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Малко – по скъпо си
оценяват гласа в  курор-
тните  градчета,  но  об-
що взето, политическа-
та  проституция  вече  е
напуснала скъпите бар-
даци  на  партиите  и  се
разплаща с избиратели-
те по таксите на магис-
тралните  труженички.
Лицата, които  се домо-
гват до властта в Бълга-
рия нямат политически
послания, а само цини-
чно откровен  личен ин-
терес, за това и отноше-
нието им с избиратели-
те е като на   клиент  с
евтина  магистрална
проститутка. И е видно,
че голяма част от граж-
даните, които гласуват,
нямат  нищо  против  да
ги третират по този на-
чин. От сега по телеви-

зията разни  хора в  ре-
портажи говорят, че ще
гласуват за този, който
им плати и никой не ре-
агира, като че ли това е
нормално. Щом сега се
говори  така, можем да
си представим каква ще
е  картинката  по  време
на реалните избори.

При това  положение,
какви качества трябва да
притежава  успешният
кандидат за политичес-
ка кариера в България?

На първо място, успе-
шна политическа карие-
ра у нас правят хора, ко-
ито нямат политически
убеждения.  Най  – успе-
лите ни политици са се
подвизавали поне в 3 – 4
партии и винаги са гото-
ви да преминат в следва-
ща или да създадат нова.

От тук нататък няма да
степенувам  качествата.
Важно е да ги има, не-
зависимо в какъв ред.

Хубаво е  кандидатът,
независима за какъв пост,
да е прост. Ако не е, тря-
бва да се прави на прост.
В никакъв случай не тря-
бва да говори правилен,
книжовен  български
език. Високо се ценят ди-
алектите  и  жаргоните.
Добре е да употребява не
повече от 200 – 300 думи,
защото населението горе
– долу с толкова борави.
Женен или неженен, тря-
бва да има славата на мъ-
жкар и да е някакъв спор-
тист. На всяка цена тряб-
ва да е ловец и ако в пре-
дизборната кампания на-
прави изложба на трофе-
ите и оръжията си, може

да се  кандидатира  и  за
президент. Не е нужно да
ходи на театър, опера, из-
ложби и други културни
прояви, за да не го поми-
слят за гей... Няма нужда
да се изброяват други ка-
чества за успешна поли-
тическа кариера в Бълга-
рия. Който се интересува,
знае  кои са  образците.
Тях медиите ги реклами-
рат по – често и от „Про-
статата ви алармира...”

Подготовката за големия
предизборен купон започ-
на залпово и по – емоцио-
нално от любовна изповед
на фолкпевица с  футбо-
лист. До къде ще стигне -
бедна ни е фантазията!

Ако  не  беше  толкова
тъпо, щеше  да е  много
смешно.

Юлита ХРИСТОВА
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Кметът  на  Община  Балчик Николай  Ангелов  заряза  лозята  на  с.  Гурково  в  асистентство  на
гурковския кмет Тодор Тодоров. Погачи, пълнена кокошка, вино и веселие окрасиха старовремешния
празник.                                                                                                              Фото: Албена ИВАНОВА

Най-активните  членове  на  Литературния  клуб  “Йордан  Кръчмаров”  Балчик  към  ч-ще  “П.
Хилендарски”  с  ръководител  Николай  Мирчев  празнуват 14  февруари  -  Трифон Зарезан  и    Св.
Валентин, кой който празник предпочита.  Четоха се нови стихотворения, разискваха  се актуални
литературни явления, публикувани в местния печат. Пи се за здраве и творчески успехи, както и за
предстоящата нова книга на Литературния клуб.                                                      Фото: Оскар ИСА

Съгласно чл. 14 от За-
кона за туризма (после-
дно изменение - ДВ, бр.
82 от 2009 г., в сила от
16.10.2009 г.) Туристи-
ческите сдружения пре-
доставят в Министерс-
твото  на  икономиката,
енергетиката и туризма
документи за регистра-
ция,  легитимиращи  ги
като  такива  съгласно
изискванията за вписва-
не в Националния тури-
стически регистър.

Вписаните  в  Нацио-
налния  туристически
регистър  туристически
сдружения в съответст-
вие със своя устав имат
право да:

1. представляват и за-
щитават интересите на
членовете си пред съо-
тветните органи на цен-
тралната и местната ад-
министрация и на мес-
тното самоуправление;

2. участват в разрабо-
тването на стратегии и
програми за развитието
на  туризма  в  национа-

лен  мащаб,  на  терито-
рията  на  региона  и  на
общината и съдействат
за тяхното изпълнение;

3. съдействат за рек-
ламата  на  туристичес-
кия продукт;

4. съдействат  за изг-
раждането  и  функцио-
нирането на туристиче-
ски  информационни
центрове или бюра;

5. участват с предста-
вители в Експертната ко-
мисия по категоризация
на туристически обекти;

6. участват с предста-
вители  в  Експертната
комисия  по  регистра-
ция на  туроператори и
туристически агенти;

7. съдействат за пови-
шаването на професио-
налната  квалификация
на кадрите в туризма;

8. участват в контро-
ла по спазването на нор-
мативните актове в об-
ластта на туризма;

9. регламентират про-
фесионалната  етика  в
туризма и недопускане-

то  на  нелоялна  конку-
ренция между и по от-
ношение на своите чле-
нове  и  сезират  компе-
тентните органи за из-
вършени нарушения на
законодателството.

10.  Туристическите
сдружения  подпомагат
работата на държавни-
те и на местните орга-
ни за осъществяване на
политиката  в  областта
на туризма и в управле-
нието и контрола върху
качеството на  туристи-
ческия продукт.

Необходимо е в срок
до  21.03.2011  г.  да  се
представят в Общинска
Администрация гр.Бал-
чик  документи  удосто-
веряващи вписването в
Националния  туристи-
чески регистър на сдру-
женията на  територия-
та на Община Балчик.

Лице за контакти: Ма-
риана Петкова – Началник
отдел “Туризъм и еколо-
гия”,  Тел.:0579/71073,
m.petkova@balchik.bg

ÑÚÎÁÙÅÍÈÅ

До Г-н Кмета на Общи-
на Балчик

До Г-н Общинския пре-
дседател(копие)

До Министерството
на земеделието(копие)

Г-н  Кмете!
Довеждам  до  Вашето

знание,че  в  гр.Балчик  е
регистрирано  и  действа
Сдружение  за защита  на
животните,,Верни  очич-
ки,, Целите на Сдружени-
ето  са  защита  на  живот-
ните;изгражданеи  утвър-
ждаване  на  общочовеш-
ките  принципи  за хуман-
но  отношение;опазване
на околната  среда,приро-
дните ресурси и биологи-
чното  разнообразие;сът-
рудничество  с  компетен-
тните  органи;съдействие
за създаване на приюти за
бездомните  животни  и
осигуряване на  професи-
онална работна ръка в съ-
щите;  търсене  на  осино-
вители за животните у из-
граждане на екипи от до-
броволци,грижещи  се  за
животните  в приютите  с
любов.

Дълги  години в Балчик
имаше  изолатор за безсто-
панствени кучета, който бе-
ше срам за града ни. Това не
беше цивилизован приют,а
Освиенцим за нещастните
твари,попаднали там. Други-
те,нестигнали до там,бяха из-
бити показно пред мало и го-
лямо в града ни директно по
улиците.Трактори с ремарке-
та,пълни с окървавени тру-
пове обикаляха триумфално
града ,а Главният Фюрер на
приюта и компания напето
крачеха и доубиваха стене-
щите животни!!! Така започ-
на  кметуването си Станко
Станков.И така и го кръсти-
ха този период балчиклии -
кървавият режим на  Стан-
ков. Кметът  ,който  дойде
след него ,също проведе 4 та-
кива геройски акции и пак с

главен герой Фюрерът!
Много немислещи и не-

зрящи  истината  надигат
глас срещу бездомните ку-
чета,без да си зададат въп-
роса чии са тези кучета и
защо са  наводнили улици-
те??? Ами как чии??? Те са
нашите,на нашето безотго-
ворно общество!И те имат
сърчица,които тупкат,и  те
имат  чувства,и  те  раждат
дечица! Те не са плюшени
играчки,да ги подаряваме и
след това захвърляме.И те
имат нужда от храна и по-
дслон,така както и хората!
Кучето  не  става  агресив-
но,ако  е  сито или  докато
човекът не го нарани.Жес-
токите хора учат на наси-
лие децата  си,но  не  зна-
ят,че един ден дулото ще се
обърне срещу тях. ЖК Ба-
лик е заприличал на стрел-
бище.От балкони и покри-
ви се стреля на живо месо
най-безотговорно по куче-
та и котки с въздушни пу-
шки.След това хващат жи-
вотинките и както още са
живи  им дерат  кожички-
те.Къде живеем,имаме  ли
поне малко съвест и има ли
компетентни  органи  да
спрат  това  безобра-
зие.Днес се  стреля по  ко-
те,а утре със същото  оръ-
жие по човек,а може би по
родителя,който е купил на
детето си пушка!!! Има ли
сърце  този  който го  пра-
ви??? С  кървави  ръце  ли
сяда  на  масата  си  дово-
лен???

Накратко ,Г-н Кмете,по-
ложението в нашия град ,а
и в цялата  страна е почти
нетърпимо!  Затова Ви мо-
ля най-учтиво да си изпъл-
ните обещанието за  пост-
рояването на приют  за те-
зи нещастни и невинни жи-
вотинки!Те имат нужда от
подслон,за да не мръзнат и
гладуват. Сдружението  ни
ще  окаже всякаква помощ

и  съдействие при  органи-
зацията  и  дейността  на
приюта.Имме членове ве-
теринарни лекари и много
хора,които обичат живот-
ните  и  ще  се  грижат  за
тях.В  приютите трябва да
работят само  хора,милее-
щи за животните.Вече има-
ме горчивия опит с персо-
нала на  бившия приют.

Учтиво Ви обръщам вни-
мание на факта,че  кастра-
циите на кучета започнаха
месец ноември,но декемв-
ри  преустановиха,защото
колата на БКС-то се  разва-
ли и до ден днешен няма ко-
ла,с която да се извозват ку-
четата до Добрич  .И  пора-
ди това не можахме да по-
пречим на зимния размно-
жителен процес и отново в
района се родиха над 80 па-
лета. Г-н  Кмете,възможно
ли е да се осигури кола  за
да продължат кастрациите
и намалее популацията??

Вашите  предшевствени-
ци избиха хиляди невинни
животни! Сега надеждата ни
е във Вас да им построите
дом! Рсяка жива твар има
нужда от ДОМ!Нека тези
най-верни другарчета наме-
рят малко топлина! И ЧО-
ВЕКЪТ СТЕ ВИЕ,който мо-
же да им я даде!

С прибирането на живот-
ните в приют ще изчезне не-
доволството на някои хо-
ра,които търсят вината  за
всичко в  тях.ДАно така се
възстанови хармонията меж-
ду хора,природа и животни!!!

Благодаря Ви,че имахте
любезното търпение да про-
четете моя Зов за помощ!!!

Нашата  надежда е  Ва-
шето  решение!!!     Благо-
даря Ви!

Председател на Сдруже-
ние за защита на животни-
те,,Верни  очички,,

Жанет Леонидова
Родригес-Наполес
4.02.2011г.  Гр.Балчик
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