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Нямаше как, рано или
късно, ръководството на
БСП, с провежданата от
него политика да не сти-
гне до тук. Да изуми ця-
ла България! С предло-
жената  кандидатурата
на Делян Пеевски за
председател на ДАНС,
това поведение на “дру-
гарите”, не предизвика
никакво учудване у мен!
Не защото съм предпо-
лагал, че нещата ще се
развият точно в този мо-
мент, по този начин, а за-
щото случващото се
днес е резултат от про-
вежданата политика на
Сергей Станишев и не-
говите приближени, по-
литика на отдалечаване
на ръководството от
структурите на БСП по
места, както и от реални-
те проблеми на хората,
и то от 10 години насам.
На думи са много доб-
ри, но делата им не отго-
варят на изреченото от
тях. Не е необходимо чо-
век да е пророк, за да
предусеща това, което
ще се случи. Достатъч-
но е да се анализират оп-
ределени факти и обсто-
ятелства и няма как да не
се стигне до изводи, кои-
то да предполагат това,
което може да се случи,
макар и с не съвсем ка-
тегорична точност.

Ще спомена няколко

факта, които според мен
са ясен знак за това, ко-
ето се случва днес.

1. Известни са доста
случаи, когато членове
на НС на БСП изразяват
своето критично мне-
ние за провежданата
политика от ръководст-
вото на БСП, противоре-
чаща на общоприети
човешки норми на по-
ведение, след което сле-
два незачитане и игно-
риране на различните.
Известен и христомати-
ен пример е отношени-
ето на ръководството на
БСП към  Татяна Дон-
чева.

2. Много езуитски бя-
ха отстранени от канди-
датските листи за депу-
тати в 42  то народно съ-
брание двамата Румено-
вци,  вярно, противоре-
чиви личности, но все
пак знакови за БСП. Два-
мата бяха отстранени от
Сергей Станишев и като
министри от неговото
правителство. Някой да е
чул причините? За нас
останаха догадките, слу-
ховете! Дали не са му
пък неудобни? Има и
други подобни случаи.

Не е за подминаване
и факта, че една част от
членовете на Изпълни-
телното бюро на БСП
много често ги свърз-
ват, във времето назад,
с хора от борческите
групировки или като те-
хни покровители. Дали
това не са затаилите се
кротко “маши” на част
от олигархията.

3. Да проследим и как
се сформира листата за
кандидати за народни
представители на БСП за
42-то НС в област Добрич.

Водачът на листата

Павлин Павлов

Явор Гечев, като приб-
лижен на Сергей Стани-
шев, си осигури регион,
от който да бъде издиг-
нат като такъв, тъй като
се знае, че членовете на
областното ръководство
чинно ще се примирят
с предложената канди-
датура. Възниква въп-
росът, това ли беше чо-
векът, който е достатъч-
но подготвен за решава-
нето на проблемите на
земеделието в Добру-
джа, респективно и в
страната, при условие,
че само в нашата общи-
на всеки от нас познава,
повече от един човек,
който е по  добре подго-
твен и запознат от него
с проблемите на земе-
делието, а да не говорим
за областта, като цяло.
Така беше елиминиран
и Петър Димитров. Не
съм му, нито сляп при-
върженик, нито голям
почитател, но за БСП е
по  добре да беше той.

Когато човек следи ин-
формацията в медиите,
не може да не се впечат-
ли от факта, че правител-
ството току-що беше
сформирано и ни зали-
ваха с информация, че
Явор Гечев вече си “ сте-
гнал” куфарите за Со-
фия, защото ще е замес-
тник-министър на земе-
делието. Както се казва,
министърът не се знае
още кой ще бъде, но за
Гечев, пътят е начертан.
Дали да не се сещаме за
европари, за услуги на
определени кръгове и за
каквото още се сети чо-
век в тази посока?

Следващият след вода-
ча, бе областният пред-
седател на БСП  Сияна
Фудулова. Според мен е

поредна политическа
грешка, номинацията и
на второ място в листа-
та за кандидат депутати,
имайки предвид насло-
ените, в годините от ми-
налото, сложни и недру-
желюбни отношения
между хората, предста-
вляващи политическите
сили в двете общини
Балчик и Добрич. При
тези обстоятелства не
може да се очаква, пъл-
на мобилизация на чле-
новете и симпатизанти-
те на БСП от Добрич, да
се активират и да имат
нужната мотивация да
дадат своя вот за листа-
та на БСП, а и елемен-
тарната математика по-
казва, че основната част
от гласоподавателите е
концентрирана в облас-
тния център. Не трябва
и да се живее с илюзия-
та, че второто място, по
неписано правило е за-
пазено за Добрич, но
към днешна дата, по  до-
бре щеше да е  за тяхна
номинация. Нали се
броят бюлетини в края
на изборния ден? А
обидата за тях?

На следващите места
в листата са хора, чия-
то популярност е свър-
зана повече с известно-
стта на своите родни-
ни, а не с тяхната  еди-
ният роднина на кмет
на община, другият син
на кмет на община,
трети пък популярен
със своите неизчисте-
ни отношения с държа-
вата, “поизцапал” е
малко името си, а мо-
же и след номинацията
му за областен управи-
тел, да стане представи-
тел на държавата и да
изпълнява нейната по-

литика. Интересно, а?
Така посочените по -

горе обстоятелства по-
дсказват според мен, че
ръководството на БСП и
лично Сергей Станишев
си подготвяха листи за
кандидати от доверени
негови хора, като че ли
ще води битка за оста-
ването му за пореден
път на лидерския пост
на БСП, както е извест-
но той битка в БСП не е
губил, а не с добре под-
готвените опоненти на
ГЕРБ, финансово добре
обезпечени, а освен то-
ва, владеещи все още
всички известни лосто-
ве на влияние в полити-
ката. БСП можеше да
бъде първа политичес-
ка сила на тези парла-
ментарни избори, а и
задължително трябваше
да бъде, при така стек-
лата се възможност,
предоставена и от ГЕРБ.
При това българският
избирател не гласува от
любов към БСП, а защо-
то управлението на
ГЕРБ изчерпи своите
ресурси за управление.
В случая Станишев си
осигури верни хора, ко-
ито да гласуват положи-
телно за провежданата
от него политика, удов-
летворяваща нечии ин-
тереси. Не случайна бе
и неговата реакция, в
последния момент да
подменя имената на по-
знатите ни до болка ли-
ца още от първите дни
на демократичните про-
мени в листите за  кан-
дидат - депутати с нови
лица, под претекст, че
по този начин ще обно-
вява столетницата, а съ-
щевременно се освобо-
ди от неудобните за не-

го лица. Убеден съм, че
не бе удачно времето
преди избори да се из-
вършва подмяна на кан-
дидатите за депутати.
Той, след десет години
на върха, чак сега ли се
сети, че е нужна подмя-
на на кадрите в БСП.
Времето днес показа, че
именно хората с дълго-
годишен парламента-
рен опит и със собстве-
но мнение, независимо
то дали се харесва на
всички, като Младен
Червеняков, Янаки Сто-
илов, Емил Костадинов
не се поддадоха на гав-
рата, която се извърши
с българския народ, и то
в българския парламент,
при избора на Делян
Пеевски за шеф на
ДАНС. Нека не забравя-
ме и сравнително по
младото лице на БСП
Георги Кадиев, но и той
винаги е бил със собст-
вено мнение.

Може да се посочат
още много факти и обс-
тоятелства в тази посо-
ка, които еднозначно
ще потвърдят, че БСП
вече не е тази партия,
при която всяка важна
идея се поставя на разг-
леждане в основните
организации, които са
гръбнакът на всяка ед-
на партия, а се е превър-
нала в едно частно тър-
говско дружество, което
се подготвя за избори и
очаква допира си до
властта, за да може да
присвоява евросредс-
тва. Такова е поведени-
ето и на другите пар-
тии,  за  съжаление.
Всички председатели
на политическите сили
се вживяха в ролята на
мажоритарни собст-

веници на партиите си
и искат да управляват
еднолично и само за
своя сметка.

От всичко написано
до тук не може у чо-
век да не се породи
съмнението, че свива-
нето на една партия в
собствената си черуп-
ка, рано или късно ще
доведе тази партия до
срамни унизителни
предложения и произ-
веждането на недално-
видни решения.

Време е “Любимият”
на всички Сергей да
разбере, че не Бойко Бо-
рисов днес руши държа-
вността, а той самият.
Времето показа, че не
старите лица са за смя-
на, а ТОЙ, самият той, е
за смяна. Какво още
трябва да се случи, че да
си подаде оставката ка-
то председател на БСП?
Хората, гласували за
БСП, не искат навярно
дневният ред в общест-
вото да се определя на
някоя неизвестна за ни-
кого сцена, при закрити
врати. БСП в случая не
е толкова важна, важно
е да се спаси България.

Човек не е нужно да
изпие водата в цялото
море, за да разбере, че
водата му е солена!
Опитай - глътни веднъж,
глътни втори път, а защо
не и трети, и ще ти е до-
статъчно да усетиш в
края на краищата соле-
ния вкус!

Сергей, не ти ли е
много, много солено,
след толкова много за-
губи на всички видове
избори!

Не губи чувството си
за мяра! Иди си!

  Павлин ПАВЛОВ
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На 8 юни 2013 г. отборите на СОУ „Христо Ботев” - Балчик по волейбол момичета
и момчета 8-10 клас бяха поканени от община Крушари на приятелски турнир.
Състезанието се проведе в СОУ „Христо Смирненски”, с. Крушари. Домакините
бяха приготвили награди за всички отбори- по една топка. Нашите тимове се
представиха много достойно с победа 3:0 гейма за момчетата и 3:1 гейма за момичетата,
водени съответно от  г-жа М. Михайлова и г-жа В. Мирчева.

В събота – 15 юни 2013 г. волейболистите на СОУ „Христо Смирненски”  - с.
Крушари гостуваха на нашето училище. Победите отново бяха за нас  – 3:0 за
момичетата и 3:0 за момчетата. В края на състезанието на всеки един от участниците
беше раздадена по една книжка, свързана с историята на Балчик. Гостуването на
приятелите ни от с. Крушари  завърши с безплатна разходка в Двореца, като подарък
от нашата община. Благодарим на кмета г-н Ангелов за предоставените книжки и за
разходката в Двореца.

Диляна МИЛЧЕВА

Ñåäìîêëàñíèêúò
Äåéâèä Ìàðê Êîóäè

ñ íàãðàäà

Конкурсът “Не се гаси туй, що не гасне”  е посветен
на 135-годишнината от Руско-турската война 1877-78
г. и Освобождението на България , организиран от На-
ционално движение „Русофили”, Съюза на българските
писатели, Съюза на българските журналисти, Съюза на
офицерите и сержантите от запаса, Синдиката на бъл-
гарските учители.

Под научното ръководство на ст. учител Пламен Иванов,
ръководител на клуб „Компютър“ при ОДК – Балчик, Дей-
вид Коуди подготви авторски проект - слайдшоу на тема „О,
Шипка“. Тържествената церемония за награждаване на по-
бедителите в Националния ученически конкурс „Не се гаси
туй, що не гасне” се състоя на 15.06.2013г. / събота/ от
11,30ч. в Руския културно информационен център, гр. Со-
фия, ул. „Шипка“ №34, където Дейвид беше отличен.

ОДК-Балчик

Óâàæàåìè ðîäèòåëè,

За летните месеци езиковото

училище „Биг Бен” организира:

- целодневна занималня;

- три-часова занималня;

- курсове по английски език за

деца;

- участие в международен лагер в

гр.Балчик.

Повече  информация  можете  да

намерите на следния адрес:

https://www.facebook.com/BigBenBalchik

 




