
излишна”, т. е. тяхното намере-
ние е с общински средства и с 
данъците на гражданите за 11 
години напред да си осигурят 
предизборно преимущество на 
местните избори през 2019 г., 
когато се очаква и да бъдат за-

вършени проектите.
Дългът е и подвеждане на 

избирателите, защото в пре-
дизборната си кампания ГЕРБ 
не оповести, че ще тегли такъм 
голям заем, въпреки че, както 
самият кмет каза на практика 
в тази посока се работи много 
отдавна, за да се определят 
обектите.

За нас има проблем не само с 
тегленето на заема, но и с това, 
за което ще се ползва. Ние не 
сме убедени, че предложени-
те за финансиране с дълга 15 
проекта са най-неотложните и 
важни обекти за реконструкция 
и ремонт в Ямбол. ?

Проблем е и това, че договорът 
за реконструкцията на уличното 

осветление е сключен предва-
рително още преди година и 
половина за 8,4 млн. лв. с ДДС, 
т. е. кметът е толкова сигурен, че 
ще получи от Общинския съвет 
всичко, което той нареди, че 
предварително е избрал и кой 
ще го изпълнява.

По време на сесията за дълга 
общинските съветници от ГЕРБ 

не допуснаха да бъде прието 
различно мнение, независимо 
откъде идва то. Те не се съгласи-
ха да има повече прозрачност в 
целия процес, свързан с дълга, и 
отхвърлиха предложението да се 
сформира комисия от общински 
съветници от всички политиче-
ски сили, която да участва при 
избирането на банкова институ-
ция, при избора на изпълнители 
и при проверка на качеството на 
изпълнение на обектите, защото 
явно за тях и за техния кмет е 
по-удобно всичко да е на тъмно.

Това още повече демонстрира 
кой какви намерения има за този 
дълг и защо неговото теглене 
може и да не бъде в полза на 
Ямбол.
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Провеждането на Местен референдуМ за дълга – в ръцете на съда

Единственото ни оръжие в отсто-
яване правото на гражданите да 
се произнесат с пряко гласуване 
за общинския дълг от 17 млн. лв. 
е обжалването на решенията на 
Общинския съвет за отказ. Сега 
вече провеждането на местен 
референдум за дълга е в ръцете 
на съда.

Вносителите на първото предло-
жение за провеждане на местен 
референдум обжалваме пред 
Административен съд – Ямбол 
решението на Общински съвет от 
15 ноември  2017 г., защото бяха 
допуснати редица закононаруше-
ния при гласуването му. 

Едно от тях е, че не всички по-
стоянни комисии на Съвета са 
разгледали предложението, а 
нито една от тях не е представила 
становище или проект за решение 
и не са мотивирали отказа си.

В становището на кмета имаше 
подобие на проект за решение, 
но то не беше гласувано от Об-
щинския съвет, както изисква за-
конът, а решението беше просто, 
че не приема предложението на 
вносителите.

Делото се гледа в Ямболски ад-
министративен съд на 18 януари, а 
във високомерието си Общински 
съвет и община Ямбол дори не 
благоволиха да изпратят пред-
ставител, за да защитава тяхната 
позиция.

Съдът отхвърли жалбата на 

осемте общински съветници с 
мотива, че процедурата по отхвър-
ляне на предложението за местен 
референдум е законо съобразна, 
а дали е целесъобразна е извън 
правомощията на магистратите 
да решат. Той не прие и, че реше-
нието не е мотивирано, защото 
според него изказванията на съ-
ветниците, които били против се 
приемат за мотиви. 

В качеството си на гражда-
нин, а не на общински съветник, 
председателят на БСП – Ямбол и 
председател на групата съветни-
ци Катя Георгиева е обжалвала 
и решението на Общински съвет 
за емитиране на дългосрочен 
общински дълг чрез емисия на 
общински ценни книжа - обли-
гации, при условията на частно 
предлагане. Административен съд 
– Ямбол остави без разглеждане 
жалбата на Георгиева и прекрати 

производството по администра-
тивното дело. Тя обжалва това 
определение пред Върховния ад-
министративен  съд, защото съдът 
е възприел, че тя обжалва като 
общински съветник, а не като 
като гражданин, каквато реално 
е нейната жалба.

Катя Георгиева е подала и 
сигнал до Районна прокуратура 
– Ямбол за това решение на Об-
щински съвет, защото според нея 
то е незаконосъобразно и е взето 
в противоречие с разпоредбите 
на два закона и на правилника 
на Общинския съвет.

За обжалванията лично тя уве-
доми и съветниците, и кмета 
на сесиите на Общински съвет 
на 8 декември 2017 г., и на 29 
декември, но това не попречи 
на общинска администрация и 
на кмета в нарушение да пусне 
покана за участие в процедура 
за избор на финансов посредник 
чрез предоставяне на оферта.

Съветникът от БСП Мариета 
Сиивкова е сигнализирала за 
това нарушение Окръжна проку-
ратура. 

Обжалвано е и решението на 
Общински съвет – Ямбол за от-
каза по второто предложение 
за профеждане на местен ре-
ферендум, защото след толкова 
допуснати закононарушения 
това е единственият начин да се 
противостои на погазването на 
правилата и процедурите и да се 
отстои правото на гражданите за 
пряко участие във властта. Дело-
то за втория отказ е насрочено в 
АС – Ямбол за 22 февруари.

Тема на броя
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незаконосъобразни норМативни 
актове в община яМбол

Различни текстове от На-
редбата за определянето 
и администрирането на 
местните такси и цени на 
услуги на община Ямбол 
бяха отменени на два пъти 
от Административен съд 
като незаконосъобразни, 
но вместо да се коригира 
общината обжалва пред 
по-горна съдебна инстан-
ция, за да не влезе в сила 
съдебното решение.

Едната отмяна касае 
всички такси, свързани 
със Синята зона и паяка. 
Съдът ги отмени като не-
законосъобразни, но ре-
шението не влезе в сила 
заради обжалване. Адми-
нистративното дело беше 
заведено заради протест 
на Окръжна прокуратура 
по сигнал на общинския 
съветник от БСП Мариета 
Сивкова и съдът прие, че 
протестът е основателен.

Още докато Общински 
съвет гласуваше тексто-
вете на Наредбата, Мари-
ета Сивкова предупреди 
съветниците на мнозин-
ството, че правят зако-
нонарушение, но те не се 
вслушаха в думите й, а 
след това администраци-
ята на практика направи 
още едно закононаруше-
ние, защото публикува в 
страницата на Общинския 
съвет не тази наредба, 
която са гласували съ-
ветниците, а така както 
трябва да бъде. Това беше 
и поводът за подаване на 
сигнал до прокуратурата, 
но държавното обвинение 
не достигна до край в тър-
сенето на виновника защо 
Общинският съвет гласува 
едно, а на страницата на 
общината се публикува 
друго.

Другите отменени тек-
стове на Наредбата са за 
плащането на еднократен 
депозит от 150 лв. за поста-

имущество, Наредбата за 
разполагане на премест-
ваеми обекти на терито-
рията на община Ямбол и 
Наредбата за условията 
и реда за записване, от-
писване и преместване 
на децата в предучилищ-
на възраст в общинските 
детски градини и училища 
на територията на община 
Ямбол.

Проблемът обаче е, че 

когато общинските съвет-
ници от БСП посочат за-
кононарушенията още на 
заседания на Общинския 
съвет, никой от мнозин-
ството от ГЕРБ не иска 
да чуе предложенията им, 
независимо колко са ар-
гументирани, а това води 
и до ощетяване на общи-
ната, тъй като тя плаща и 
съдебни разноски за всяко 
загубено дело.

вяне на павилиони и слън-
цезащитни съоръжения 
под формата на разноски 
за премахването им; за по-
стоянната част от 10 лв. за 
такса за детска градина, 
независимо дали детето 
я посещава, всички такси 
за ползване на услугите на 
Регионалната библиотека 
и искания депозит от 20 лв. 
за читатели без постоянен 
адрес в Ямбол. Частично е 
отменен и текст за наказа-
телна глоба, защото пред-
вижда по-висока санкция 
от посочената в Закона за 
местните данъци и такси.

И двете решения на Ад-
министративния съд са 
обжалвани от община Ям-
бол и затова те не могат да 
влязат в сила.

Съдът е отменил и тек-
стове от Наредбата за 
опазване на обществения 
ред, защото община Ямбол 
е предвидила за някои 
нарушения по-високи па-
рични санкции от разре-
шените в Закона, което е 
недопустимо.

Като незаконосъобразни 
са отменени и текстове от 
Наредбата за реда за при-
добиване, управление и 
разпореждане с общинско 
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бсП наПрави вота на недоверие заради българските граждани
Уважаеми български граж-

дани,
Правим този вот на недо-

верие за вас. Всеки от вас е 
свободен човек – да подкре-
пя БСП, ГЕРБ, патриотите, 
ДПС, Воля и СДС. Това е 
свободен избор, но всеки 
от вас е срещал в живота 
си корупцията и също има 
свободен избор – дали да 
плаща и да мълчи, или да 
й се противопостави, да не 
се страхува и да я назове. 
Този вот правим за вас, за 
да ви дадем смелост, сили, 
да ви освободим от страха, 
да ви дадем самочувствие, 
че никое правителство не е 
по-голямо от вас.

Правителството на Бойко 
Борисов ще отрече, че е ко-
румпирано и ще загуби – не 
математически и не от БСП, 
а от вас, защото няма човек, 
който да не знае, че корупци-
ята е завладяла всичко – от 
най-ниските нива до най-ви-
соките. Разбира се, коруп-
цията не е от вчера, не и от 
днес. Но това правителство 
на Бойко Борисов я превър-
на в държавна политика. А 
говоренето срещу корупция-
та – в заплаха за държавната 
сигурност. Който се обади, 
бива или нахранван, или 
заклеймяван, средно поло-
жение няма. Когато автори-
тетни европейски издания 
написаха, че България днес 
е най-корумпираната държа-
ва, те не се посвениха да ги 
заклеймят и да кажат: не ни 
давайте акъл, в Европа има 
повече корупция. Мълчете 
си! Когато коалиционните 
партньори в правителството 
говориха за корупция, те се 
събраха, разбраха и замъл-
чаха. Какво стана с думите 
на Валери Симеонов: „в 
туризма корупцията стига 
до ниво министър. Сигна-
лите, които имам, ще бъдат 
предоставени на прокурату-
рата“. Колко такива сигнали 

предоставихте,  г-н Симео-
нов? Какво стана с думите, 
че властта се използва от 
ГЕРБ, като: „пансион за по-
литически калинки“. Дали г-н 
Сидеров реши днес как ще 
гласува или и него укротиха 
с обещанието за пари за язо-
вира. Това е картината днес 
– краде се, купува се послу-
шание и мълчание, а ако не 
искаш да бъдеш купен – бият 
с компромати, манипулации, 
проверки, а понякога и бук-
вално. И се усъвършенстват, 
и се модернизират, защото 
светът се модернизира.

Помните ли как Бойко 
Борисов управляваше мит-
ниците преди години. Про-
стичко – с телефон: „Ало, 
Ваньо, изтегли митничарите 
от там, защото съм обещал 
да не ги проверяваме, а аз 
си изпълнявам обещанията“. 
За Мишо Бирата става дума. 
Първобитно, нали? Но днес 
е модерно – поръчваш си 
електронна система, сла-
гаш една парола на много 
хора, влизаш, когато искаш, 
изтриваш 10 тира с цигари, 
изтриваш 10 камиона с го-
риво, едни 10 милиона акциз 
изчезват тук, други 10 – там, 
а прокуратурата вдига ръце 
и казва: „не можем, авторът 
е неизвестен“. Така се прави 
вече днес - модерно. Но това 
са онези 45 млн. лв, които 
не стигнаха за общинските 
болници, за да ги оздравим 
или онези 75 млн. лв, които 
не отидоха при децата с ув-
реждания.

Поставихме въ-
проса за БАЦИС и 
хваната натясно, 
властта се обърка - 
министър Горанов 
произнесе три из-
ключващи се неща. 
Първо – няма про-
блем, БСП лъжат, 
системата работи 
нормално, те си 
измислят фалшиви 

новини; второ – има про-
блем, ние сме го хванали, 
направихме работна група 
и сме го решили; трето – 
точно не сме го решили, но 
ще го решим до април 2018 
г. Кое от трите е вярно? И 
най-голямата манипулация – 
ГЕРБ спрели контрабандата 
и са увеличили приходите 
от акциз и ДДС. Приходите 
се увеличиха, защото уве-
личиха размера на акциза 
на цигарите от 155 лв. на 168 
лв. На акцизната ставка за 
отопление, на дизела от 50 
на 646 лв., на тежкото гориво 
от 50 на 400 лв., на кероси-
на от 50 на 646 лв. Затова 
се увеличиха приходите от 
акциз, но откъде дойдоха 
тези пари – от джобовете на 
всеки български гражданин, 
който ползва тези услуги, 
а не от усилията на прави-
телството да се пребори с 
контрабандата.

След седмица – две си-
гурно ще излезе анализ на 
„Митници“, който е при мен, 
в който за пръв път те ще 
отчетат, че за 2017 г. не са 
събрали акциза така, както 
е планиран в бюджета – 50 
млн. лв. по-малко. Май и този 
балон започва да се пука. И 
на фона на тези факти, искат 
да мълчим? 

Уважаеми българи,
След малко ще чуете: БСП 

да мълчат, защото  и те са 
управлявали и са били ко-
румпирани. Ще ви върнат в 
миналото, за да не мислите 
за тежкото си настояще. Ще 

се опитат да отнемат на БСП 
моралното право да бъде 
водач на борбата с коруп-
цията. Няма да го позволим, 
защото БСП е единствената 
партия в България, която на 
свой най-висш форум е на-
правила анализ на грешките 
си и е приела убийствена 
самокритика. Преди година 
и половина обявихме своята 
главна цел – унищожаване 
на паралелната държава, 
която краде от хората 10 
млрд. лв. И тази паралелна 
държава се изправи срещу 
нас. Първо опита с моркова 
– предложи ни да присед-
нем на трапезата – за един 
председател на парламента, 
за друг – министър, по-ната-
тък зам.-министри, може би 
областни управители. Срещу 
какво тази паралелна дър-
жава ни подаде моркова – за 
да похапнем и да мълчим. 
Не е културно някак си – да 
ядеш и да говориш срещу 
домакина си, било то и за 
корупция. Устояхме на това, 
отказахме на паралелната 
държава да бъдем част от 
нея. Обявихме се против па-
ралелната държава. Тогава 
тя извади тоягата – заваляха 
компромати, манипулации, 
лъжи, клеветене и марскаре-
не. Ще издържим и на това. 
То ще ни направи по-силни 
и ще ни даде още едно мо-
рално основание да водим 
борбата с корупцията, за-
щото ние искаме да сменим 
модела – 28-годишния модел 
на управление на България.

Уважаеми българи от всич-
ки политически партии, 

Не се отказвайте! Може да 
е трудно, може да е бавно, но 
рано или късно, който краде 
от вас, независимо какъв е, 
свой или чужд – ще лежи в 
затвора. Може да е бавно. 
Може да е трудно, но рано 
или късно България ще стане 
нормална държава. Обеща-
вам ви го!

Корнелия нинова, председаТел на бсп:
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традиционна акция за никулден

Младите социалисти отново 
организираха благотворителна ак-
ция за Никулден. Те присъстваха 
на неделната литургия и дариха 
риба, която бе раздадена в края 
на църковната служба на миряни-
те. Тази инициатива за здраве и 
благополучие на всички граждани.

„Това е много добро и благород-
но дело. Хубаво е, че днес има 

млади хора, които проявяват ми-
лосърдие и доброта”, коментираха 
посетителите на храма.

За социалистите това е много 
специална традиция, защото е 
стартирала още при учредяване-
то на Младежкото обединение и 
продължава спонтанно да ги съ-
бира на този светъл християнски 
празник.

Младежите  от Младежкото 
обединение на БСП - гр. Ямбол  
се обучаваме  по двегодишен 
проект за устройството, функ-
ционирането и работата на мест-
ното самоуправление. Разглеж-
даме въпроси, които трябва да 
знае един млад човек, стремящ 

се към по-добро бъ-
деще за града си.

Всички ние оби-
чаме Ямбол и ис-
каме той да е ую-
тен град с добре 
устроена инфра-
структура, с много 
зелени площи за 
отдих и забавления 
за малки и големи, 
с компетентна и 
работеща админи-

страция, с развиваща се иконо-
мика. Амбицията ни е да бъдем 
полезни в управлението в следва-
щите години. Модерното мислене, 
гъвкавостта и креативността на 
младите могат да подобрят ка-
чеството на живот в града ни.  

Ямбол е малък, спокоен и кра-

сив град, а в днешния забързан 
свят това може да го прави още 
по-привлекателно място за жи-
веене.

Все повече млади хора имаме 
амбицията да живеем по-уре-
дено и с обучението полагаме 
основите, осъзнавайки, че „за да 
получиш добър стандарт, трябва 
здраво да работиш за него.“

Младите социалисти се 
учат да ПоМагат на града си

триМа Младежи 
Посетиха евроПейския 
ПарлаМент

Трима млади социалисти посе-
тиха през ноември Европейския 
парламент в Брюксел по покана 
на евродепутата Петър Ку-
румбашев. Това беше тяхната 
награда за спечеления  конкурс 
за есе на тема „Да си будител 
днес“. Той беше обявен от Об-
щинския съвет на БСП – Ямбол 
и Делегацията на българските 
социалисти в ЕП. Победителите 
бяха избрани при посещението 
на Петър Курумбашев в Ямбол. 
След завръщането си от Брюк-
сел Данаил Генчев, Стойчо Геор-
гиев и Иван Минков споделиха, 
че са впечатлени от добрата 
организация на евроинституци-
ите, което според тях спомага 
за по-лесното решаване на про-
блемите. Там те са посетили и  
Европейската комисия и Дома 
на европейската история, в кой-
то исторически се проследява 
създаването и развитието на 
Съюза.
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яМболски социалисти участваха в световния 
фестивал на Младежите и студентите

Младежкото обединение на БСП 
- Ямбол бе част от българската 
делегация, която взе участие в 
Световния фестивал на младе-
жите и студентите в Сочи, Русия. 
Фестивалът се организира от 
Световната федерация на демо-
кратичната младеж. През 2017 г. 
беше отбелязана 70-годишнината 
от първата проява на фестивала 
през 1947 г. в Прага. 

Събитието привлече 20 000 учас-
тници от 150 страни и 8 000 добро-
волци.  От 14 до 17 октомври 2017 
г. младите хора се включиха в ре-
гионалната програма, с която хора 
от цял свят опознаха различните 
части на Руската федерация. На-
шите младежи бяха разпределени 
в Екатерининбург, Владивосток, 
Санкт Петербург, Новосибирск, 
Ростов на Дон, Великий Новгород, 
Калининград, Ижевск, Красно-
яркс, Ижевск, Оренбург, Москва и 
Тюмен. След 17-ти октомври всич-
ки участници се отправиха към 
Сочи, където събитието премина 
към обучителната си фаза.

Официалното откриване на 
фестивала се състоя в „Ледения 
дворец“ на олимпийското градче. 

Специално участие взеха Полина 
Гагарина, Дима Билан, Сергей 
Лазарев и американската поп-рок 
група „One republic“. Президентът 
на Руската федерация Владимир 
Путин приветства всички делега-
ти и ги призова да бъдат смели и 
отговорни към бъдещето си.

Програмата на фестивала беше 
наситена с дискусии, лекции, 
образователни и научни събития 
и конференции. Млади хора от 
Африка, Латинска Америка, Азия, 
Европа и Близкия изток в продъл-
жение на цяла седмица споделяха 
идеите си и формираха единно 
виждане за световното развитие 

по различни теми. 
На специален щанд България 

беше представена с много предме-
ти, свързани с нашите традиции, 
бит и културата.

На 21-ви октомври се състоя 
закриването на фестивала, като 
важен гост  отново бе Владимир 
Путин. Той насърчи младите хора, 
че бъдещето е в тях и ги призова 
да направят света едно по-добро 
място за живеене.

За втора година на 1 юни мла-
дите социалисти от БСП – Ямбол 
организираха благотворителна 
акция „Дари дрешка – подари ус-
мивка”. Инициативата се проведе 
по повод Деня на детето, за да 
бъдат подпомогнати семейства, 

„карай вниМателно – 
аз те чакаМ”

Младежкото обединение на БСП 
в град Ямбол организира инициа-
тивата “Карай внимателно – аз 
те чакам!”. На 31 юли младите 
социалисти се събраха пред чи-
талище „Съгласие”, за да изразят 
своята позиция срещу войната 
на пътя. “Карай внимателно – аз 
те чакам!” е инициатива, която 
има превантивна цел да заостри 
вниманието на шофьорите и на 
всички участници в движението, 
за да няма катастрофи и жертви 
по пътищата.

Младите социалисти напра-
виха кръг – всички се хванаха за 
ръце, за да тръгне по този кръг 
“импулсът на живота”, което 
символизира как всеки ден, всеки 
един от нас тръгва за някъде, не 
е сам на пътя и най-важното е да 
се върне жив и здрав!

Младите хора раздаваха на 
минувачите стикери с мотото 
на акцията. След инициативата 
в центъра акцията продъжи и 
в кварталите на Ямбол – кв. “Г. 
Бенковски” и пред магазин “Юго-
агент”.

благотворителна акция „дари 
дрешка - Подари усМивка“

които нямат възможност да купят 
за празника дрешка или играчка 
на своите деца. На шатрата пред 
Централна поща всеки имаше въз-
можност да си тръгне с усмивка, 
подарена от организаторите, и с 
дрешка или играчка, каквито има-
ше в изобилие. Младежите споде-
лиха, че и тази година кампанията 
е протекла изключително добре, 
защото ги обединява солидарност-
та, която живее във всеки, но е 
необходим повод, за да я прояви. 
Те призоваха да учим и децата си 
на солидарност.

Изказаха и благодарност на 
всички, които имаха сърца и да-
риха играчки, книжки и дрешки.
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бсП отстоява твърда Позиция за 
неувеличаване на Местните данъци и такси 

общински съветник от бсП аларМира 
за ПроблеМ с регионалното деПо

БСП – Ямбол отстоява твърдо 
и последователно позицията, че 
такса битови отпадъци не трябва 
да бъде увеличавана нито за граж-
даните, нито за бизнеса.

По тази причина БСП гласува 
против предложението на кмета 
за драстично увеличение на такса 
смет за 2017 г. с 40 % за гражда-
ните и с 30 % за бизнеса. Дори 
бе подаден сигнал до прокурату-
рата, в който бе посочено защо 
предложенията противоречат на 
действащите закони.

Решението за увеличение, прие-
то от мнозинството, беше обжал-
вано в Административния съд  и 
кметът Георги Славов се принуди 
да внесе ново предложение, с 
което да отмени скока на таксата. 
По този начин за 2017 г. таксата 
не беше променена и гражданите 
на Ямбол не бяха натоварени  да 
плащат драстично повече такса 
за битови отпадъци и за чистота.

За 2018 г. кметът не предложи 
наново увеличение на такса смет 
за гражданите, с което доказа, че 
то не е било необходимо и година 
по-рано.

За 2018 г. ние отново гласувахме 
против увеличението на таксите 
за бизнеса, който ползва опреде-
лени съдове за отпадъци.

Възмутени бяхме от обясне-
нието на кмета, че се налага 
да увеличи с пъти тези такси, 
защото досега общината пра-
вила реверанс към бизнеса и 
гражданите плащали разликата, 
а сега вече трябвало бизнесът 
да плаща реалните цени. За нас 
е недопустимо гражданите да се 
товарят допълнително по прецен-

ка на кмета, без за 
това да е инфор-
миран Общинският 
съвет, който реално 
гласува и размера 
на таксите и план-
сметката за всяка 
година.

Това негово из-
казване за пореден 
път доказва, че той 
и неговата админи-

страция не се водят от принципи и 
стриктно следване на правилата, 
а правят каквото те решат и изгот-
вят план –сметката и бюджетите 
на принципа на стъкмистиката.

Ние гласувахме и против опре-
делянето на годишния размер на 
данъка върху таксиметровите пре-
вози на територията на община 

Ямбол за 2017 г. в размер на 500 
лв., защото той беше предложен 
без никакъв анализ. След два ме-
сеца ГЕРБ промениха предложе-
нието си и данъкът беше намален 
на 400 лв., ние направихме алтер-
нативно предложение размерът 
му да бъде още по-малък - 300 лв., 
но то не беше прието от мнозин-
ството. 

Опитваме се в Общинския съвет 
да противостоим на грешната бю-
джетна политика с неправилното 
планиране на приходите, което 
води и до неизпълнение на зало-
жените разходи, като гласуваме 
против, но през годините мнозин-
ството е доказало, че то не приема 
чуждо мнение и не позволява в 
Съвета да мине решение, различ-
но от разпореденото от кмета. 

За проблем с експлоатацията 
на регионалното депо аларми-
ра на сесията за приемане на 
бюджет 2018 общинският съвет-
ник от БСП Мариета Сивкова. 
Тя предложи в бюджета да 
бъдат предвидени средства за 
изготвяне на анализ на състоя-
нието на Клетка 1 на депото, 
на въздействието върху околната 
среда на старото сметище и тех-
нико-икономически анализ на ва-
рианти за изграждане на бъдеща 
инфраструктура за управление 
на отпадъците след закриване на 
съществуващото депо.

Мотивите й бяха, че на събра-
нието на сдружението на петте 
общини, които ползват депото, 
кметът на Сливен е алармирал, 
че Клетка 1 се пълни прекале-
но бързо – до октомври 2017 г. 
капацитетът й вече е 70% и, ако 
продължи с това тепмо, ще бъде 
неизползваема още през 2019 г.

Мариета Сивкова поиска съвет-
ниците да получат информация 
и защо изтичат толкова голямо 
количество мръсни води – инфил-

трат, от старото и ново сметище 
в ретензионния басейн и защо 
гражданите на община Ямбол 
плащаме 130 000 лв. годишно, 
за източването му и извозване-
то в ПСОВ Сливен. Тя направи 
сравнение, че от новото депо 
изтичат 12 500 куб. м годишно, 
които плащат петте общини, а от 
рекултивираното старо сметище 
изтичат 13 500 куб.м., което плаща 
само община Ямбол.

Съветниците от ГЕРБ отказаха 
изготвянето на такъв анализ, 
затова Мариета Сивкова се 
обърна към общинските съвети 
на останалите 4 общини да поис-
ка съдействие за изготвянето на 
такъв анализ, защото проблемът 
не търпи отлагане.
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неволята градски трансПорт в яМбол

До Кмета на община
Ямбол г-н Георги Славов

СИГНАЛ
От Светослав Стойчев Стоев – 
общински съветник от групата 

на БСП в Общински съвет - град  
Ямбол

Уважаеми г-н Славов,
На 10.08.2017 година след срещи 

с граждани на Ямбол Ви информи-
рах за проблем в обслужването 
на вътрешноградския автобусен 
транспорт. А именно – неактуал-
ност на разписанията на маршрут-
ните линии по спирките в града. 
Това води до постоянни скандали 
с персонала на автобусите, до 
изнервеност и дискомфорт на 
гражданите, ползващи обществе-
ния транспорт. 

Напомних Ви, че според изис-

кванията на концесията за спир-
ките, на видно място на всяка 
спирка трябва да има стикер с 
нейния номер и разписание на 
автобусите от градския транспорт. 
Актуално, разбира се. 

Притеснява ме, че концесионе-
рът продължава да не спазва 
задълженията по дого-
вора си, а общинската 
администрация не уп-
ражнява контрол и като 
че ли не е загрижена за 
ямболци. 

Възмутен съм, че пет 
месеца след подадения 
от мен сигнал нищо в 
услугата „обществен 
транспорт“ не се е про-
менило. Напротив, про-
блемите се задълбоча-

ват и нарастват. Единствената 
превозваческа фирма в град Ям-
бол пропуска част от регламенти-
раните курсове; сега – през зима-
та автобусите са студени, с много 
малко седящи места, неудобни за 
качване, особено на възрастни 
хора. Гражданите недоволстват, 
не успяват да организират време-
то си и се чувстват пренебрегнати 
от местната власт.

Настоявам общинската админи-
страция под Ваше ръководство 
да предприеме незабавни дейст-
вия за отстраняване на всички 
гореописани проблеми, с всички 
възможни средства.

Отново, както и през месец ав-
густ, Ви каня в избран от Вас ден 
и час заедно да повисим на спир-
ките, да се повозим в автобусите 
на градския транспорт. Припом-
ням -  за да си добър управленец 
трябва да си готов да застанеш 
от другата страна и да видиш как 
е при обикновените граждани. 
Хубавото говорене е едно, важни 
са фактите.

СвеТОСЛАв СТОев

ние от бсП – яМбол, сМе готови винаги да 
чуеМ Мнението на нашите съграждани 

Ако желаете да подадете информация 
за проблеми във вашия квартал, ако има-
те въпроси, свързани с местната полити-
ка  или се нуждаете от съдействие, не се 
колебайте да се свържете с нас!

Приемна на общинските съветнициот 
БСП – всеки вторник и четвъртък, от 14:00 
часа до 18:00 часа, в Клуб на БСП – ул. 

„Цар Иван Александър“ № 7 (до 
гимназия „Васил Левски“).

Може да ни изпращате вашите 
сигнали, въпроси  или  препоръки  
и на нашия имейл адрес: bsp_ya@
mail.bg

Телефон за
връзка с нас:
046/66 33 10
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издава общински съвет на бсП – град ямбол, съвместно с фонд „Политически инициативи“ на нс на бсП

яМбол се нуждае от друг тиП уПравление
КаТя ГеорГиева, председаТел на бсп – ямбол:

- От 8 месеца сте председател 
на Общинския съвет на БСП – гр. 
Ямбол.  Защо се кандидатирахте 
и как приемате избирането ви 
за лидер на БСП в Ямбол?

- В БСП – Ямбол съм от 2003 г. 
Участвала съм активно в работата 
на организацията, в предизборни-
те кампании, в политиките, които 
предлага на местно ниво. И винаги 
съм се чувствала ценен член на 
екипа с принос в общите резултати. 
Познавам структурата и членовете 
на организацията – имаме диалог, 
имаме база за работа с доверие. 
Политическо лице се става бавно. 
Необходими са лични качества, но 
трябва година след година да над-
стройваш както партийно, така и 
обществено доверие, трябва да на-
трупваш опит. Това е начинът поли-
тическата кариера да удовлетворява 
не собствената суета, а очакванията 
на онези, които те избират. И тъй 
като считам, че имам волята и ха-
рактера да работя за дългосрочния 
успех на БСП – Ямбол, приех да се 
кандидатирам за неин председател. 
Станах лидер след спечелени битки, 
след загубени битки, с отстояване на 
идеи и доказване на лоялност; след 
заявката ми пред нашите членове, 
че съм готова да поема ВИДИМА 
ОТГОВОРНОСТ.

Отговорност – така приемам пред-
седателството. Разчитам на целия 
потенциал на организацията. Лиде-
рът не трябва да е сам. Той трябва да 
бъде притесняван от хора, които му 
дават обратна връзка за размисъл. 
Тогава организацията ще му има 
по-голямо доверие и ще е готова да 
прави нови стъпки напред с него.
- Какво успяхте да направите 

досега?
- Започнахме по-активна работа 

с основните партийни организации, 
които всъщност са душата на парти-
ята. За мен отношението към партий-
ните членове е основен елемент от 
политическата работа. Създадохме 
два дискусионни клуба – „Актуално” 
и „Памет”, които се радват на сери-
озен интерес от нашите членове, 
симпатизанти и даже от непартийни 
хора. Два дни в седмицата имам 
приемна всеки следобед в клуба на 
БСП – за среща с гражданите на 

Ямбол, на която се поставят сери-
озни лични и обществени проблеми. 
Опитваме се да съдействаме на на-
шите съграждани, да ги насочваме и 
да решаваме казусите, за които ни 
информират.

Държа да подчертая, че работя 
с подкрепата на целия общински 
съвет на БСП, на общинските съвет-
ници, на народните представители 
Кристиан Вигенин и Николай Пенев, 
на нашите евродепутати, на Изпъл-
нителното бюро на НС на БСП.
- Какви са амбициите ви и 

какво предстои пред организа-
цията?

- Основната цел пред организа-
цията  на БСП е не просто да имаме 
представителство в местната власт, 
а да управляваме Ямбол в мандата 
2019-2023 г. И това не е политическа 
самоцел, а твърдото ни убеждение, 
че  Ямбол има нужда от друг тип 
управление. В момента важните  
решения за ямболци се взимат „на 
тъмно“. Управлява се еднолично, 
не се отговаря на неудобните въ-
проси. Липсва откровен и истински 
анализ за реалното състояние на 
града. Много често проблемите се 
замитат, а истината се крие зад 
напудрени отчети. А за нас най-ва-
жни са проблемите и интересите на 
всеки ямболец. Искаме друго лице 
на местната политика. И работим 
сериозно в тази посока – да имаме 

по-добра комуникация с ямболци, да 
имаме чуваемост сред тях, сред НПО 
и различните общности. Подобря-
ваме рефлекса си за реагиране на 
обществените очаквания. Отваряме 
се и навън към граждани, които не 
са традиционен електорат на БСП. 
Считам, че хората ни вярват, но 
трябва да положим повече усилия 
да сме разбираеми, за да бъдем раз-
брани. И тогава...за Ямбол предстоят 
хубави неща.
- Преди дни завършихте ус-

пешно програмата за обучение 
на политически лидери на Ин-
ститута за политика. С какво 
ви обогати обучението и какво 
промени у вас като политик?

- Благодарна съм на НС на БСП и 
лично на Корнелия Нинова, че ме 
включиха в програмата за лидери 
на Института по политика под патро-
нажа на БАН. Обучението продължи 
8 месеца в 5 модула. Получих, счи-
там, знания и умения, които ще ми 
помогнат да бъда ефективна и ком-
петентна като лидер на промяната. 
Имах впечатляващи лектори - авто-
ритетни академични преподаватели 
и практици, професионалисти от 
държавния сектор, бизнеса и непра-
вителствената сфера. Мотивиращи 
срещи с министър-председателя на 
Македония Зоран Заев, с посланика 
на Франция, зам.-главния прокурор 
на България Борислав Сарафов и 
редица други.

Всяко обучение те обогатява. Но 
това ми даде хоризонт да разсъж-
давам многопластово, да умея да 
слушам и чувам позицията на другия, 
да уважавам опонентите си, да спо-
ря аргументирано, без да загубвам 
автентичността си на ляв човек. 
Обучението ме направи по-богата и 
с контакти на всички равнища, което 
е изключително ценно.
- Какво ще пожелаете на граж-

даните на Ямбол?
- Преди всичко, да са здрави, удо-

влетворени от себе си, топлина и 
обич в семействата им. В обществен 
план - да бъдат настоятелни и да не 
се оставят на безразличието, да 
имат потребност от свободата, да 
изискват и да питат. Да имат здрав 
разум за простите очевидности и да 
различават лъжата от истината.
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