Интервю с Юли Петров във връзка с изнесения в интернет договор за 5000 лв.
Написано от ivailo
Четвъртък, 30 Април 2015 08:08

Vidin-Online.com: Здравей, Юли, доколкото разбирам си в чужбина, от няколко дни в
интернет пространството името ти е намесено в скандал с едни 5000 лв. които ти били
„дарили” от видинската болница, даже от един сайт към публикацията са те дарили и с
песен.
Ти избра да говориш по темата чрез vidin-online.com, за какво всъщност става въпрос?
Юли Петров: Аз наистина от една седмица съм в чужбина и може би не случайно е
използван момента, но всъщност се касае до огромна фекално миризлива поръчка,
която въпросния сайт изпълнява по отношение на мен, но този писач, защото той не е
журналист, а слуга, който за 50 лв. и бутилка водка може да изпълни всякаква поръчка,
а пък на хора, които му дават парче хляб явно нищо не може да откаже. Имам предвид,
че индивидът известен с прякора 44 водки е възложена поръчка от телевизията, в
която уж води някакво предаване и тази поръчка е да бъда ударен. Въобще хахаха
като в тефтерчето на Филип Златанов – Герго да бъде оправен, Юли да бъде ударен.
Та, вече може да бъде обявено публично, че атаките срещу мен са поръчани от
тандема – Гергов-Дончев, които напоследък извънредно много ми се набиват в очите
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със заиграванията си в европейски проекти и всякакви други мишкувания и игри.
Тези двамата господа излизаха в интервюта по ТВВ пред въпросния псевдожурналист
и се правеха на много загрижени за града хора, а всъщност и на двамата драмата беше
в това, че тяхната алчност им разби кочината, която си бяха съградили с Хартата за
Видин и налагането на Гергов за кмет.
//
Мартин Дончев знае, че следим под лупа всичко което той прави и при
последното му тв интервю на сайта на движението намекнахме, че се подготвя опит за
реабилитирането на Гергов в обществен план и издигането му отново за кандидат за
кмет и те са го разбрали това.
Ние това няма да го допуснем, и понеже и двамата говориха в една посока по
телевизията и правят пореден опит да манипулират хората, ние им подсказахме, че
нещата няма да останат така, независимо какви контакти на високо ниво в съдебните
среди има Дончев, защото, мисля за всички стана ясно, че именно той инспирира
постоянните смешни опити на Гергов да се върне на кметския стол.
Този тандем е много вреден за града и в това няма спор и поради това, че даваме
гласност и на подробности относно проекта в който проект е натопила човка и фирма
на тъста на кмета, е нормално тези хора да бълват змии и гущери, да се хапят по
опашките и да се чудят какъв ход да измислят. И хоп-публикували моя договор с
болницата и какво от това? Нима има нещо нередно обикновен човек, извън техния кръг
да получи едни минимални средства за изпълнение на гражданска поръчка? Не, нито
има нещо незаконно, нито има нещо неморално в предмета на моя договор.
Обаче на псевдожурналиста проблема му е , че договорът не е сключен например с
неговия сайт и сега вдига врява до небето, че болницата ми била дарила 5 бона.
А може би трябва да се казвам Борислав Борисов и да вървя от фирма на фирма с
протегната ръка като просяк да ги рекламирам на сайта им, за да бъде всичко в реда на
нещата? Този договор не е за PR- услуга, както се пусна от тролове на тандема в ФБ,
договорът е за популяризиране – т.е информиране на гражданството за дейността на
възложителя, услугите, които ес предлагат и постиженията и резултатите в
управленския процес на дружеството. Аз получавам удари в момента превантивно, да
ми бъде затворена устата, защото по този договор следва да бъдат качени и обявени
публично всички одити на предишното ръководство на болницата и резултатите от
изисканите финансови проверки които припомням , бяха поискани от мен лично като
представител на движението с подписани от мен сигнали до министъра на
здравеопазването и главния прокурор.
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