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Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17
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Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строите лствoремонтпроектиране
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Юлита Христова

Да се каже, че управ-
ляващите идват и си оти-
ват в България, не е съв-
сем вярно.  45 години ни
управляваха бащите и дя-
довците,  а после – 25 го-
дини децата и внуците –
все представители на
БКП, която в над стого-
дишната си история е сме-
няла многократно името
си, но не и нрава си.  А
нравът и, както и нравът
на нейната върхушка е та-
къв, че във всички демо-
кратични страни комуни-
змът е осъден наред с фа-
шизма, а за комунистиче-
ската номенклатура е на-
ложена лустрация. У нас,
ръководителят на така
наречената „дясна пар-
тия“ ГЕРБ, се възхищава
от комунистическия дик-
татор Т.Живков и каз-
ва,че ще се гордее, ако на-
прави поне една стотна от
това, което е направил
човекът, на когото е бил
бодигард.

Популярната фраза от
началото на прехода, че
ако от изборите зависе-
ше нещо, щяха да ги за-
бранят, с годините става
все по-актуална. Избо-
рите се превърнаха в на-
чин да се легитимира
политическата и иконо-
мическа власт на кому-
нистическата  номенкла-
турата и нейните копои
от ДС. Е, успяха! Успя-
ха дори повече, отколко-
то са се надявали.  Ста-
ни шев оглавяв а ПЕС,
Бокова се кипри начело
на Юнеско,  Сталинка е
виден еврокомисар. Че-
стито на ЕС!

В настоящия българс-

ки парламент има предс-
тавители само на една
партия, на някогашната
БКП, независимо какви
имена са си сложили и за
какви се представят. И
тъй като истинска опози-
ция там вече няма, всич-
ки спорове и битки меж-
ду БСП, ДПС, „Атака“ и
ГЕРБ се водят в името на
лични интереси - кой по-
вече да открадне от на-
пълно опустошената дър-
жава, която се е превър-
нала в заложна стока и за
европейските фондове, и
за руските интереси.

Управляващите Бълга-
рия дойдоха преди 70 го-
дини заедно с танковете
на Червената армия и от
тогава нито са си отиш-
ли, нито смятат да си хо-
дят. Не случайно се вбе-
сяват от всяко искане да
се демонтират паметници-
те на така наречените „ос-
вободители“ и старател-
но ги мият от опита на
всеки да сложи малко
цвят на сивия им бетон.
Превърнаха властта в на-
следствена привилегия и
никой, извън средите на
някогашната БКП и реп-
ресивния и апарат не по-
лучи шанс за нормално и
перспективно развитие.
Ето защо, народът реши
да си отиде! И това му ре-
шение не е от сега. Спом-
ням си, че още по време-
то на мнооого зрелият со-
циализъм ЦК на БКП се
беше разтревожил, че
българките не искат да
раждат и забраниха абор-
тите.  Въпреки тази мяр-
ка, населението така и не
можа да достигне плани-
раните от властта 9 мили-
она. Аха, аха, да станем,
но не се роди девет мили-
онният българин. Дойде
1989 година и въпреки
преструвките,  че Бълга-
рия ще се превърне в
просперираща европейс-
ка държава, голяма част
от хората не повярваха на
сладките приказки. След
като видяха че преимену-

ваната БКП на БСП пре-
взе изборите за Велико
народно събрание, си сте-
гнаха багажа и напуснаха
завинаги родината. Запо-
чна осъществяването на
популярния от времето
на Живков виц:

„Арестували един чо-
век, защото се опитвал да
избяга през границата.
Осъдили го на няколко го-
дини затвор. Като ги из-
лежал, го попитали, дали
пак ще избяга. Той казал
– да. Отново го осъдили.
Така, няколко пъти. Нак-
рая, на въпроса, дали ще
избяга от страната, ако от-
ворят границата, той ка-
зал, че няма да избяга, а
ще се качи на някое дър-
во. Учудени го попитали,
защо? А той отговорил: За
да не ме смачкат тълпите,
които ще се втурнат да бя-
гат зад границата.“

Днес в България живе-
ят вероятно около 6 ми-
лиона, въпреки, че спо-
ред избирателните спи-
съци над  7 милиона са
гласоподавателите. Запу-
стелите села, обезлюдя-
ващите малки и средни
градове, пълните пенси-
онерски клубове и праз-
ните училища, говорят в
полза на шестте милио-
на, но властта си прави
оглушка за истината. По-
вече от 2 милиона бълга-
ри са напуснали държа-
вата завинаги и в чужби-
на се раждат повече бъл-
гарски деца, отколкото
тук,  където преобладава-
щото население е над 50-
годишна възраст. Вмес-
то мерки за подобрява-
не качеството на живот,
подобряване качеството
на образованието, създа-
ване на реални работни
места и изобщо опит за
задържане на малцинст-
вото от млади хора тук,
ректор на университет
им посочи терминал 2, а
омразата на властта и об-
служващите я медии към
протестиращите за пове-
че морал в политиката,

За контакт: ул.“Иван Вазов“ №6 (до пощата),
тел: 0579/7-20-17, 0896 310535,

facebook.com/BigBenBalchik, www.bigben.bg
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*  ПРОВЕЖДА курсове по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и
ФРЕНСКИ език, КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ.
* ОРГАНИЗИРА курсове по ИСПАНСКИ, ИТАЛИАНСКИ,

РУСКИ и РУМЪНСКИ език.
* Организира  КОРПОРАТИВНИ курсове по руски, английски

и немски език

* Ние сме ОДОБРЕН ДОСТАВЧИК на услуги за
обучение по програмата „АЗ МОГА ПОВЕЧЕ“

достигна абсурдни нива.
Престъпното поведение

на Волен Сидеров, гнус-
ната коалиция между БСП,
ДПС и „Атака“, личната
война между Първанов и
Станишев за повече власт,
все по-оскотяващите и не-
грамотни тълпи, които оп-
ределят резултатите от из-
борите, стимулират и пос-
ледните смислени хора в
страната да я напуснат.

Че българският народ
си отива, не е просто ме-
тафора. Когато младост-
та, културата, образова-
ността и професионализ-
мът изчезват от населява-
щите територията на та-
ка наречената ни държа-
ва, за какъв народ можем
да говорим? Приматите,
които отмъкват всичко
метално от релси до па-
метници на културата, от
решетки на канализация-
та до жиците на далекоп-
роводите, за да ги преда-
дат във вторични суро-
вини за стотинки – това
ли е народът? Тарикати-
те, които се присмиват на
морала и използват мъ-
тилката на времето за ли-
чна изгода – това ли е на-
родът? Паразитиращият
върху нещастието на хо-
рата псевдоелит с негови-
те чалгарски изяви и пар-
венюшки вкус – това ли
е народът? Размножава-
щата се безконтролно по-
литическа помиярщина,
която припява“боли ме
гъзъ…“ и се бори за дър-
жавна субсидия, за да си
купи скъпарски автомо-
бил – това ли е народът?

Навсякъде по света вла-
стта идва и си отива, но
народът остава. Само в
България народът си оти-
ва, а лишената от всяка-
къв смисъл власт стои на
пук на всичко смислено и
въпреки 7-месечните иска-
ния за оставка, се отчете
пред самата себе си с ог-
ромни успехи и невижда-
но подобряване на соци-
алния си живот.

Юлита ХРИСТОВА

(до кафе “Акроза”)
където ще намерите богато разнообразие на

диопрични рамки и слънчеви очила
на атрактивни цени.

Всеки вторник се извършват безплатни прегледи
от очен лекар  специалист - офталмолог.

Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка при
втора поръчка или покупка.

Тел: 0878 568 257
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До края на месец януари се подават декларации за изчисляване на дължимите такси за

водовземане и ползване на воден обект. Таксите са годишни и трябва да се платят най-
късно до 31 март.

До 31 януари 2014 година титулярите на разрешителни по Закона за водите трябва да
представят в Басейнова дирекция за Черноморски район декларации по чл.194„б” от
Закона за водите с информация за използваните обеми вода и дължимата такса за периода
01.01-31.12.2013 година.

Данните в Декларацията се попълват в съответствие с издаденото разрешително и
Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. Таксите
са годишни и следва да бъдат платени най-късно до 31 март 2014 година. Заплащането
се извършва само по банков път.

Декларации  по чл.194б, могат да се изтеглят от сайта на Басейнова дирекция за
Черноморски район (www.bsbd.org), в секция „Формуляри на заявления”, т.V. Същите
могат да се получат в офисите на дирекцията в гр. Варна ул.„Ал.Дякович”33, гр. Шумен
ул. „Кирил и Методий”34 и гр.Бургас ул. „Филип Кутев”13.

Басейнова дирекция напомня на всички титуляри на разрешителни, че съгласно чл.
194"б”, ал. 6 от Закона за водите, непредставянето или  ненавременното представяне на
декларацията е нарушение на правилата за деклариране и отчитане. Съгласно чл. 200, ал.
1, т. 4 от Закона за водите, глобата/имуществената санкция при нарушаване на правилата
за деклариране, отчитане и контролиране при осъществяване на разрешеното водовземане
или ползване на воден обект е от 150 лв. до 1 000 лв.

Басейнова дирекция за Черноморски район
052/ 687 462




