Президентът на „ПЪРВИ ЧАСТЕН СИНДИКАТ”:
Краят на Кабинета „Борисов 3” е предизвестен с трагични последици за
всички нас, а създаденият авторитарен режим на управление на Държавата носи
корупция и смърт!
Краят на Кабинета „Борисов 3” е предизвестен с трагични последици за всички
нас от създаденият авторитарен режим на управление на Държавата. Създадените
лобистки закони против гражданите, провежданите политики в частен корпоративен
интерес, облагодетелстващи фирми близки до управляващите, чакащи на държавна
хранилка носи корупция и смърт за всички нас!
Най-голямата гордост на Борисов – „магистралите” се оказаха пътища убийци и
трагичният случай край град Своге за 17 души намерили смъртта си не може да бъде
забравен независимо, че много правителствени медии се опитаха да отклонят
общественото внимание от този трагичен случай, който за съжаление няма да е
последен.
Неадекватната политика на Кабинетите „Борисов 1,2,3”, както в строителството
на магистрали от некачествени материали, така и в безопасността на движението ще
продължава да носи за нас трагични последици, като участници в движението
придвижвайки се на територията на страната с автомобилен транспорт.
Гордостта на Борисов – „магистралите”, по които трябва да пътуваме в колони
от автомобили с ограничение на скоростта до 90 км/ч., „незнайно защо” през няколко
десетки километра се редуват указателни табели за „начало и край на автомагистрала”
по дестинация София – Варна, наричана незнайно защо „автомагистрала Хемус”?
Уважаеми български и чужди граждани, при придвижване на територията на
Република България по „магистралите на Борисов” с до 90 км/ч., което е Ваше
конституционно право внимавайте, „Милиционери“ дебнат от всякъде! Така, ако няма
„други ограничения” спокойно може да стигнете „късно вечерта” до желаната от Вас
дестинация, ако сте тръгнали „рано” сутринта и „най-добре е да управлявате”
автомобили с ходов обем на двигателите до 1100 куб.см.
Управлението на Борисов е много вредно за България, за всеки един български
гражданин, всяко българско семейство, всяко българско дете и в подкрепа на тази теза
„ПЪРВИ ЧАСТЕН СИНДИКАТ” прилага следните аргументи:
1. В административното правораздаване това престъпно управление повиши
таксите в административното правораздаване, където е съприкосновението на
обикновените граждани с Държавата, за да нямат достъп до правосъдие срещу
несправедливости създавани от хора, като Борисов.
2. Смяната на тримата министри след трагичният фатален край с автобуса от
Своге, която продължи повече от 20 дни е показателен пример за Борисов, че няма
никакво намерение да се разделя със статуквото, което е създал – безнаказаност,
безотговорност, некомпетентност, имитация на дейности и битки с корупцията за
заблуда на гражданите и западните партньори!
3. Умишленият срив на Търговския регистър и излязлата информация на
свързаност на лица от изпълнителната и законодателна власт. Интересен е въпросът и
как е спечелен конкурса за софтуер на този регистър?
4. Падението на МВР, изгонването на професионално подготвени хора от
министерството, защото те са сериозна заплаха за Борисов и обкръжението му и
поставяне на ръководни длъжности на непрофесионалисти и политически зависими
лица, засилване на полицейщината и статутът на действащите „Милиционери“
нарушаващи конституционните права на гражданите!

5. Политическо лицемерие на Борисов по отношение на Майките и техните деца
в неравностойно положение, които протестират повече от 100 дни е изявлението му
”….. да направят така, че тази тема да ми се махне от главата и на мен…”! Кристина
Николаева – една от организаторите на протеста на майките заяви: "Тази зима отново
ще умрат изоставени, отхвърлени, гладни и унизени хиляди".
Проектът на Закона за хората с увреждания създаден от Омбудсмана Мая
Манолова, също не бива да бъде забравен и казаното от самата нея е тъжно и трагично
за тези хора.
Манолова поиска социалният министър Бисер Петков да каже кое го е накарало
да осакати закона и да понесе отговорност:
“В момента просто се чувствам наистина
унизена, а предполагам и че всички хора, които са работили по този проект, ще се
почувстват по същия начин, защото отпада личната помощ, отпада фонд “достъпната
среда и лична мобилност“, отпада фонд “трудова заетост“, отпада “подкрепена
заетост“. Финансирането на проекти на организации на хора с увреждания, това не е
една имитация на реформа, а е подигравка“, коментира Манолова!
6. „Шпиц команди” от Прокуратурата, метреса на властта всяваща страх и
преследване на неудобни опоненти на властта – лидери на НПО, политически лидери,
граждани, съдии, които отказват да изпълняват политически нареждания /добре, че
още има такива магистрати, а правосъдието чрез тях да възтържествува като
„последна спирка” на справедливостта/, журналисти и др.
7. Драстично намаляване на чуждестранните инвестиции и напускането на
страната от чуждите инвеститори, след като е погазен принципът на правовата
държава и те губят инвестициите си. Българите са с най-ниски средни доходи в ЕС,
България е с най нисък брутен вътрешен продукт в ЕС. Лобистки закони срещу малкият
и среден бизнес – гръбнакът на икономиката и цялата държава.
Както „ПЪРВИ ЧАСТЕН СИНДИКАТ” прогнозира преди години, затвърждава
се политиката на работещи бедни!
8. Тоталният грабеж оповестен от Сдружение „Боец” на 16 милиарда лева
несъбрано ДДС от 2000 година до сега. Поставени политически марионетки начело на
неработещи институции в Държавата, бездушни служители, които през живота си не са
създали нищо и никога няма да създадат.
9. Най-тревожното е мълчанието на Европейската комисия, как се прилага
законодателството в България по отношение на „върховенството” на закона. Напълно
основателно е да твърдим, че съучастници в авторитарния режим на Борисов са ЖанКлод Юнкер, наричащ го „златно момче” във връзка с бежанските квоти, а според
лидера на ЕНП Жозеф Дол Борисов е „най-добрият държавен глава в Европа”,
двойните стандарти „добре се прилагат” от европейските институции, когато става
въпрос за политически послушни лидери и национални предатели, нещо недопустимо и
в антиномия с Договора за Европейския съюз! Изключително актуален е въпросът как
се осъществява механизма за сътрудничество и проверка спрямо България от
Европейската комисия…..?

Когато начело на Държавата стоят „Милиционери“ с вече реализирани частни
корпоративни интереси с държавни средства от всички нас и прожектират повече от
девет години филма ”Държавата срещу гражданите”, „резултатите” никога не
закъсняват!
Разбира се най-важният и актуален въпрос е къде са гражданите и кога ще
придобият синдикална култура и колективно мислене за изгонване на политическите
негодници начело на Държавата, които откраднаха живота на няколко поколения
българи?
Тези политически парвенюта са загрижени само и единствено за личните си
банкови сметки и никога няма да създадат условия за духовни блага и култура в
Държавата.
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