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Г.Йорданов - ГОГО
Че партиите са стока със
състав и срок на годност
не могат да го разберат повъзрастните хора, за които едно време е имало една партия – държава. Те
просто не желаят да си
променят мисленето, а от
промяната зависи и гласуването. Примитивната омраза е средството с което
ни разделяха, за да ни грабят по-лесно. С времето тя
започна да намалява и сега
отново е на линия. В момента на изборите сме се
хванали за гушите в приблизително отношение 1:
1. И се превърнахме отново в най-лесната жертва.
Иначе е много опасно за
кукловодите-току виж
сме застанали рамо до рамо. 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 Велинград – Делян Пеевски.
Сокола пусна още в битката за местни избори двама софиянци, а за кметския стол издигна Андрей
Премянов - хотелиер.
Приятели, погледнете зад
завесата!..... Фактически
Доган предаде Калфин

чрез въздържание. Неговата подкрепа първоначално за кандидата на БСП наля вода в мелницата на
противника му. Лидерът
на ДПС фактически осребри омразата към себе си,
а не електоралната си тежест. Ефектът сработи както и на парламентарните
избори през 2009- заработи подкрепа на ГЕРБ, и подобри завоеванията на Сокола . Някои се заблуждават, че видите ли за пръв
път в историята българският президент е избран
без „брокера” Доган. Ниската избирателна активност не бива да се бърка
със свободния избор на етническите турци. Сокола
продължава да държи партията със стоманена ръка,
облечена в кадифена ръкавица. Учудващо за мнозина, едни и същи хора гласуваха различно за „своите” и за „другите” Странната наглед „пасивност” бе
резултат на прецизен партиен инструктаж. Просто турчинът въведе маркетинг- убийство чрез любов, а това осигури победата на Плевнелиев. Цената – продажбата на „Булгартабак”, потулените дела срещу министри на
ДПС. Не знам дали амбициозната съдебна реформа, която се кани да провежда Попова, както и закона за незаконно придобитото имущество, ще
включват в обхвата си контингента на ДПС. Въпреки заканите на Плевнели-
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ев ,че ще влиза в конфликт
с началника си, България
на практика няма да има
държавен глава, а пълномощен представител на
Премиера по международните форуми. Добре е, че
живял в Европа и има харизмата на успял човек.
Никаква дума за масовите нарушения, нито за
скандалния бюджет за догодина.
Какво е концентрирането
на цялатавластведна партия?
Дано не съм лош пророк, но това е началото на
края, защото след като загуби една партия опозиционния си враг, затъва във
вътрешни междуособици!
Вотът тръшна БСП в тежък нокдаун. Струва ми се
че ако „майор Деянов” бе
кандидат за поста - успехът
бибилположителен. Амакакда
скършат хатъранаПърванов!
Публичната екзекуция
на Станишев бе предизвестена смърт. Още като го
миропомазваше Първанов 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 силово това агне, и го подкрепяше през целия мандат.
Бат Бойко декларира новината че е уморен, и няма
аспирации към президентския пост. Остава троицата Борисов, Доган и Първанов да е определяща за
в бъдеще!
Г. ЙОРДАНОВ - Гого

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

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

10 ноември - 16 ноември 2011 г. 3
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На 23.10. 2011г. българските граждани трябваше да дадат своя глас
за избор на президент,
кмет на община и общински съветници.
Първият тур не беше
окончателен за президент и кмет в много от
общините. Затова се наложи на 30.10 да се проведе втори тур. И ето, че
ден преди балотажа, в
деня на размисъл, десетки граждани протестираха против нарушенията на първия тур и поискаха нови, по-демократични избори. Участниците нарекоха шествието „ Походът на откраднатите гласове”. В
телевизионно предаване председател в изборна комисия казва: „ Законът е безумен! Написан е или от много глупави хора, или от садисти, или е вратичка за
фалшификации”. Безумно много членове
на изборни комисии отказват да присъстват на

балотажа с аргумента,
че работата и прекараните часове са много, а
заплащането, което ще
получат- малко.
Разбира се, както обикновено се случва в България, това шествие
приключва просто ей
така, а думите на председателя на изборната
комисия се приемат като някакъв си коментар,
на който никой не обръща съществено внимание. Инспекцията по
труда не реагира на думите на хората, които 24
часа са будували в избирателните секции , а
след това отиват на работа.Сигурно защото
става въпрос за избори,
а не за някое шивашко
цехче в провинцията.
Органите, които трябва
да вземат мерки си затварят очите и....нищо.
Всъщност всеки жител на държавата е наясно как се случват нещата. И какво сходство с
времената, описани от

Алеко Конктантинов
преди повече от век!
През последните години обаче България така
или иначе се бе откъснала в голяма степен от
това сходство. Тъй че
случващото се по-скоро
на изборите 2011г. не е
толкова израз на някаква политическа традиция у нас, колкото на характерни черти на днешното българско управление. Аз смятам обаче, че не е толкова важно как се случва това, а
защо се стига дотам. В
многото години след комунизма в родината ни
се случваха много абсурди. Много от нас помнят времето на биячи
и мутри, време, в което
ценностната система на
цял народ бе обърната
с главата надолу и отново се питам: Дали 40 години живот в рамки и
норми не е виновен за
всичко това? Дали ограниченията, налагани на
младото поколение,

всъщност не родиха покъсните абсурди, случващи се в държавата?
Или пък неразбирането
на дадената свобода е
виновна за всяка нередност? Как по дяволите
да се отървем от мръсотията на по-горните етажи на властта? Правомерна и честна ли бе изборната 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 едва ли е възможно някой
да го направи. За един е
правилно това, което за
друг не е. Измамниците
се гордеят със скалъпените далавери, а тези,
дето знаят това, са се научили от 20 години да се
правят на ни чули, ни
видяли. Едно обаче ни
предстои със сигурност
– да видим през следващите години дали изборът на България е бил
добър.
Георги З. ГЕОРГИЕВ

Ãàô - âðú÷èõà óäîñòîâåðåíèå
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Гаф съпроводи
първата сесия на
новоизбрания Общински съвет в
Балчик. В тържествена обстановка и в
присъствието на
областния управител Желязко Желязков председателят
на Общинската избирателна комисия
Георги Каров връчи удостоверенията
на новоизбрания
кмет на общината
Николай Ангелов и
кметовете на насе-

лени места. Оказа
се обаче, че в документите е допусната грешка, според
която кметовете са
избрани за съветници. След като
Ангелов отказа документа, му беше
връчен нов, който
отново беше сгрешен. Кметовете на
населени места
приеха на шега грешката на ОИК, като коментираха, че
местният парламент е прехвърлил

законните 21 члена.
Като предварително уговорен бе
приет изборът на
бизнесмена Виктор
Лучиянов за председател на Общинския съвет от присъстващите десетки
балчиклии в залата.
Крехко мнозинство
от 12 гласа даде път
на младия съветник
към председателското място, след като 4 от пликовете в
урната при тайното
гласуване
бяха

празни, а други 4 невалидни. Само един балчишки съветник даде
гласа си за Атанас Атанасов, който бе предложенотимето наВМРО.
Виктор Лучиянов
е 37 годишен, завършил икономика
във Варна. Той е съсобственик на 4звездния спа хотел
„Реджина Мария”.
Преди 4 години в-к
„Нова добруджанска трибуна” го обяви за милионер.
Балчик Инфо

Ïðåäñòàâÿò Àëáåíà çà Ñåçîí ‘2012
Българският курорт
Албена ще се представи на изложения в Германия, Финландия, Русия, Румъния и др. държави. Първата презентация ще бъде на ITS в
Мюнхен от 3 до 6 ноември. Този месец най-успешната туристическа
компания у нас ще има
собствен щанд и на
Road show FTI и ITS
Road show в Германия.
От 7 до 10 ноември Йовка Страшилова – зам.директор в отдел „Маркетинг и продажби”, ще
посети World Travel
Market в Лондон, а до
края на годината мениджърът за Скандинавския пазар Марин Конов
ще рекламира Албена

на туристическата борса Jetair Roadshow и ще
се срещне с наши партньори на МАТКА в
Хелзинки. През февруари Перлата на родното

ни Черноморие ще се
представи в международната туристическа
борса в София със своите продукти, които ще
предлага за Сезон ‘2012.

През март следват изложенията ITB в Берлин,
MITT и INTOURMARKET в Москва и TTR в
Букурещ.
Руслан ЙОРДАНОВ

