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- Г-жо Александрова, каква кампания ще водите и как ще я финансирате? Като първия
независим кандидат за кмет на община Видин ще призова публично за коректна и честна
кампания. Аз лично ще водя именно такава кампания, изградена върху позитивни
послания и реални предложения за града. Ще водя интелигентна и нестандартна
кампания, с множество културни инициативи. Някои ми казват: „Няма смисъл да водиш
интелигентна кампания, хората не разбират”. Въобще да се подценяват хората е
погрешно – хората отдавна са наясно с облика на политиците в България и с дребните
им сметки, те виждат и разбират всичко. Очевидно търпението на всички се изчерпва и
дори когато отпред излиза едно ново лице, като надзърнеш в листата на съответната
партия, виждаш отново същите хора, които се подвизават от 20 години безрезултатно.
Така че хората логично навързват нещата и разбират, че в старите партийни централи
не се случва никаква промяна.
Считам, че предстоящите избори ще са много различни, защото хората вече не мислят и
не действат партийно, а по-скоро прагматично, те не се идентифицират вече с
партийните, а с гражданските кандидати. От наблюдатели хората се превръщат в
участници в политическия живот, той вече се случва навън на улицата, а не в
партийните централи. Кампанията основно ще се финансира с парични средства на
симпатизанти и приятели, както и ще разчитаме на дарения по официално обявена на
сайта ни банкова сметка. Отсега казвам, че ние ще направим и ще отчетем най-евтината
кампания поради това, че нямаме финансовия ресурс на политическите централи. Но
като гражданска кандидатура аз имам възможността да разгърна една модерна и
освободена от партийни клишета кампания, имаме на практика неограничен ресурс като
ентусиазъм и мотивация, което съчетано с личния ни ангажимент и на нас, и на нашите
семейства, считам, че ще ни донесе максимум резултати. Решена съм да се срещна с
максимален брой хора и да ги изслушам. Преди да говориш на хората, трябва да ги
изслушаш. Ако идваш от властта в сегашната ситуация е малко трудно да обясниш на
хората защо не си говориш с тях, защо не им решаваш проблемите. Разбира се, един
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кмет винаги може да се скрие зад оправдания като лошо наследство и световна
финансова криза или мързелива администрация, но лошото е, че провалът ти засяга
всички, а не само теб.
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