http://www.flagman.bg/article/26898

Червеният лидер Димитър Стоянов слуша дясна партия като частно лице
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Прогоненият от СДС Владимир Павлов, неудовлетвореният гербер
Радостин Дачев и членът на СЕК Вартерес Чулуян също уважиха
адвокат Груйкин
Общинският лидер на БСП в Бургас Димитър Стоянов изненадващо
се появи на представянето на новата дясна партия Гражданска
инициатива „Справедливост”. Стоянов, близо час, внимателно
слушаше какви са идеите и целите на националния лидер на
формацията, която само формално все още е гражданско сдружение,
адвокат Иван Груйкин, както и на местния й представител Роман
Майевски.
Майевски и Груйкин (вдясно) обясняват, че ще участват в
идващите избори
Официалната тема на пресконференцията, дадена в залата на хотел
„Аква” беше заведена съдебна жалба срещу наредбата на общинския
съвет в Бургас, определяща новите нива на данъците и таксите – поточно в частта „Битови отпадъци“. Груйкин и Майевски не знаеха
точно защо г-н Стоянов е в залата, предположиха, че интересът му е
към съдебното дело, с което „Справедливост” ще атакува общинската
наредба. Освен обаче това Стоянов остана докрая и изслуша
намеренията на Груйкин и Майевски за предстоящите местни избори
и обясненията им, че те са насочени към дясното политическо
пространство.
„Г-н Стоянов е присъствал на тази дискусия в качеството си на
частно лице”, каза председателят на предизборния щаб на БСП д-р
Красимира Каракашева.
Сред рехавото посещение в залата се открояваше и един от
основателите на ГЕРБ – бизнесменът Радостин Дачев, за когото се
знае, че е мнвого близък до ексвъншната министърка Руманя Желева
и също като нея е неудовлетворен от курса, който води партията.
Вътре видяхме и общинският съветник Вартерес Чулуян от Средна

европейска класа, както и бившият областен лидер на СДС и настоящ
учредител НФСБ - партията, създадена от собственика на ТВ СКАТ
Валери Симеонов – Владимир Павлов.
Груйкин обясни, че на настоящите местни и президентски избори
гражданското сдружение, което оглавява, няма да се яви като партия,
ще участва в тях под различни форми, най- вече в битката за
общински съветници. Партията официално ще бъде регистрирана
след вота. „Тази есен ще излезем или с независими кандидати или
като представители от гражданската квота в листа на формация с
десни убеждения, каквито са нашите”, каза Груйкин.

