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Г.Йорданов - ГОГО

Че партиите са стока със
състав и срок на годност
не могат да го разберат по-
възрастните хора, за кои-
то едно време е имало ед-
на партия – държава. Те
просто не  желаят да си
променят мисленето, а от
промяната зависи и гласу-
ването. Примитивната ом-
раза е средството с което
ни разделяха, за да ни гра-
бят по-лесно. С времето тя
започна да намалява и сега
отново е на линия. В мо-
мента на изборите сме се
хванали за гушите  в при-
близително отношение 1:
1. И се превърнахме отно-
во в най-лесната жертва.
Иначе е много опасно за
кукловодите-току виж
сме застанали рамо до ра-
мо. Старият английски
принцип:  Divide and rull; e
актуален и днес. Как така
Доган и Борисов са ужким
върли врагове, а водачът
на листа на ДПС във Ве-
линград – Делян Пеевски.
Сокола пусна още в бит-
ката за местни избори два-
ма софиянци, а за кметс-
кия стол издигна Андрей
Премянов - хотелиер.
Приятели, погледнете зад
завесата!..... Фактически
Доган предаде Калфин

чрез въздържание. Него-
вата подкрепа първоначал-
но за кандидата на БСП на-
ля вода в мелницата на
противника му.  Лидерът
на ДПС фактически осре-
бри омразата към себе си,
а не електоралната си те-
жест. Ефектът сработи ка-
кто и на парламентарните
избори през 2009- зарабо-
ти подкрепа на ГЕРБ, и по-
добри завоеванията на Со-
кола . Някои се заблужда-
ват, че видите ли за пръв
път в историята българс-
кият президент  е избран
без „брокера” Доган. Ни-
ската избирателна актив-
ност не бива да се бърка
със свободния избор на ет-
ническите турци. Сокола
продължава да държи пар-
тията със стоманена  ръка,
облечена в кадифена ръка-
вица. Учудващо за мнози-
на, едни и същи хора гла-
суваха различно за „свои-
те” и за „другите” Стран-
ната наглед „пасивност” бе
резултат на прецизен пар-
тиен инструктаж.    Прос-
то турчинът въведе мар-
кетинг- убийство чрез лю-
бов, а това осигури побе-
дата на Плевнелиев. Цена-
та – продажбата на „Бул-
гартабак”, потулените де-
ла срещу министри на
ДПС. Не знам дали амби-
циозната съдебна рефор-
ма, която се кани да про-
вежда Попова, както и за-
кона за незаконно придо-
битото имущество, ще
включват в обхвата си кон-
тингента на ДПС. Въпре-
ки заканите на Плевнели-

ев ,че ще влиза в конфликт
с началника си, България
на практика  няма да има
държавен глава, а пълно-
мощен представител на
Премиера по междунаро-
дните форуми. Добре е, че
живял в Европа и има ха-
ризмата на успял човек.

Никаква дума за масо-
вите нарушения, нито за
скандалния бюджет за до-
година.

Какво е концентрирането
на цялата власт в една партия?

Дано не съм лош про-
рок, но това е началото на
края, защото след като за-
губи една партия опозици-
онния си враг, затъва във
вътрешни междуособици!

Вотът тръшна БСП в те-
жък нокдаун. Струва ми се
че ако „майор Деянов” бе
кандидат за поста -  успехът
би бил положителен.  Ама как да
скършат хатъра на Първанов!

Публичната екзекуция
на Станишев  бе предизве-
стена смърт. Още като го
миропомазваше  Първа-
нов влезе във война със
старите кучета в БСП. Той
бе наясно че ако Р. Овч., Р.
Петков  или някой друг от
партийните атове вземе
властта, за него връщане
няма. Затова наложи сило-
во това агне, и го подкре-
пяше през целия мандат.
Бат Бойко декларира но-
вината че е уморен, и няма
аспирации към президент-
ския  пост. Остава троица-
та Борисов, Доган и Пър-
ванов  да е определяща за
в бъдеще!

Г. ЙОРДАНОВ - Гого

Ïðåäñòàâÿò Àëáåíà çà Ñåçîí ‘2012
Българският курорт

Албена ще се предста-
ви на изложения в Гер-
мания, Финландия, Ру-
сия, Румъния и др. дър-
жави. Първата презен-
тация ще бъде на ITS в
Мюнхен от 3 до 6 ноем-
ври. Този месец най-ус-
пешната туристическа
компания у нас ще има
собствен щанд и на
Road show FTI и ITS
Road show в Германия.

От 7 до 10 ноември Йо-
вка Страшилова – зам.-
директор в отдел „Мар-
кетинг и продажби”, ще
посети World Travel
Market в Лондон, а до
края на годината мени-
джърът за Скандинавс-
кия пазар Марин Конов
ще рекламира Албена

на туристическата бор-
са Jetair Roadshow и ще
се срещне с наши парт-
ньори на МАТКА в
Хелзинки. През февру-
ари Перлата на родното

ни Черноморие ще се
представи в междуна-
родната туристическа
борса в София със сво-
ите продукти, които ще
предлага за Сезон ‘2012.

През март следват изло-
женията ITB в Берлин,
MITT и INTOURMAR-
KET в Москва и TTR в
Букурещ.

Руслан ЙОРДАНОВ

Община град Добрич
Регионален исторически музей - Добрич

Сдружение на писателите Добрич
 с подкрепата на Художествена галерия - Добрич и Регионална

библиотека “Дора Габе”
ОБЯВЯВАТ:

Конкурс за рисунка по Йовкови творби и конкурс за есе по цитат от разказа
на Йовков “Песента на колелетата” - “С мъки, с нещастия е пълен тоя свят, но
все пак има нещо, което е по-хубаво, което стои над всичко друго - Любовта
между хората”.

Конкурсът е ориентиран към деца и юноши от I до XII клас.
Всеки участник може да се включи с една рисунка (Творбата на Йовков,

техниката и форматът на рисунката - по избор) и/или с едно есе до три
стандартни машинописни страници (в печатен вариат). Рисунките и есетата
да са създадени специално за конкурса.

Предвижда се уреждане на изложба с наградените творби, както и
публикувани на отличените есета в местната преса. Творбите ще се оценяват
от компетентно жури. Награди - дипломи и книга.

Срок на подаване: до 28 декември 2011 г., включително в дом-паметник
“Йордан Йовков” - Добрич.

За есетата и на имейл: dobrichmuseum@abv.bg
Обявяване на резултатите: на 7 декември

Извършва хидроизолация на покриви по всички
технологии, ремонт на покриви, монтаж на

конструкции, монтаж  на  улуци,  водосточни  тръби,
монтаж на ламарина,  битумни керемиди,

ондолин, монтаж на гипс картон, на теракот и
фаянс;довършителни  работи

За всички дейности отстъпка  от  10  %,
с  договор и  гаранция.

Òåë:0899 175 266
0887 716 779 /4-3/

Фирма  “Хаджиев” гр.  Добрич
Âñè÷êî çà ïîêðèâà !

Äàëè èçáîðúò å äîáúð?
На 23.10. 2011г. бъл-

гарските граждани тря-
бваше да дадат своя глас
за избор на президент,
кмет на община и об-
щински съветници.
Първият тур не беше
окончателен за прези-
дент и кмет в много от
общините. Затова се на-
ложи на 30.10 да се про-
веде втори тур. И ето, че
ден преди балотажа, в
деня на размисъл, десе-
тки граждани протести-
раха против нарушени-
ята на първия тур и по-
искаха нови, по-демок-
ратични избори. Участ-
ниците нарекоха шест-
вието „ Походът на отк-
раднатите гласове”. В
телевизионно предава-
не председател в избор-
на комисия казва: „ За-
конът е безумен! Напи-
сан е или от много глу-
пави хора, или от садис-
ти, или е вратичка за
фалшификации”. Бе-
зумно много членове
на изборни комисии от-
казват да присъстват на

балотажа с аргумента,
че работата и прекара-
ните часове са много, а
заплащането, което ще
получат- малко.

Разбира се, както оби-
кновено се случва в Бъл-
гария, това шествие
приключва просто ей
така, а думите на пред-
седателя на изборната
комисия се приемат ка-
то някакъв си коментар,
на който никой не обръ-
ща съществено внима-
ние.  Инспекцията по
труда не реагира на ду-
мите на хората, които 24
часа са будували в изби-
рателните секции , а
след това отиват на ра-
бота.Сигурно защото
става въпрос за избори,
а не за някое шивашко
цехче в провинцията.
Органите, които трябва
да вземат мерки си зат-
варят очите и....нищо.

Всъщност всеки жи-
тел на държавата е ная-
сно как се случват неща-
та. И какво сходство с
времената, описани от

Алеко Конктантинов
преди повече от век!

През последните годи-
ни обаче България така
или иначе се бе откъс-
нала в голяма степен от
това сходство. Тъй че
случващото се по-скоро
на изборите 2011г. не е
толкова израз на някак-
ва политическа тради-
ция у нас, колкото на ха-
рактерни черти на дне-
шното българско упра-
вление. Аз смятам оба-
че, че не е толкова важ-
но как се случва това, а
защо се стига  дотам. В
многото години след ко-
мунизма в родината ни
се случваха много аб-
сурди. Много от нас по-
мнят времето на биячи
и мутри, време, в което
ценностната система  на
цял народ бе обърната
с главата надолу и отно-
во се питам: Дали 40 го-
дини живот в рамки и
норми не е виновен за
всичко това? Дали огра-
ниченията, налагани на
младото поколение,

всъщност не родиха по-
късните абсурди, случ-
ващи се в държавата?
Или пък неразбирането
на дадената свобода е
виновна за всяка неред-
ност? Как по дяволите
да се отървем от мръсо-
тията на по-горните ета-
жи на властта? Право-
мерна и честна ли  бе из-
борната битка на ГЕРБ?
И най-важното, какво
ни чака от сега нататък?

Това, разбира се, са
въпроси, на които аз не
мога да отговоря, а  и  ед-
ва ли е възможно някой
да  го направи. За един е
правилно това, което за
друг не е. Измамниците
се гордеят със скалъпе-
ните далавери, а тези,
дето знаят това, са се на-
учили от 20 години да се
правят на ни чули, ни
видяли. Едно обаче ни
предстои със сигурност
– да видим през следва-
щите години дали избо-
рът на България  е бил
добър.

Георги З. ГЕОРГИЕВ

Ãàô - âðú÷èõà óäîñòîâåðåíèå
çà ñúâåòíèê íà êìåòà

Гаф съпроводи
първата сесия на
новоизбрания Об-
щински съвет в
Балчик. В тържест-
вена обстановка и в
присъствието на
областния управи-
тел Желязко Желяз-
ков председателят
на Общинската из-
бирателна комисия
Георги Каров връ-
чи удостоверенията
на новоизбрания
кмет на общината
Николай Ангелов и
кметовете на насе-

лени места. Оказа
се обаче, че в доку-
ментите е допусна-
та грешка, според
която кметовете са
избрани за съвет-
ници. След като
Ангелов отказа до-
кумента, му беше
връчен нов, който
отново беше сгре-
шен. Кметовете на
населени места
приеха на шега гре-
шката на ОИК, ка-
то коментираха, че
местният парла-
мент е прехвърлил

законните 21 члена.
Като предвари-

телно уговорен бе
приет изборът на
бизнесмена Виктор
Лучиянов за пред-
седател на Общин-
ския съвет от при-
състващите десетки
балчиклии в залата.
Крехко мнозинство
от 12 гласа даде път
на младия съветник
към председателс-
кото място, след ка-
то 4 от пликовете в
урната при тайното
гласуване бяха

празни, а други 4 нева-
лидни. Само един бал-
чишки съветник даде
гласа си за Атанас Ата-
насов, който бе предло-
жен от името на ВМРО.

Виктор Лучиянов
е 37 годишен, за-
вършил икономика
във Варна. Той е съ-
собственик на 4-
звездния спа хотел
„Реджина Мария”.
Преди 4 години в-к
„Нова добруджанс-
ка трибуна” го обя-
ви за милионер.

Балчик Инфо




