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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

 строителствoремонтпроектиране

Вече две години ГЕРБ уп-
равлява! В средата на манда-
та си продължава да има най-
високия рейтинг от всички
парламентарни и извънпарла-
ментарни партии. Лидерът
Бойко Борисов, който е и ми-
нистър-председател на стра-
ната, се ползва с любовта и
подкрепата на огромното
мнозинство от българския на-
род.Журналистите го оби-
чат.Предполага се, че порт-
ретът му виси в много спал-
ни на будни граждани за ев-
ропейско развитие на Бълга-
рия, но все пак това е лично
пространство и камерите още
на са го документирали. С на-
ближаването на изборите за
местна власт можем да допу-
снем, че някои от кандидати-
те за кметове и общински съ-
ветници ще разрешат да се до-
кументира и този факт.

От времето на Тодор Жи-
вков подобна непреходна
любов към държавен и пар-
тиен ръководител не се е на-
блюдавала в страната ни. На
какво се дължи феноменал-
ният успех и политическа
кариера на Бойко Борисов,
сдобил се с третата най –
висока  титла на признател-
ност в нашата страна, да-
дена първо на Живков –„Та-
то”, после на живковия зет
Славков – „Батето” и най –
накрая на живковия боди-
гард – „Бат‘ Бойко”? Си-
гурно това трябва да се
проучи от учените глави на
България, но дори и неу-
чените могат да направят
някои предположения.

Разбира се, първото и най

Склад
Тел: 7 22 89

 GSM: 0878 578 995
Тел: 7 22 88

 GSM: 0878 408 005

Магазин

Тонираща система “Оргахим” - 10 000 цветни
решения;санитарна керамика; фаянс; теракот;
гранитогрес; смесители; обзавеждане за баня.
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Юлита Христова
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– важно изискване да напра-
виш каквато и да било карие-
ра у нас е да си бил някога
член на БКП.

 После: Да си получил об-
разование в школата на Си-
меоново /ако не за ченге,
поне за пожарникар/. Да си
се навъртал около номенк-
латурата на предишния ре-
жим. Да държиш в джоба си
един репресиран от така на-
речения Народен съд пра-
дядо, който вече ти дава
пропуск и за дясното поли-
тическо пространство.

Близостта със Симеон
Сакскобурготски е сбъдна-
ла най – голямата  мечта на
Бойко да стане генерал и се-
кретар на МВР! Както сам
си признава, ако не беше ло-
шият Румен Петков, който
му иззе функциите в Мини-
стерството на вътрешните
работи, щеше още да си
стои на този пост, а не да се
бори с Тройната коалиция
и да я сваля от власт.

В невероятния политиче-
ски и властови успех на Ге-
нерала има няколко основ-
ни маркера:

Прави  партия с много до-
бра абревиатура ГЕРБ, на ко-
ято става неформален лидер
и оставя Цветан Цветанов по
собствения му израз „да ко-
па”. Докато Ц.Ц. копа из ця-
лата страна, ББ отива в Ща-
тите и се оплаква от кофтия
мат‘рял в България. Мат’ря-
ла, вместо да му се обиди, ре-
шава да му докаже, че греши
и масово гласува за него.
Толкова масово, че ако беше
сложил в листите домашните
си кучета и магаретата от
Банско, и те щяхада станат
депутати. Не, че в листите му
нямаше хора с по – нисък ин-
телект от този на каракачан-
ските  овчарки, но все пак не
бяха допуснати чак такива
куриози. Веднъж избран,
Бойко Борисов продължи да
поддържа високия си рей-
тинг с нестандартни методи:

 Успя да сложи много

прости хора на много ви-
соки места. Този му метод
беше наречен „Калинките”.
Умението му бързо да из-
дига, но и бързо да сменя
калинките, доведе журнали-
стите до възторг и го обя-
виха за единствения поли-
тик, който се вслушва в тех-
ните препоръки.

За две години управление
той не позволи на пенсио-
нерите да му се лигавят с
претенциите си за индекси-
ране на пенсиите с ръста на
инфлацията и понеже ги по-
дозира че са гласоподавате-
ли на Тройната коалиция,
непрекъснато ги праща при
Станишев да си искат пари-
те. И да не мислите, че това
накара повечето пенсионе-
ри да го намразят? Нищо
подобно! Най-много фено-
ве има в тази социална гру-
па.

Отнетите социални при-
добивки при най – различ-
ни групи хора, монополни-
ят ръст на цените, целият
икономически упадък, изо-
бщо за всичко лошо е вино-
вен някой друг и масовият
български гражданин се
обижда почти колкото ББ,
ако някой за миг се усъмни
в изключителните му упра-
вленски качества.

 Каквото и да направи мини-
стър-председателят, каквато и
простотия да изрече, отвсякъде
му подвикват: „А така, Бат‘Бой-
ко! Дай им да разберат на кому-
нетата! С теб сме!”

А пък откакто нарече бъл-
гарите „кучета”, кучешката
любов на народа няма гра-
ници. Особено след като Це-
цка Цачева обясни, че куче-
тата на премиера са обгриж-
вани с много любов.

Като си помисли човек,
България е една невероятна
държава с един невероятен
народ, който умее да си из-
бира невероятни управници.
Вероятността това да се про-
мени е почти невероятна.

Юлита ХРИСТОВА
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Предстои утвържда-
ването на проект за
реконструкция, кон-
сервация и експонира-
не на “Мелницата”,
която е визитната кар-
тичка на Балчик от на-
чалото на XX век. Тя
ще се превърне в мяс-
то за излагане на дви-
жими културни ценно-
сти от района на об-
щината и ще стане сре-
дищен информацио-
нен център за потен-

циалните посетители
на града и околността.

Консервирането и
реста врирането на
сградата и околното
пространство ще до-
принесат за развити-
ето на алтернативния
туризъм в Балчик, на-
сочен гла вно къ м
разкриването на бо-
гатото културно - ис-
торическо наследст-
во в региона, както и
ще даде възможност
за опазване на сгра-
дата - обявена за кул-
турна ценност с мес-
тно значение.

Подготовката на ин-
вестиционния проект
ще позволи на Общи-
на Балчик да кандида-
тстваза финансиране
по Оперативна прог-
рама “Регионално
развитие 2007 - 2013г.”,

която изисква подобря-
ване на туристически-
те атракции и свързана-
та с тях инфраструкту-
ра като част от цялос-
тен проект за консерви-
ране, реставриране и
експлониране на нед-
вижимите културни
ценности на територи-
ята на общината.

Голямата мелница в
Балчик е построена
през 1909г. само за 1 го-
дина от Анонимното
индустриално дружес-
тво - Балчик. Проектът
и изпълнението му са
възложени на герман-
ската фирма Luther  и
още една водеща евро-
пейска фирма, също
германска  Eisenbeton.
Това е най-модерно
оборудваната мелница
на Балканите, която съ-
държа и първите сто-

манобетонови силози
в България. Освен най-
високотехнологичини-
те валцови мелници,
планзихтерни сита и
стоманобетонови си-
лози, мелницата има и
модерен дизелов дви-
гател с мощност
200к.с. Проектът, тех-
нологичното оборуд-
ване, циментът и желя-
зото са от Германия.
Изпълнена е от мест-
ни строителни матери-
али - камък и тухла.
Мелницата работи ус-
пешно до 1916г. когато
попада под обстрела
на руския военен фло-
ти и понася значител-
ни щети.

Очаква се мелницата
отново да има най-ва-
жно значение за града
и за неговата визия.

/Б.Т/




