Владимир Тошев: На хората вече им досади от глупостите на опозицията и поредния вот на недове
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Вотът на недоверие няма да успее и този път, а когато това се знае опозицията
избира силните позиции, за да атакува там. В случая те са се насочили към вътрешния
министър
Цветан Цветанов. Това каза в предаването "Метроном"
на Радио “Фокус”Видин народният
представител от ГЕРБ Владимир Тошев. "Вот не недовери се внася тогава, когато има
някави шансове той да успее. И Сергей Станишев и Лютви Местан, Ангел Найденов и
Иван Костов признаха, че те предварително знаят, че знаят,че няма да успее и този вот
на недовери по простата причина, че "Атака" не се е определила на чия страна ще
бъде, те в момента имат 89 народни представители при 100% присъствие в залата. За
да успеят им трябват 121. Просто няма откъде да извадят още 33 човека.", посочи
Тошев. Той заяви, че групата на ГЕРБ е изключително монолитна и единна по принцип.
Знаейки, че вотът няма да успее, така се променят и целите му. Народният
предствител каза още, че и сега е явно че се търси губене на време на Парламента и
привличане на общественото внимание, като не се знае какъв ще бъде ефектът от
това. "Мисля, че на хората вече им досади от глупостите на опозицията, търси се
отново разклащане в доверието и имиджа на Цветан Цветанов. Аз се учудвам, че
опитни политици като Лютви Местан и Иван Костов се връзват на тях, но явно са в
безизходица, особено Костов. Той не може да извади никакви фигури нито на
местните, нито на президентските избори, за да има резултат за неговата партия",
заяви Тошев.
Той каза още, че всеки вот на недоверие се опитва да дестабилизира правителството,
но няма да успее, тъй като всички виждат, как вече не се събщава за отвличания, за
показни убийства или други такива, за да бъдат обвинявани за провал във вътрешната
сигурност. Народният предствител каза още, че полицията не е идеална и не работи в
някакъв вакуум, за да постигне идеални резултати.
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