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БАЛЧИК, ГОДИНА XVII, БРОЙ 02 (695)ЦЕНА 30 стотинки13 януари - 19 януари 2011 г.

Продължение на в.”Морски телеграф” БАЛЧИК,    пл.”21 септември” №1 офис 105 х-л “Балчик” GSM:089/965 52 49  E-mail:vestnikat@abv.bg

Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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Склад Тел: 7 22 89
 GSM: 0878 578 995

Магазин Тел: 7 22 88
 GSM: 0878 408 005

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Ðåäæèíà
Ìàðèÿ

Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66

КАСОВИ АПAРАТИ, ВЕЗНИ, ФИСКАЛНИ СИСТЕМИ
Продажби и Сервиз, Сервизни договори
Документи НАП, регистрация в НАП, печати

ниски цени

Пожелаваме ви весели празници,

здраве и късмет!ÊÎËÅÄÍÈ ÎÒÑÒÚÏÊÈ

Балчик, ул. „Черно море” 21. Тел 0579/7 21 96, 0878/274 840
вашият успех е важен за нас!

www.mikrosistemi.com              Близо до вас

И тази година в сту-
дените води на Балчи-
шкия залив отците Ге-
орги Петков и Стратия
Александров хвърли-
ха дървения Йордано-
вденски кръст. Смел-
чаците бяха много по-
вече от миналата годи-
на. В морето се хвър-
лиха 21 души. Марин
Байчев Петров /40 г./
за 7 път скача в море-
то и 4 пъти е бил побе-
дител. Той получи Бо-
жията благословия и

Ìàðèí Áàé÷åâ èçâàäè êðúñòà

Работно Време: Понеделник-Петък 9:00-18:00
Почивка от 12:00-13:00

Събота: 9:00-15:00
Неделя: Почивен ден

Çàïîâÿäàéòå

â íîâîîòêðèòèÿ ìàãàçèí “Ôåÿ”
çà ïðåæäè è êèíêàëåðèÿ
íà óë. “Èâàí Âàçîâ” ¹12

200 лв. награда от Об-
щината. Останалите
получиха освен благо-
словия и по 50 лв. от
Общината. Това бяха
Добромир Димитров
Савов /21 г./; Бюлент
Орханов Юсеинов /20
г./; Стоян Върбанов
Стоянов /44 г./; Влади-
слав Владимиров Пъ-
тов /28 г./, Анастас
Илиев Папазов /19 г./;
Адриан Красимиров
Костов/19 г./; Крум Ни-
колаев Карлуков /39 г./

;  Стоян Павлов Стефа-
нов /22 г./; Пламен Ко-
стадинов Великов /37
г./; Ангел Димитров
Ангелов – Балашито /
51 г./ - доайен сред ска-
чачите; Борис Йорда-
нов Йорданов /22 г./;
Димитър Стефанов
Димитров /19 г./; Ивай-
ло Симеонов Иванов /
47 г./; Ивайло Петков
Събев /37 г./; Николай
Пламенов Димитров /
23 г./; Росен Павлов
Стефанов /20 г./; Дими-

тър Александров Але-
ксиев /23 г./; Тодор Ни-
колов Костадинов /21
г./; Здравко Пламенов
Димитров /20 г./; Све-
тозар Аксениев Стоя-
нов /23 г./.

Температурата на
водата и на въздуха
беше плюс 5 градуса.
Наблюдаващите граж-
дани над 300 души.

Събитието бе заснето
от 12 журналисти от
регионалните медии.

Маруся КОСТОВА

Винаги, когато чо-
век си помисли, че про-
стотиите в управлени-
ето на държавата ни
са ударили дъното, се
случва нещо, което го
опровергава. Неогра-
ничените възможнос-
ти на глупостта тук се
вихрят с пълна сила и
няма никакви призна-
ци, че някой ще им сло-
жи спирачка.

Поредният сериал
от сагата „Нашето
правителство ще ви
оправи” тези дни се
нарича „Подслушва-
не” и след пилотния
си брой, вече набира
скорост. Главният ге-
рой Ваньо Танов гово-
ри ли говори по теле-
фона все с видни пре-
дставители на управ-
ляващите от ГЕРБ.
Пощенското гълъбче
Яне Янев носи записи-
те на разговорите във
в – к „Галерия”, кой-
то пък бил собстве-
ност на един бъдещ
кандидат- президент
и бивш бандит, нари-
чан със страхопочи-
тание „Тракто-
ра”.След като Патра-
шкова и Дачков огла-
сят получената от гъ-
лъбчето флашка, вси-

Óõî, âìåñòî ëúâ
чки медии започват
да повтарят подслу-
шаните разговори.
Хората слушат, гле-
дат, очакват някакви
последици заради яв-
ни нарушения на зако-
ни, злоупотреби с
власт, недопустимо
изтичане на информа-
ция, но нищо не се
случва. По-точно,
случва се, но не как-
вото очакват. Танов и
Дянков, които предния
ден са споделили по-
между си, че Цвета-
нов покровителства и
слага чадър върху на-
рушенията на опреде-
лени фирми и хора, на
другия ден се явяват
пред публиката пре-
гърнати и усмихнати.
Сега можем да чака-
ме Танов да се снима
прегърнат  с Менда
Стоянова и Искра Фи-
досиева, защото неза-
висимо от оплаквани-
ята си в записания те-
лефонен разговор, че
му оказват натиск и
кадруват в митници-
те, на пряко журнали-
стическо запитване,
той отговори, че е нор-
мално те да се инте-
ресуват от протеже-
тата си. Нали трябва-

ло да се отчитат пред
избирателите си кол-
ко хора от партията
си са успели да наз-
начат на работа. И то-
ва ако е нормално,
здраве му кажи. С та-
кова мислене да се
назначават хора по
приятелска и партий-
на линия, свестните
специалисти или напу-
снаха страната, или
чакат да дойде тяхна-
та партия на власт, че
да получат шанс за
работа.

Когато една дър-
жава се управлява от
милиционери, ченге-
та и доносници, кога-
то простовати, но ус-
тати лелки оглавяват
парламент и парла-
ментарни комисии,
когато министър-пре-
дседателят смята,
че подслушването е
начин за борба с ко-
рупцията, когато де-
путати твърдят, че
искат да ги подслуш-
ват в името на сигур-
ността - най-логично
е „ухото” да стане
герб на България, а
„Златната слушалка”
– най-високото дър-
жавно отличие.

Юлита ХРИСТОВА




