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Възкресението  на
народа ни се отбеля-
зва  всяка  година  на
трети  март.  Възкре-
сение на народ, кой-
то 500 години тъне в
мрак. Народ без своя
политическа и духов-
на  свобода,  без  раз-
витие  на  духовна  и
материална  култура.
500  години?  Колко
дълго?

И  въпреки  всичко
народ,  който  успява
да извоюва свобода-
та  си.  В  съзнанието
ми изплуват най-сил-
ните думи, написани
по повод освобожде-
нието на родината ни.
Думи,  изпълнени  с
болка  и  умиление
към всички, доприне-
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сли  за  тази  толкова
изстрадана  свобода:

Българийо, за
тебе те умряха,

една бе ти
достойна зарад

тях
и те за теб,
достойни,

майко,бяха!
И твойто име
кат мълвяха,

умираха без
страх

Да,  наистина,  има
много, паднали за на-
шата свобода, хора, до-
стойни и обикновени,
дали живота си, за да
бъдат  свободни деца-
та им. Хора с принци-
пи, нравствени устои и
ценности….Но  къде
са те сега? Едва ли ще
са щастливи от съвре-
менната  картина  на
свободна България.

Разбира  се,  че  във
всяко време има доб-
ри, лоши, трудни и ле-
ки моменти, но сякаш
времето,  когато  този
стих е написан, е вре-

ме  на  достойнство  и
мечти,  и  то  толкова
силни, че са успявали
да  вдигнат цял  един
народ на битка- бит-
ка за по-добър живот.

А  времето,  когато
свободата  съществу-
ва, е толкова мрачно и
недостойно,  толкова
различно от  мечтите
на  падналите  в  бой.
Сега сме свободни, но
имаме по-високи  да-
нъци. Сега имаме сво-
ята духовност, но сме
неверници. Сега има-
ме култура ,но не я це-
ним…

От  доста  време
българският  народ
има  нужда  от  едно
второ  Възраждане  и
аз  в  деня  на  най-го-
лемия празник на на-
цията  си пожелавам
това да се случи, кол-
кото  е  възможно  по-
скоро,  за  да  живеем
и ние един по-добър
живот.  Живота,  за
който толкова хора са
паднали в бой.

Георги Златев
Георгиев

По  този  повод  се
обърнах  към  Марийка
Николова – ръководител
на ЗАД „Виктория” в на-
шия град. Повод е и, че
тази  застрахователна
компания  има  отскоро
нов и модерен офис, до
бистро  „Синия лъв”  в
началото на ул.”К.Киси-
мов”.

Тъй като известно
време бяхме колеги в
скандалната фирма
„СтанТех”, нека си го-
ворим на „ти”.

Разбира се. И аз имам
трайни спомени от тази
фирма, както на теб, та-
ка и на други служите-
ли, трудовият стаж не ни
беше признат от НОИ по
понятни причини.

Нека да оставим споме-
ните и да мислим за бъ-
дещето. Разкажи ни за за-
страхователното акцио-
нерно дружество „Викто-
рия”, което ръководиш.

То съществува от 2002
г. И тази година е юби-
ляр, начело с директори-
те Данчо Данчев и Жа-
нета  Джамбазка.  Дру-
жеството има 64 офиса
в страната, с които вече
10 години вървим заед-
но към успеха.

В какво се крие същи-
ната на Вашата работа?

Предлагаме разноо-
бразни видове застра-
хователни дейности –
осигуряваме  Вашето
спокойствие по време
на  пътуване  по  земя,
въздух и вода; защита-
ваме Вашия  бизнес и
сигурност.  Всеки  мо-
же  да  се  наслади  на
своята  почивка  чрез
застрахователен пакет
„Ваканция”. Има дру-
ги застрахователни па-
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кети  –  застраховки
„Злополуки”,  където
сте защитени при вси-
чки ситуации. Предла-
гаме и селскостопанс-
ки  застраховки,  при
които са защитени зе-
меделските култури и
животни. При застра-
ховане  на  „Автомо-
би л+ ” ос иг уря ва м е
Вашето  спокойствие
на пътя в  България и
Европа.

Вече имаш нужния
опит. Какво би казала на
младите застрахователи?

Младите хора, които
искат  да  се  занимават
със застраховки, трябва
да са контактни, отзив-
чиви,  компетентни,  да
излъчват  спокойствие.
Освен нужното образо-
вание, необходимата те-
оретическа подготовка,
която  умело  трябва  да
използват, те трябва да
познават и  своя район
на действие, климатич-
ните и географските му
особености,  тъй  като
конкретността не търпи
компромиси.

Виждам, че Управител-
ният съвет на „Виктория”
не е безразличен към тво-
ята дейност и е наградил
твоите усилия.

През изтеклия период
офисът, който ръководя,
има едно първо място в
най-висок  размер  на
начислени  премии  в
рейтингова  група  „В”,
първо място за „Среден
брой  застрахователни
договори на служител”,
едно второ и едно трето
място в същата рейтин-
гова група.

Тайна ли е как се осъ-
ществява спойката ме-
жду застраховател и
клиент, за да няма ско-
ваност в диалога?

Трябва  да  си  много
търпелив и учтив, ра-
зяснявайки  условията
от определените изис-
квания  за  различните
видове  застраховки  с
различни  застрахова-
телни рискове и покри-
тия, при катастрофич-
ни  рискове  /наводне-
ния,  земетресения  и
други като пожар, път-

ни транспортни произ-
шествия  с  друго  мо-
торно превозно средс-
тво, грабеж и др./. Пре-
длагаме и пълно „кас-
ко” застраховане, кое-
то е за предпочитане.

Не трябва да забравя-
ме,  че  и  върху  нас  се
осъществява контрол от
Комисията за финансов
контрол и надзор, с пре-
дседател  Стефан Мав-
родиев, а и ние имаме
срокове за изпълнение и
те  са  в  рамките  на  15
дни. За тази цел разпо-
лагам  и  със  служебен
автомобил,  който  ми
помага  да  осъществя-
вам непрекъсната кому-
никация с вещите лица
и проблемите да се ре-
шават своевременно.

Какво ще пожелаеш
на настоящите и бъде-
щите си клиенти?

Здраве и кураж нався-
къде. Да се доверят на
ЗАД „Виктория”, защо-
то  сме  водещи  и  само
ще спечелят чрез нас.

Интервю: Георги
ЙОВЧЕВ

На основание чл.68 от
НОРПУРОИ на Общин-
ски съвет-Балчик и За-
повед № 193/23.02.2012г.
на  Кмета  на  община
Балчик.

Община Балчик обя-
вява  публичен  търг  с
тайно  наддаване  за
продажба на поземлен
имот с идентификатор
04515.11.22 по кадаст-
ралната карта и кадас-
тралните  регистри  на
с.Бобовец,  одобрена
със Заповед №300-5-7/
09.02.2004год.  на  Из-
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пълнителния директор
на АГКК, представля-
ващ земеделска земя с
начин на трайно полз-
ване: друг вид позем-
лен имот без определе-
но стопанско предназ-
начение,   с  площ  от
47663 кв.м., актуван с
Акт за частна общинс-
ка собственост №3363/
27.10.2008год., на цена
не по-ниска от 28369лв.
/двадесет и осем хиля-
ди триста шестдесет и
девет лева/ за целия.

Търгът ще се проведе

на 20.03.2012год. /втор-
ник/ от 10 часа в залата
на общинска админист-
рация -Балчик на адрес:
площад “21-ви Септем-
ври” №6.                  

Закупуване на тръжни
книжа:  всеки  работен
ден от 05.03.2012г. до 14
часа на 16.03.2012г. на ка-
сата на общинска адми-
нистрация - Балчик, ет.І.

Депозитът за участие
в търга се внася на каса-
та  на  община  Балчик,
или по банков път в срок
до  15.00  часа  на

16.03.2012г.
Молби  за  участие,

комплектовани с изис-
куемите документи, се
подават в срок до 15.00
часа на 16.03.2012г. в
информационня  цен-
тър на община Балчик.

Оглед на обекта може да
бъде извършен всеки ра-
ботен ден от 10 до 14 часа,
в периода от 12.03.2012год.
до 16.03.2012год.

Телефон за справки:
0579/ 7 10 63 -

М.Мицев - главен
експерт ОПФ

8 март
На 8 март

празнуват вред
жените.
На 8 март

даряват им цветя.
Мъже във обич на
жени се вричат,
а други кланят им

се до земя.

С целувки майките
дарявахме,
когато бяхме

мънички деца.
Кокиченцата от
снега изравяхме,

за да накичим
мама в утринта.

Но бързо се
изнизаха годините
и майки станахме
на нашите деца.
С безмерна обич ни

дариха те!
За нас са вече

първите цветя!

Навън лудува
топъл вятър
и птиците веч

викат пролетта.
На 8 март за

мама, за жената,
те пеят одата на

радостта!
Иванка АТАНАСОВА

Учител-пенсионер

Рай  за  чуждестран-
ния  бизнес?.  Част  от
американската фирма “
STRATFOR”, именува-
н а   к ат о”  сен ч ест о
ЦРУ”,  изготвя  проуч-
вания за корпоративни
клиенти. Тя дава оцен-
ка на страните, обект на
инвестиционен интерес.
Данните са обобщени с
цветна скала (червена-
негативна ситуация, зе-
лена  позитивна). Най-
шокиращите  данни  за
България са в графата-
престъпност. От нея по-
тенциалният  инвести-
тор научава следното:

-организираната  прес-
тъпност играе голяма ро-
ля в правителството и би-
знес операциите.

-сигурността в приста-
нищата е нулева, мафията
владее портовете, постоян-
на контрабанда.

- сигурността по пъти-
ща и железници е отчайва-
ща- контрабандата и прес-
тъпленията не се доклад-
ват.

-  корупцията  в прави-
телството и  полицията е
всеобхватна и безнаказана.

- организираната прес-
тъпност контролира вери-
гата за доставки.

- чуждите компании са
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жертва на рекет.
- повсеместна бюрокра-

ция и произвол от страна
на местната власт

Доброто е, че България
не е обект на терористич-
ни нападения, умерен е ри-
скът от природни бедст-
вия. Влиянието на синди-
катите е слабо Предпочи-
тат да лобират и да се до-
говарят.  Проблем  са  ло-
шите комуникации- по мо-
ре, реки, пътища и желе-
зопътен транспорт. Цяло-
стното впечатление е : ста-
ва дума за инфраструкту-
ра  за  страна  от  Третия
свят. Държавното устрой-
ство е в полза на бюрок-
рати и корумпирани поли-
тици, без гражданско об-
щество, завладяна от ма-
фията, но и с някои дос-
тойнства: не е в състояние
на гражданска война, не
враждува със съседите си,
не е огнище на тероризъм
и земетресение!

No comment !
Г.Йорданов-Гого

П.С.  Тези дни узнахме,
че логото на американска-
та корпорация “ Шеврон”
стои на поканата  на при-
ема на българското посол-
ство в САЩ  по повод на-
ционалния празник Трети
март. Понеже  не  прави
разлика между позор и сла-
ва г-жа Поптодорова чис-
тосърдечно призна, че и
миналата година компа-
нията е била спонсор на по-
солството. Да  Ви припом-
ня: “Шеврон  е тази  коя-
то иска шистовия газ  у
нас! Еееееееех, демокрация!

СБУ Балчик поздравява всички жени, работещи в направление
”Образование”, като им желае много здраве и успехи.

Дарина ГРАМЧЕВА

ØÀÕÌÀÒÅÍ ÒÓÐÍÈÐ
На 10-11.03.2012 год. ще се проведе състезание по шахмат.
Начало  на  турнира  е  в  10.00 часа  на  10.03.2012 год.

Записване в залата на ШК „Балчик”, ул. „Дионисополис” № 3.




