Открито благодарствено писмо от Ивелина Кънчева-Шабан до СОПА
До г-н Юлиян Чолаков
Сдружение за Оптимизиране на Правосъдието и Администрацията
Уважаеми г-н Чолаков,
След получаване на откритото писмо, осъзнавайки Вашата добронамереност и
желанието Ви да изпълните гражданския си дълг в помощ на всеки нуждаещ се,
реших да даря Вас и вашата организация с нещо повече от благодарствена усмивка.
Следвайки принципа „че никой няма право на неоснователно обогатяване” (дори и
това да се изразява само във вещите Ви съвети) ще Ви върна жестта.
Вероятно, очаквайки да впечатлите обществеността с информираност, начетеност и
интелектуална висота, Ви е убегнало (вероятно и на адвокатите, които са Ви
консултирали), че писмото е адресирано към дружество, което от години е с друго
наименование. Тази констатация ме навежда на мисъл, от която изхожда моето
първо впечатление за Вас и Вашата организация и то е, че механично копирате без
да влагате необходимото внимание и концентрация. Ще отдам тази липса на точност
на огромната Ви ангажираност с обществените проблеми и с невероятните успехи, в
тяхното решаване, постигнати от Вас.
Последващото мило обръщение не може да ме остави безучастна. Трогната от
Вашата загриженост за управленските ни умения, правилната ни преценка на
икономическата ситуация и стратегическа переспектива на проекта, с радост ще се
възползвам от скромните Ви професионални заслуги и от оценката Ви на страничен
безпристрастен наблюдател. Все пак мисля, че ще е полезно за Вас да се запознаете
със скромните автобиографии на членовете на Управителния съвет.
Едностранчивото тълкуване на правни норми, по начин изпълващ мечтите на
общественик като Вас и други нереализирали се Ваши колеги, обогати моите
познания във вещното право, за което няма как да не изразя благодарност, но
спокойно можехте да си спестите анализа или поне да ми представите другите
възможни хипотези, доста по реалистични от предположената от Вас, в които
Холдинг Варна АД ще изпълним условията по договора и проекта Алея Първа ще се
реализира. Тогава г-н Чолаков, когато Варна придобие нов облик, ще очаквам
трепетно Вашето признание и благодарност, за това че сме работили за града в
който живеем, че сме вложили средствата на нашите акционери в този град.
Рядко в днешно време срещам толкова чистосърдечни и загрижени хора, бдейки над
чуждите пари и треперейки за целесъобразното им разходване. Парите на
акционерите, които са ни гласували доверие. Онези 15000 човека, които до сега Вие
слагахте под един знаменател -ТИМ. Та от кога г-н Чолаков се запритеснихте за
парите на ТИМАДЖИИ?
Вероятно, имайки смелостта да оценявате управленски качества, притежавате
такива. Но разликата между мениджърите е, че едните чакат нещата да се случат и
да се възползват, а другите карат нещата да се случват. Ние сме от тези, които карат
нещата да се случват. Поставяме си цели и ги постигаме. Вдигаме летвата след всяка
цел. А Вие още се упражнявате, за да се включите в състезанието.
Изпълва ме с умиление Вашата загриженост относно здравословното ми състояние.
За много по-малко (изпратен букет цветя за рожден ден) Ваша колежка пусна жалба
за заплаха за собствената си сигурност. Как ли следва да тълкувам Вашата
загриженост за „по-здравословно за Вас”?
Желая да Ви успокоя, чувствам се добре, изпълнена с енергия, убедена че с
реализацията на този проект ще живея в по-хубав град, с повече възможности за
млади хора, по-привлекателен за туристите и за инвеститорите. Вярвам, че това са и
вашите цели и мечти, само че по пътя, по който сте тръгнали за тяхната реализация,
не виждам нищо градивно, нищо позитивно.

Не на последно място държа да ви уведомя, че по-голямата част от варненци са
съгласни и искат Проекта Алея Първа да се реализира. Няма да напомням
резултатите от инициираната от Вас подписка, но колкото и да искате да изопачите
фактите това не променя цифрите. Варна подкрепя проекта, просто Вие не може да
преглътнете загубата или вероятно не е проблем реализацията на проекта, а това
кой ще го реализира. По-добре чужд инвеститор или концесия – няма проблем, че
ще се строи, така ли? Ако се застрои, пък ние само го експлоатираме, еколозите са
съгласни. Тогава няма да се секат дърветата, няма да пречим на миграцията на
бръмбарите. Абсолютно правилна мисъл – строежът е строеж само ако е върху
частна собственост. Ако е държавна това не е строеж (добре би било Вие да
опресните вашите познания по ЗУТ).
За да не превиша дължимата престация, в заключение ще споделя следното.
Това, че публично задавате въпроси на публична компания по никакъв начин не
може да ангажира ръководството й да Ви отговаря. Преценка и оценка за справяне с
възложените отговорности на управляващия екип дава..., всъщност имаме Устав,
където можете да прочетете. Също може да проверите за какво и пред кого се отчита
Управителния съвет. В случай, че Вие и Вашата организация не отговаряте на
посочените критерии, продължавайки в духа на разбирателство и съвместна работа,
ще ви помоля да не ангажирате ръководството с емоционалните си проблеми.
Е аз нямам СОПА, с която да насочвам стадото в мечтани посоки.
С пожелания за повече вяра в хората и в техните възможности
Ивелина Кънчева-Шабан
16 юни 2010 г.
Вземи лимоните, които живота ти поднася и си направи лимонада с тях.
Когато получа писмо като Вашето се сещам за това и се усмихвам.

