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Направи впечатление
намерението на РЗС да
изпрати в затвора ко-
румпирани министри и
кметове феодали. Това
развълнува хората мно-
го преди изборните дни.
Какви са непосредстве-
ните цели на партията
Ви?

Според авторитетна и
независима американс-

ка агенция ние ще спе-
челим между 7 и 9% в
бъдещите избори, защо-
то казваме истината и
изваждаме на показ ко-
рупцията. Държим на
бързата процедура за
съд на полицаи, съдии и
прокурори, слугуващи
на мафията. Целим шо-
ково намаляване на ко-
рупцията и драстично
съкращаване на бюро-
крацията.

Обещавате на тези ко-
ито ще гласуват за вас,
че ще имат рязко увели-
чение на доходите. Че
ще денонсирате догово-
рите с монополите.

Рязко ще намалим це-
ната на тока за битови и
промишлени нужди. Ще
насърчим родното про-
изводство и ще дадем
свобода на бизнеса,
особено малкия и сре-
ден бизнес.

Всички партии го
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обещават, но ние ще го
направим.

Ще станат ли депута-
тите от 240 на 100?

Да и ще имат само два
мандата за депутати и
кметове и възможност
за отзоваването им.

Ще работите ли по но-
ва социална и здравна
система, според която
хората да плащат по-
малко за лекарства?

Да, хората ще плащат
до 70% по-малко за ле-
карства. И по отноше-
ние на загиващата бъл-
гарска нация, ще пред-
приемем насърчаване
на образованата ражда-
емост.

На местните избори
РЗС имаше 18%, кое-
то е голямо постиже-
ние.

Трите морски общи-
ни се представиха мно-
го добре и резултатите
бяха два пъти по-големи,

особено в Каварна, в
сравнение с национал-
ните. От Балчик нямаме
представители в листата
на РЗС, но това е попра-
вимо. Участващите 12
души са добруджанци,
нямаме парашутисти от
София. Всички от лис-
тата са представители на
различни сфери на ико-
номическия живот и са
много авторитетни.

Каква е вашата визи-
тна картичка?

Аз съм роден на
25.08.1968 г. Завършил съм
морско училище в Бургас
и съм работил в „Океанс-
ки риболов” 1992 г. 2 го-
дини съм работил в ЮАР.
В момента имам фирма
в Каварна за внос/износ
и дистрибуция на стоки.
Женен съм с едно дете. В
партията на РЗС  съм от
нейното основаване.

Интервю: Маруся

КОСТОВА

Преживяваме трета-
та поред за България
икономическа ,соци-
ална и парламентарна
криза от последните 20
години.В тази обста-
новка на бедност , ко-
рупция и беззаконие
се намираме заради
некомпетентното и не-
решително управле-
ние на страната от по-
литическа партия
ГЕРБ и  екипа  Бори-
сов- Цветанов.Масо-
вите протести на хора-
та бяха с ясни искания
за незабавно намаля-
ване на непосилните
цени на тока ,местни-
те данъци ,корупцията
, повишаване на ми-
зерните пенсии и  ра-
ботните заплати.Тези
справедливи искания
можеха да се решат
със спешни законода-
телни промени от уп-
равляващото мнозин-
ство  в българския пар-
ламент.Решението бе-
ше в ръцете на минис-
тър председателя Бо-
рисов , който избяга от
отговорност и подаде
оставка.Оставка ,която
хвърли станата  и в те-
жка политическа кри-
за.Без излизане от та-
зи криза не може да се
намерят стимули за
насърчаване на бъл-
гарският бизнес.Това
са  предизвикателства
насочени към българ-
ският избирател , кой-
то трябва да  вземе
правилното реше-
ние.Избирателите да
посочат управление
което веднага да създа-
ва доверие , което да
доведе до намаляване
на лихвите по кредити-
те , отпушване на па-
зарите . В последно
време се чуват гласо-
ве , че няма изход.

Ние от  коа лиция
Демократи за Силна
България- Български
Демотратически Фо-
рум Ви казваме , има
изход ,има надежда
,има път напред.

Нашето предложение
е оформено в три стъп-
ки:
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-Доходи
-Работа
-Сигурност.
Доходи - Освобожда-

ваме доходите от моно-
полни цени.Обявяваме
война на монополите  и
слагаме край на техните
злоупотреби с нови за-
кони за превенция и кон-
трол.

Облекчаваме дохо-
дите от данъци и бю-
рокрация.Премахваме
дискриминационната
данъчна ставка от  15%
за еднолични търгов-
ци и облагането им ка-
то самонаети физиче-
ски лица ( свободни
професии , занаятчии
, фермери , еднолични
търговци и дружест-
ва),Законодателно на-
маляване с 90% на бю-
рократичните проце-
дури.

Създаваме нови рабо-
тни места.Въвеждаме
прости и ясни правила
и преференции за само-
наети лица и семейни
фирми в трудовото , да-
нъчно и осигурително
законодателство.

Работа.  Запазваме съ-
ществуващите работни
места.Гарантираме фи-
нансова стабилност
чрез запазване на „ ва-
лутния борд” и спешни
мерки за излизане от
кризата.

П о д п о м а г а м е
м а лк и т е  и  с р ед н и
предприятия .За ме-
н ям е досе га шн а т а
система на предва-
р и т ел н и  р а з ре ш е -
ния  и  проверки з а
з а поч ва не на  ср е-
ден и малък биз нес
със система на пос-
ледващ контрол.

Гарантираме конку-
рентноспособност на
българското образова-
ние чрез осъвременява-
не на държавните обра-
зователни изисквания.

Сигурност. Обявява-
ме война на мафията и
организираната престъ-
пност .Оттегляме МВР
от бизнеса.Създаваме
сигурна среда: във вся-
ко кметство – полицай.

Възтановяваме соли-
дарността и справедли-
востта в българското
здравеопазване , увели-
чаваме парите за здра-
ве от 4,1% до 6,0 % от
БВП без повишаване на
здравната вноска чрез
по-добра събираемост
на здравните вноски.

Гарантираме пълно

съответствие между
вноските и получавани-
те пенсии.Премахване
на всички привилегии в
пенсионната система.

Проблемите с водата
на Добрич могат да се
решат само със
средства от държавата ,
а не с общински заем.

Против сме експлоа-
тирането на находища-
та на шистов газ в Доб-
руджа

Развитие на туризма и
държавни инвестиции в
брегоукрепване на
северното черноморие

Добруджа  е дала на
България и на света
много талантливи ,
даровити и силни
хора . Д обрудж а нци
винаги смело са
заявявали какво
искат.Нека престанем да
доказваме  , че можем
да оцелеем като се
лишаваме  от
елементарни нужди ,
нека силно и смело да
изкрещим , аз искам да
живея , аз искам да
работя ,аз искам да
успея  в България.

Ние ,  от коалиция  Де-
мократи за Силна Бъл-
гария-Български Демо-
кратически Форум
: Евгени Чобанов

Петър Петров
Антония Кирова
Ивайло Петров
Борислав Борисов ,
искаме Вашето до-

верие , искаме Ва-
шият глас в името на
Добруджа ,   в  името
на България.                                                                                                                                                                                                                                                                
Законност  ,работни
места , солидарност за
добруджанци  с бюле-
тина номер 27.

П р е з  и з м и н а л и я
м ес ец  и  пол ов ин а
платени политичес-
ки  н а блюда те ли  и
социолози упорито
се опитва т да  вну-
шат  на хората ,  че
всички са  маскари ,
че резултатът от из-
б о р и т е  е  п р е д р е -
шен и ,че  без  ГЕРБ
и Борисов на 13 май
н я м а  д а  и з г р е е
слънцето.Тези думи
целят да  посеят се-
мената на  страха и
от ча ян ие то  ,  и  д а
на ка ра т  хора та  да
м и с л я т  ,  ч е  н я м а
надежда.

Евгени Чобанов,
водач на листата на

ДСБ в VIII
многомандатен
добрички регион

Евгени Чобанов

  На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик; Решения № № 288/31.01.2013
г., 313/28.03.2013 г., 312/28.03.2013 г., 311/28.03.2013 г., 281/31.01.2013 г., 282/31.01.2013 г.,
283/31.01.2013 г., 284/31.01.2013 г., 285/31.01.2013 г., 286/31.01.2013 г., 287/31.01.2013 г. на
ОбС  - Балчик и във връзка със Заповед № 330/11.04.2013 г. на Кмета на Община Балчик.

1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на 11 броя недвижими
имоти, частна общинска собственост, представляващи:

1.1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 552.00 м2, представляващ
УПИ І-общ., кв. 2а по ПУП на с. Тригорци, /ПИ 73095.501.525 по кад. карта на с. Тригорци/

, при начална цена 6 984.00 лв. /шест хиляди деветстотин осемдесет и четири    лева/, без ДДС.
1.2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 046.00 м2, представляващ УПИ І, кв. 2 по ПУП

на с. Тригорци, /ПИ 73095.501.526 по кад. карта на с. Тригорци/, при начална цена 4 707.00 лв. /четири
хиляди седемстотин и седем лева/, без ДДС.

1.3. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 455.00 м2, представляващ УПИ ІІ, кв. 2 по ПУП
на с. Тригорци, /ПИ 73095.501.527 по кад. карта на с. Тригорци/, при начална цена 6 547.50 лв. /шест
хиляди петстотин четиридесет и седем лева и 50 ст./, без ДДС.

1.4. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 316.00 м2, представляващ УПИ ІV, кв. 2 по
ПУП на с. Тригорци, /ПИ 73095.501.528 по кад. карта на с. Тригорци/, при начална цена 5 922.00 лв. /пет
хиляди деветстотин двадесет и два лева/, без ДДС.

1.5. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 226.00 м2, представляващ УПИ І-общ., кв. 3 по
ПУП на с. Тригорци, /ПИ 73095.501.531 по кад. карта на с. Тригорци/, при начална цена 5 517.00 лв. /пет
хиляди петстотин и седемнадесет лева/, без ДДС.

1.6. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 288.00 м2, представляващ УПИ ІІ-общ., кв. 3
по ПУП на с. Тригорци, /ПИ 73095.501.532 по кад. карта на с. Тригорци/, при начална цена 5 796.00 лв.
/пет хиляди седемстотин деветдесет и шест  лева/, без ДДС.

 1.7. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 301.00 м2, представляващ УПИ ІІІ-120, кв. 3 по
ПУП на с. Тригорци, /ПИ 73095.501.533 по кад. карта на с. Тригорци/, при начална цена 5 854.50 лв. /пет
хиляди осемстотин петдесет и четири    лева и 50 ст./, без ДДС.

1.8. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 136.00 м2, представляващ УПИ ІV-120, кв. 3 по
ПУП на с. Тригорци, /ПИ 73095.501.534 по кад. карта на с. Тригорци/, при начална цена 5 112.00 лв. /пет
хиляди сто и дванадесет лева/, без ДДС.

1.9. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 610.00 м2, представляващ УПИ І-1, кв. 4 по
ПУП на с. Тригорци, /ПИ 73095.501.522 по кад. карта на с. Тригорци/, при начална цена 7 245.00 лв. /
седем хиляди двеста четиридесет и пет  лева/, без ДДС.

1.10. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1476.00 м2, представляващ УПИ ІІ-1, кв. 4 по
ПУП на с. Тригорци, /ПИ 73095.501.523 по кад. карта на с. Тригорци/, при начална цена 6 642.00 лв. /
шест хиляди шестстотин четиридесет и два лева/, без ДДС.

1.11. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 480.00 м2, представляващ УПИ ІІІ-2, кв. 4 по
ПУП на с. Тригорци, /ПИ 73095.501.524 по кад. карта на с. Тригорци/, при начална цена 6 660.00 лв. /
шест хиляди шестстотин и шестдесет  лева/, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 10.05.2013 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл."21
септември" № 6.

Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 22.04.2013 г. до 08.05.2013 г. на касата на ОбА - Балчик.
Депозитът за участие в търга се внася по посочената в тръжните книжа банкова сметка или на касата

на Община Балчик в срок до 15.30 ч. на 09.05.2013 г.
Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на

09.05.2013 г. в Информационния център на Община Балчик.
За справки: тел. 7-10-41  Караиванова,  Петкова
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