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ОВЕН
Тази седмица не се колебайте да
рискувайте, ако това се окаже път към
успеха ви. Притежавате нужният потенциал
за да се справите успешно със задачите,
които си поставяте. Търпението също няма да ви е излишно.
Седмицата е свързана и със значителни парични
постъпления за част от представителите на знака.
ТЕЛЕЦ
Тази седмица успявате бързо да се
приспособите към всяка нова ситуация. Не
прекалявайте с ласкателствата и бъдете посдържани в отношенията си с непознати.
Прекомерната ви чувствителност може да ви изиграе лоша
шега. Имате интересни идеи, които ще трябва да почакат
по-благоприятен момент за реализация.
БЛИЗНАЦИ
Тази седмица благоприятства напредък
във всички насоки. Възползвайте се
максимално
от
обстоятелствата.
Здравословни проблеми могат да се обадят,
затова вземете своевременно мерки. Използвайте познанствата
и контактите, които имате пълноценно. Имате шанса да
получите онова, към което се стремите в личен план.
РАК
Тази седмица обещава да бъде от найуспешните ви напоследък. Какво по-добро
начало на седмицата. Одобрението на
околните ще ви съпътства на всяка крачка.
Не пренебрегвайте ангажиментите си в личен план. Можете
да направите много за да облекчите положението си. Всичко
зависи от вас. Действайте разумно и деликатно.
Л ЪВ
Оч акв а в и срав ни телно спокой на
седмица. Отдавна плануваните покупки е
добре да почакат. Семейни те ви
ангажименти ще са с предимство. Там не
ви очакват някакви изненади, просто има неща, които не
търпят отлагане. На някои от вас ще им се наложи да
пътуват по работа.
ДЕВА
Тази седмица започва с редица
ангажименти, но и с добро настроение. За
някои от вас предизвикателствата са
стимулиращи. Можете да успокоите
темпото в личен план. Там ще се радвате на разбирателство
с всички около вас. Ще бъдете приятно изненадани от
предложението, което получавате.
ВЕЗНИ
Тази седмица ще трябва да положите
достатъчно усилия, за да останете доволни
от себе си. Работата ви ще е напрегната.
Очакват ви доста ангажименти, но ако
разпределите времето си правилно ще успеете да съхраните
свежо настроението си през цялата седмица. Обърнете
внимание на въпросите, вълнуващи сърдечния ви партньор.
СК О Р П И О Н
Особено успешна седмица очаква онези
от вас, чието ежедневие е непосредствено
свързано с изкуството. Не се спирайте,
всичко е във ваши ръце. Непредвидени
разходи могат да объркат плановете ви, но за кратко.
Приемете с чувство за хумор всичко, което ви се случва в
личен план. Едва ли ще е нещо, което да ви притесни.
СТРЕЛЕЦ
Някои от вас ще трябва да се съсредоточат
повече върху професионалната си
ориентация. Потърсете скритите таланти в
себе си и ги оползотворете. Не мислете, че
това, с което се занимавате е единственото, на което сте
способни. Използвайте потенциала си пълноценно.
Времето работи за вас.
КО ЗИ РО Г
Очаква ви успешна и динамична седмица.
Имате шанса да постигнете целите си във
вида, към който сте се стремили. Опитайте
се да извлечете максималното от всичко,
което ви се предлага. Вечерта направете удоволствие на
семейството си с приятна изненада. Усмивките им ще ви
накарат да се почувствате чудесно.
ВОДОЛЕЙ
Успешна седмица предстои на онези от
вас, които се занимават с творческа дейност.
Имате прекрасни идеи, необходимо е само
д
а
пристъпите към изпълнението им. Не
мислете за другите, съсредоточете се върху собствената
си работа. Приятна среща ще разведри вечерта ви.
Възможно е ново сърдечно увлечение.
РИ БИ
Работете по задачите на седмицата, за да
не останете неприятно изненадани. Усилията
може и да не ви донесат удовлетворение, но
това е моментно стечение на обстоятелствата.
Устремени сте към нова любовна връзка с представител на
огнените зодии. Не действайте прибързано и можете да се
надявате на успех.
/БТ/

Иван Малев
Никога нашият народ не е бил толкова
беден и отчаян. Не
съм предполагал в
същото време, че е
толкова лесно манипуларируем и лъган.
В последните 12 години му е втълпявано, че политиката е
мръсна дума, политиците са всички маскари, партиите са излишни и. т.н. Тези, които говорят, че с политика не се занимават, не се замислят,
че политиката се занимава с тях. Думата „политика4 означава умение да се
управлява държавата, а от тези, които я
управляват, зависи
качеството на живот
на всеки от нас – независимо дали си гласувал или не.
Отчаянието на хората идва от това, че
ни е внушено, че окаяното ни състояние
продължава вече 23
години и става все
по-лошо. Това довежда до повишаване
броя на отчаяните
да гласуват и е найголямата грешка, която целят и манипулаторите, за да останат пак те на власт,
от които множеството е недоволно и роптае. Който не гласува, просто няма право да роптае, значи е
доволен от положението си и не иска то

да се промени. Пос- презрение наричани
ледните протести, „реститутки”.
които са основателМладите хора от
ни, показаха обаче, протестите, носещи
че повечето от мла- лозунгите за нациодите хора не са ори- нализация, трябва да
ентирани или просто знаят, че при двете
непросветени от къ- правителства на Луде идват проблеми- канов всичко беше
те. Те трябва да зна- държавно. Те довеят, че е лъжа, разпро- доха България до мостранявана от всич- раториум за външния
ки медии, радио и дълг, което значи бантелевизии, псевдопо- крут и до въвежданелитици, че безпъти- то на купони за храцата у нас продължа- нителни продукти –
ва 23 години. От тях среднощното чакане
само 1 година при на опашки от стари
правителството на хора за кисело мляко
Филип Димитров / и хляб, имаше и
1992-93/ и при прави- смъртни случаи.
телството на Иван
Младите хора от
Костов /1997-2001/, протестите трябва
държавата не е била да знаят, че следвауправлявана от ко- щият фалит на дърмунисти. През всич- жавата бе сътворен
ките 18 години в от друго комунистиБългария на власт ческо правителство,
бяха комунистите, това на Жан Видекоито с некадърното нов, довело инфласи управление я до- ция до 300 %, а стойведоха до 3 нацио- ността на лева 3000
нални катастрофи и за долар. Третият
фалит.
фалит е на Б.БориТези млади хора от сов, довел до порепротестиращите сре- дната мизерия и сващу ЕРП-тата трябва- лен от власт като
ше да насочат проте- първите две комустите си към своите нистически правибащи и майки, които телства.
гласувайки за комуниБългарино, крайно
стите са довели стра- време е да прозреш
ната до това положе- лъжите, внушавани
ние. Тези млади хора от комунистите за
трябва да знаят, че управлението на
първите кълнове при Ив.Костов. Всичко,
правителството на което се говори за
Ф.Димитров доведо- него и ти го вярваш,
ха до създаването на са пълни лъжи. Не
първите малки и сре- той ти е намалил
INи до
MEMORIAM
дни фирми
що-го- пенсията. Той наследе замогването на на- ди максималните
селението. За жалост, пенсии и заплати до
бившата ДС, начело с 10 000 неденоминилъжедемократичния рани лева. Мисли!
Ж.Желев и Ахмед След като 3000 лв.
Доган, го свалиха от са равни на 1 долар
власт. Предприемчи- при Жан Виденов,
вите българи бяха с колко са били пенси-

11 април - 17 април 2013г.
ите тогава? Една
пенсионерка например ми казва: Моята пенсия преди инфлацията беше 150
лв., а при проклетия
Костов в 2000 г. беше 68 лв.накарах я
да се замисли и тя
прозря: деноминацията на лева /което
ще рече стабилизацията/ беше направена през 1999 г. 1:
1000. Хиляда лева
станаха 1 лев и хлябът от 500 лв. стана
50 ст. Значи нейната пенсия през 2000
г. се е равнявала на
68 000 неденомонирани лева. Заключението е, че в края на
управлението на
Жан Виденов и началото на правителството на Иван Костов, само за 3 години, пенсията е била
вдигната, забележете, десет пъти. Пенсионерите трябва да
помнят още, че в същото време бяха отпуснати 20 % от
пенсията на починалия съпруг, че всяка
година с 20 % се
вдигаха пенсии и заплати, че се отпускаха всяка година
13 пенсия и заплата
за Коледа и.т.н.
Какво да кажа за
лъжите около т.н.
„криминална приватизация” от Иван
Костов, припявана
постоянно от Станишев, Сидеров и
Борисов? За партия
„ Ат а ка ”
меж ду
другото ме е гнус
да говоря. Как може, българино, да
се подв еж даш от
тол кова ф а лши ва
свирка, това е срам
за България.
Та за приватизацията – преди да се

4

извърши, капиталът
на българската скапана съветска индуст ри я стр ува л 30
млрд. долара, а Кост ов вз ел са мо 3
млрд. Значи другите ги сложил в джоба си. Само малко
помисли, българино
– купил си да речем
нов „Москвич” за 3
000 лв. и си го карал
15 години. Ако решиш да го продадеш, можеш ли да
вземеш пак същите
пари, или ще вземеш само 300 лв. за
ск ра б. Т а ка ст ои
въпросът и с Кремиковци, и с всички
останали съветски
боклуци. Вярно, при
нас нищо не върви.
Нито една институция не работи или е
на празен ход. Идват поредните парламентарни избори,
не се подвеждай от
никакви обещания и
лъжи.
Мисли, българино,
със собствената си
глава! Не е вярно, че
от 23 години сме на
същото дередже.
Има 5 години от тях,
за които никой не пише и не напомня, защото всички лостове
за информация са в
ръцете на манипулаторите. Иди да гласуваш, не гласуваш
ли – наливаш вода в
тяхната мелница.
Твоя глас разпределят пак те и промяна
няма да има. Видиш
ли на бюлетината:
БСП – БКП, Атака,
ДПС, ВМРО, куклата РЗС, България на
привилегированите
граждани и разбира
се ГЕРБ – бягай далеч от тях. Бъди разумен и гласувай!
Иван МАЛЕВ

* Обяви * Обяви * Обяви *
Купувам
* Купувам зем. земя в
Балчик, Царичино, Гурково, Тригорци, Соколово,
Сенокос, Змеево, Дропла и
Храброво.
Тел: 0886 462 784; 0878
462 784
/2-1/
* Купувам зем. земя в Каварна,
Шабла, Дуран-кулак, Ген.
Тошево, Доб-рич, Тервел,
Тутракан, Силистра.
Тел: 0878 462 784; 0886
462 784
/2-1/

Продавам
* Продавам апартамент,
2 стаи, в блок № 5.
Тел: 0893 792 190 /4-2/
* Продавам апартамент,
НС, зад общински пазар и
панелен апартамент в бл.15.
Тел: 0894 43 33 29; 0995
68 55 59 /5-5/

* Продавам 500 кв.м.
дворно място
в
регулация на ул. “Ком”,
кв.”Левски”, Балчик.
Цена по догова-ряне.
Тел: 0898 34 33 44 /10-7/
* Прода вам из год но
п арцел 6 40 кв .м в регула ц и я , н а ул. “ С т. п л а нина ” до п ожарна та и
летище Балчи к с ли це на
а сфа лто в п ът.
Цена по договаряне от
собственика,0% коми-сионна.
Тел: 0889 614 762 /4-1/
*Продавам 2 разтега-телни
фотьойла, удобни за легла.
Тел: 0899 154 601
/4-2/

Разни
* Гледам стари и болни
хора
Тел: 0899 33 61 03 /3-2/
* Сондажи за вода, изливн

пилоти и инженерно-геоложки проучвания.
Тел: 0878 901 155 /10-10/
*Д ав а м
п од
н аем
гарсониера в гр. Добрич,
бул. 25 септември № 39.
Тел: 0888 403 211 /4-2/
*Ремонт на вили
Тел: 0895037550 /30-14/
* “Биг Бен” - гр. Балчик
започва курсове по:
- компютърна грамотност;
- английски език;
- немски език;
- български език за
чужденци;
Организират се курсове
и по испански, френски,
руски, румънски и др. езици за всички възрасти.
За контакти:
0579/ 7-20-17; 0886 563
216; 0896 310 535;

Facebook.kom/Big Ben/
Balchik
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Електронно реле“Дневни светлини”
Ние ще Ви го доставим и монтираме, Вие
ще си спестите глобите от КАТ за невключени
дневни светлини.
Тел.0897 94 03 98; 0899 300 484;
0877 407 352
/6-6/
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