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Министър Румен Петков няма никакво основание да 
празнува или поне да е щастлив, заради големия инцидент с 
миньорите в Марица изток. 
Радвам се, че днес са излезли млади хора, които защитават 
нещо на стотици километри от тях, защото искат да запазят 
природата. 
Аз искам да призова хората на Царево да не гласуват за този 
кмет на изборите през септември, защото той не защити 

техните интереси, а защити интересите на един корпоративен строител, който не е ясно 
кой е. 
Хората трябва да протестират винаги, когато могат и да не спират техния естествен 
стремеж да си изказват мнението. Изумява ме начина, по които са решени да събират 
хора за протести по имейл и много интелектуалци, застанаха и защитиха това, което те 
правят, а да видяхме някой политик да споделя каузата за запазване на природата и 
това, което природозащитниците правят, за да опазят държавата ни от поредното 
съдебно решение в интерес на корпоративни сделки за милиони левове. 
Общия извод е, че съда бавно и сигурно се променя с големи съпротиви. Така е, защото 
проблемите, които доклада на ЕК обяви преди една седмица, а нашите проблеми не са 
същите, които ние сме усетили на местно ниво. Защото доклада на ЕК е за основната 
рамка, а ние сме наблюдавали проблемите по места. От 400 дела, 
ЕК по никакъв начин не е обърнала внимание на това кои са причините за 
многократното отлагане на делата, които се влачат с години - това са болничните 
листи. Това е един огромен проблем на съда, който в момента е като параграф 22. 
Относно това Нели Куцкова направи подзаконов нормативен акт, който беше приет и 
гласи: наредба за трудоспособността, което означава, че в болничния лист трябва 
изрично да е обосновано и написано, лицето не може да присъства в съдебно 
заседание... 
По въпроса за Странджа има корупционни мотиви и корпоративни интереси. Лошото е, 
че кмета на Царево застава зад всичко това. Цялото му поведение показва, че той не 
работи за хората в тази страна, а работи с един съдя за интересите на някой друг. 
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