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Видинчани чуха и разбраха неща интересни, че даже малко
куриозни
Може би има няколко човека в страната, дето още не са разбрали коя е
най-демократичната партия в България. Та точно за тях ние ще уточним, че това е
партията столетница БСП – тази същата, която в условията на страшното и тъмно
демократично настояще, щедро и безплатно ни раздава обещания за светло
социалистическо бъдеще.

Това, че БСП-арите са открити, демократични и прочее най, ни напомниха и на
пресконференция членовете на пресноизбрания Областен съвет на червените във
Видин, съобщава Северозапад Нюз. По време на тази пресконференция, видинчани
чуха и разбраха неща интересни, че даже малко куриозни.

Първо, смело се обяви, че БСП вече не е партия на пенсионерите, понеже в Областния
съвет има нови лица, като някои от тях не са в пенсионна или в предпенсионна възраст.
Второ, за председател на червената областна организация, е избрана жена, която
впрочем е член на Управителния съвет на прочутото с анонимността си дружество,
управляващо Дунав мост 2. Трето, напористият млад депутат Филип Попов заема две
длъжности в съвета, като едната от тях е важната роля на говорител. Младежът
дотолкова се вживя в тази си роля, че почти стигна до ръкопашна схватка с новата
областна лидерка, кой по по-най да хване думата. И накрая, но не и по значение, бе
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пусната следната информационна бомба – за отговорник по медийна политика и връзки
с медиите на Областна организация на БСП Видин е избрано лицето Михаил Райков
Миков, който по съвместителство е и председател на Народното събрание.

Злите езици побързаха да коментират, че този пост Миков си бил заплюл, за да не
изпусне от контрол съпартийците си от Видин, но ние ще бъдем достатъчно честни, за
да признаем заслугите на Миков, журналистиката да стане по-обективна и по-открита
спрямо нас- гражданите.

Иначе, без даже и да е новина, видинчани чуха за пореден път, че битката между
Михаил Миков и ръководителя на Общинската организация на червените във Видин
Пламен Трифонов нито е затихнала, нито ще да затихва, нито някоя от враждуващите
страни има намерение да свива червеното бойно знаме.

Е,възникнаха и някои въпроси, като например защо в средата на работното време
икономическата директорка на Дунав мост 2 и зам.-областната управителка на Видин
участват в партийна пресконференция в местната партийна централа.

На този въпрос ще отговорим, че зам.-областната, г-жа Ванчева май не беше съвсем
наясно в каква пресконференция участва, тъй като въпросната госпожа през цялото
време, докато имаше думата, даваше отчет за дейността на Областната администрация
и както си му е редът, хвалеше прекия си шеф, областния управител и пенсионер –
Кръсто Спасов.

Разбира се, по време на речите, не бе пропуснато да се спомене името на големия враг
ГЕРБ, както и дебело да се подчертае, че за Видин се взимат конкретни мерки към
нашите хора, каквото и да означава това.
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