Ваня Цветкова: Засилват се опасенията за манипулации и купуване на гласове на
изборите в Бобошево, чрез заплахи за спиране на помощи и други социални
придобивки
Ваня Цветкова, депутат от БНД, в интервю за радио “Фокус” – Кюстендил
Фокус: Госпожо Цветкова, как преценявате изборната обстановка в настоящия момент
в Община Бобошево?
Ваня Цветкова: Предстоящият балотаж на частичните избори в Община Бобошево
показват истинската действителност на политическата среда в България. Според мен е
крайно време централното ръководство на политическа партия „ГЕРБ” да вземе
единодушно решение за определяне на ясна позиция в тези избори. Електоратът на
„ГЕРБ” трябва да прецени къде стои в политическото пространство партията. Все още
не става ясно дали този електорат е десен или ляв.
Фокус: Защо, апела за гласуване “по съвест” не ви ли удовлетворява?
Ваня Цветоква: Не може „ГЕРБ”, която се афишира като дясна партия, да поставя на
изпитание съвестта на своя електорат, като ги призовава да гласуват по съвест на
балотажа в Бобошево. На предстоящия втори тур на частичните избори в Бобошево
БНД очакваме подкрепа от останалите десни партии, които вече са изразили своето
становище в проведени разговори. Убедена съм, че по-доброто бъдеще на Община
Бобошево е гарантирано при спечелването на изборите на нашият кандидат.
Фокус: Да разбираме ли, че имате опасения относно нормалното протичане на
изборния ден?
Ваня Цветкова: Да, засилват опасенията ми за манипулация и купуване на гласове на
предстоящия балотаж. Имаме информация за манипулиране на част от жителите на
Бобошево със заплахи за спиране на социални помощи или други социални
придобивки. Част от населението в общината не знае своите права, няма представа, че
тези помощи не се отнемат по начина, който им се посочва и се страхуват.
Фокус: БНД и другите десни партии как се държат в тази ситуация?
Ваня Цветкова: БНД продължава да се държи цивилизовано и почтенно в изборите и
това ще бъде пътят на партията и занапред. Необходимо да се засили ролята на
гражданското общество, отговорността за извършените действия, отговорността на
хората към собственото си бъдеще, само по този начинн купуването на гласове ще бъде
преодоляно. Всеки, който продаде гласа си, не се интересува от своето бъдеще и съвсем
логично няма да бъде управляван, а ще бъде стопанисван, като стока.
Фокус: Каква е основната задача на политиците в този случай, има ли начин за
получаване на “политическо възмездие”?
Ваня Цветкова: Една от основните задачи на истинските политици е те непрекъснато да
информират и ограмотяват хората в малките общини и населени места, тъй като хората
в тези малки села и градчета не са информирани, нямат предства от това, какви са
правата им и съответно стават лесна мишена на хората, разпространяващи купуването
на гласове. На първи ноември всички жители трябва да се мобилизират и да дадат
гласа си за истинския стопанин на тяхната община.
Венцеслав ИЛЧЕВ

Ваня Цветкова: „Засилват се опасенията за манипулации и купуване на гласове на
изборите в Бобошево

Кюстендил. Предстоящият балотаж на частичните избори в община Бобошево показват
истинската действителност на политическата среда в България. Това заяви в ефира на
радио „Фокус” – Кюстендил депутатът от БНД Ваня Цветкова. Според нея е крайно
време централното ръководство на политическа партия „ГЕРБ” да вземе единодушно
решение за определяне на ясна позиция в тези избори. „Електоратът на „ГЕРБ” трябва
да прецени къде стои в политическото пространство партията. Все още не става ясно
дали този електорат е десен или ляв. Не може „ГЕРБ”, която се афишира като дясна
партия, да поставя на изпитание съвестта на своя електорат, като ги призовава да
гласуват по съвест на балотажа в Бобошево”, допълни Цветкова. На предстоящия
втори тур на частичните избори в Бобошево БНД очаква подкрепа от останалите десни
партии, които вече са изразили своето становище в проведени разговори. Цветкова
допълни, че се засилват опасенията за манипулация и купуване на гласове на
предстоящия балотаж. „Имаме информация за манипулиране на част от жителите на
Бобошево със заплахи за спиране на социални помощи или други социални
придобивки. Част от населението в общината не знае своите права, няма представа, че
тези помощи не се отнемат по начина, който им се посочва и се страхуват”, обясни
Цветкова. Според нея БНД продължава да се държи цивилизовано и почтенно в
изборите и това ще бъде пътят на партията и занапред. Депутатът заяви, че е
необходимо да се засили ролята на гражданското общество, отговорността за
извършените действия, отговорността на хората към собственото си бъдеще,
купуването на гласове ще бъде преодоляно. Всеки, който продаде гласа си, не се
интересува от своето бъдеще и съвсем логично няма да бъде управляван, а ще бъде
стопанисван, като стока. Цветкова заяви, че една от основните задачи на истинските
политици е те непрекъснато да информират и ограмотяват хората в малките общини и
населени места. „Хората в тези малки села и градчета не са информилани, нямат
предства от това, какви са правата им и съответно стават лесна мишена на хората,
разпространяващи купуването на гласове”, каза Цветкова. Тя допълни, че на първи
ноември всички жители трябва да се мобилизират и да дадат гласа си за истинския
стопанин на тяхната община. На балотажа в събота в Бобошево излизат Крум Маринов
/БСП-НДСВ/ и Димитър Сотиров /БНД/
Венцеслав ИЛЧЕВ

Ваня Цветкова: Няма място в условията на ЕС да се говори за генериране на
етническо напрежение
Кюстендил. Политическият елит на България не трябва да поставя етническата карта на
масата и да залага създаденият етнически модел, като условие за политически успехи.
Това заяви в ефира на радио „Фокус” – Кюстендил депутатът от БНД Ваня Цветкова.
Депутатът посочи, че малцинствата в България живеят изключително скромно и бедно,
както и жителите в малките населени места. Изолацията способства за по-лесната
манипулация от страна на определени политически сили. „Няма място в условията на
Европейския съюз да се говори за генериране на етническо напрежение, ако в крайна
сметка това се случи, хората трябва да бъдат мъдри и да неподвластни на
политическите прищявки и планове”, заяви Цветкова. Създаването на изкуствено
междуетническо напрежение според Цветкова дава възможност на определени хора да
извиват рацете на партии и политически формации, които са в управлението на
страната. Депутатът коментира изказаното мнение, че отсъствието на ДПС от властта
може да доведе до възникване на етническо напрежение и конфликти така: „ Те се

опитват да се задържат във властта не за да подобряват средата, в която живеят техните
малцинства, а за да консумират тази власт”.
Венцеслав ИЛЧЕВ

