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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

Êîãàòî ëåòíèòå ïðîòåñòè
ïðåìèíàò â çèìíî íåäîâîëñòâî...

Юлита Христова
Вече 50 дни хиляди хо-

ра протестират по ули-
ците на София срещу
тройната коалиция на
БСП, ДПС и „Атака“, из-
лъчила правителството
на Орешарски.

Вече 50 дни правител-
ството продължава да
назначава мутри, род-
нини и приятели на вси-
чки нива в управление-
то на държавата. Явно,
дебелокожото управля-
ващо мнозинство не се
трогва от подигравките
и презрението на хора-
та. Остена на протести-
те не може да пробие
сланината на тяхната на-
глост и самодоволство.

Харесали са си месец
май 2014 година като
евентуален срок за пода-
ване на оставка. Но това
е само вариант! Иначе
напомнят, че мандата им
изтича през 2017 година!

След като за 40 дни не
можаха да провокират
насилие в редиците на
протестиращите, за да се
саморазправят с тях, при-
еха да се правят, че не ги
забелязват. В отцепения и
охраняван с полиция
парламент, изолирани ка-
то прокажени, депутати-
те се правят, че „правят
нещо за народа“. В дейс-
твителност подготвят по-
редния грабеж с актуали-
зацията на бюджета. С па-
ри, които ще връщат до-

ри тези, които сега подк-
репят кабинета „Орешар-
ски“ и му благодарят за
трохите под формата на
5 % намаление на тока,
помощи за първокласни-
ци и детски добавки, оти-
ващи предимно в циган-
ските семейства, парла-
ментарните тарикати се
гласят да наливат средст-
ва в собствените си кръ-
гове от фирми.

Инвестиции, нови рабо-
тни места и на други бля-
бля обещания, дори сами-
те те не си вярват. Озъбе-
ният национализъм на
„Атака“ пъди всякакъв
чужд инвеститор, с изк-
лючение на неясни рус-
ки капитали, а в покрови-
телствания от БСП и ДПС
сив сектор в икономика-
та работните места не съ-
здават благосъстояние.
Но, както и да е! За близо
2 милиона гласоподавате-
ли, няма никакви аргу-
менти, които биха ги на-
карали да променят отно-
шението си към тези пар-
тии. Е, ако банките се сру-
тят и мизерните доходи
станат още по-мизерни,
както по времето на Ви-
денов, възможно е нещо
в главите им да прещра-
ка. Казват, че празните ко-
реми понякога са по-ум-
ни от заблудените глави,
но все пак не е сигурно.
Ако беше сигурно, след
Луканов и Виденов БСП
не трябваше никога пове-
че да идва на власт. Не тря-
бваше да идват на власт и
нейни производни като
НДСВ и ГЕРБ!

Но когато широките на-
родни маси решават, здра-
вият икономически разум
на не малко способни хо-
ра се прегръща с попули-

зма и гледа да се намърда
в листите на избираеми
места, защото личното и
семейно благополучие
надделява над звучащото
вече като виц послание
„На ползу роду!“

Интелигентният и ли-
шен от ексцесии летен
протест, явно, престана да
плаши самодоволната па-
плач в парламента, която
вече се гласи да разполо-
жи телеса по нашите и чу-
жди екзотични курорти и
да отмаря на спокойствие.
Това, че и тук, и в чужби-
на, където и да ги срещнат
хората ще продължат да
дюдюкат след тях, не ги
стряска особено. Но все
пак трябва да си припом-
нят един стар български
афоризъм: „Като не ис-
каш  мира, на ти секира!“

Когато дойде зимата и
популизмът  замръзне
във фризера на иконо-
мическата ви импотен-
тост, а трохите от дадени-
те подаяния  вдигнат още
цените, защото раздава-
нето на пари на калпак е
подкуп, а не икономиче-
ски механизъм, протес-
тите ще бъдат съвсем
различни от сегашните!
И дори Велислава Дъре-
ва  да ви обясни разлика-
та между тия и ония про-
тести, недоволството на
хората ще ви помете!

С половин уста обеща-
вате оставка на правител-
ството през май 2014 го-
дина. С цяла уста сте зи-
нали за целия мандат!

Струва ми се, че жи-
вотът се движи по-бърза
от вашите сметки, а из-
черпаното търпение из-
бухва в неочаквани илю-
минации!

Юлита ХРИСТОВА

ПРОДАВАМ МОТОПЕД
Марка: Лифан, производство: Тайван, 49 куб. см,

първа регистрация - 10.06.2008 г. Цена - по договаряне.
Тел.: 0899 233 248

Ìèð ìåæäó Áîòàíè÷åñêàòà
ãðàäèíà è Äâîðåöà

Д-р Красимир Косев /Директор на ботаническите градини в България/ и Жени Михайлова /Директор
на ДКЦ “Двореца” - Балчик/ заровиха томахавката и изпушиха лулата на мира в деня на тържественото
честване - 125 г. на СУ “Св. Кл. Охридски” и 120 - годишнината на създателя на Ботаническата градина
- проф. Даки Йорданов. Датата е 27 юли 2013 г. Хубаво би било Община Балчик да е първи фактор в
един бъдещ триумвират, който да ръководи спорещите до сега институции.                  Фото: М. Костова

Òåíèñèñòèòå-âåòåðàíè - îòíîâî ñ ïîáåäè
От 24 до 28 юли 2013 г.

се проведе ХV Между-
народен фестивал по
тенис на маса „Албена
2013”. Участваха 12 дър-
жави. От Спортен клуб
– Балчик се представи-
ха ветераните Краси-
мир Михайлов (50+),
Борис Червенков (60+).
Въпреки малкия си ме-
ждународен спортен
опит, Красимир Михай-
лов започна с победа в
групата над варненец,
но груби съдийски гре-
шки в срещата с руснак,
го лишиха да попадне в
основната схема. Борис
Червенков извоюва 3
победи в група от 40 съ-

стезатели (60+) и се кла-
сира на първо място.
Продължи с победи над
българин, румънец, но
на полуфинала загуби
от руснак и спечели
бронзов медал.

Крайно класиране:
1. Полша (Варшава)
2. Русия (Москва)
3. България (Балчик) –

Борис Червенков
Следват международ-

ните турнири: на 10 и 11
август във Варна, кога-
то ще гостува специал-
но „Фенербахче” – Ис-
тамбул; на 15 – 18 август
в Панагюрище и 20-25
август в Бургас.

/Б.Т./




