
ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА 

Балчишкият “Черно-
морец” успя да победи 
с 1:0 гостите от Локомо-
тив София, след успешно 
попадение на Владислав 
Мирчев (в 77-ата минута, 
след дузпа), в двубой от 
16-и кръг на Втора лига.

Срещата не би могла 
да се определи като осо-
бено красива за гледане, 
на иначе сравнително 
добрата тревна настил-
ка на стадиона в Балчик, 
където в декемврийският 
следобед (на 3.12), за да 

подкрепят своите, бяха 
дошли около 120 човека.

Изключително спорни 
съдийски отсъждания, 
въпреки цялата субектив-
ност, според отправната 
позиция. Гостите имаха 
претенции, когато в края 
на полувремето топката 
влезе във вратата на чер-
номорци, но съдията от-
мени гола за нарушение 
срещу вратаря Христов. 
Незнайно защо, но на-
рушение срещу вратаря 
така и не беше отсъдено.

След почивката, пос-
ледваха още няколко кон-
фликтни ситуации, в кои-
то решенията на главния 
арбитър отново не помог-
наха за спортсменския 
дух в срещата.

След тази си победа, 
футболистите на “Чер-
номорец” продължават 
да са в комфортната зона 
във временното класира-
не – на 7-а позиция с 22 
точки, мач преди послед-
ния кръг преди зимната 
пауза.

Разни

* Купувам земеделска 
земя в цяла България до 
2700 лв./дка. Тел.0898 37 
22 71                        /10-8/

* Купувам земеделска 
земя в общините: Балчик, 
Каварна, Шабла, Г. Тоше-
во и Варненска област. 
Подготовка на документи. 
Тел. 0885838354  0579 
77011                         /10-10/

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 

* Заменям апартамент за 
земеделска земя или давам 
под наем  тел.0896699046

* Давам къща под наем 
целогодишно, обзаведена тел. 
0886690650 в Балчик 

* Давам квартира под 
наем обзаведене, дългосроч-
но. в бл.35. те. 0888702805                 
2-1

* Търся квартира /гар-
сониера, апартамент, стая/ 
целогодишно в ж.к. „Балчик“ 
Балчик. Тел. 0885 079116                       
/4-3/

* Продавам част от 
къща в центъра на Бал-
чик. Ул.“Хр.Смирненски“ 
№ 6 тел. 0897 617 426                         
/10-8/

* Продавам апарта-

* Сдружение „Българско 
наследство“ Балчик органи-
зира екскурзия по родните 
места: Констанца, Сараюрт, 
Саръгьол, Бая, Еникьой, Тул-
ча. 2 нощувки, 2 вечери, 2 
закуски+пътни разходи. Екс-
курзовод: Иванка Унгуряну. 
Цена на екскурзията .150 лв. 
Тел. за справки и записвание 
0887983113 /Деспина Мари-
нова, водач/

* Продавам ябълки, еко-
логично чисти,  българ-
ски сорт. Цена 1.20 лв./
кг.Тел.0885933055 Иванка 
Стоянова

* Акожелаете коледна
фотосесия, заповядайте в
рекламна агенция “КОН-
ТРАСТ2018”ГрадБалчик
Ул.Д-рЗлаткоПетков34А
Тел: 0878 247 581 / 0886
461492

мент в бл.2 ж.к.“Балик“ 
Балчик  тел.0898 440 709                         
/10-8/

* Продавам къща в 
с.Кремена с 2.8 дка земя. 
Изгодно. Тел. 0884474858 
Лидия
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Мария Лалева с Росица Шалтева, органираля тур-
нето на писателката по Северното Черноморие

ЛЮБОВТА КАТО ВЪПРОС И ОТГОВОР НА 
ПИСАТЕЛКАТА МАРИЯ ЛАЛЕВА В ШАБЛА

Мария Лалева с Йоан Арнаудов, който на рождения 
си ден си подари книгата на писателката и получи 
първия автограф на Мария Лалева в Шабла. 

Автограф на писателката

ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ

Студентите са готови за поредица 
празнични дни и нощи. Повечето 
от тях по традиция планират поне 
една или две нощувки в планината 
или на друго приятно и атрактивно 
място. Купоните са дълги и напое-
ни освен с емоции и с много енер-
гийни и алкохолни напитки. 
Тази година не е по-различна от 
другите. В петък и неделя много 
хора тръгват на път, а времето е 
типично зимно. На места валят 
снегове, на места – дъждове. Тем-
пературите са ниски, образуват се 
поледици, падатслани и мъгл. В 
планините и в районите с пресече-
нрелеф има усойниместа, които са 
„климатични капани“ и за опитни, 
и за неопитни шофьори.
Студентският празник в началото 
на месец декември се вплита в па-
литрата от предколедни празнични 
и почивни дни. Започват пътува-
ния на хора от различни възрасти 
– на територията на страната и 
извън нея.
За да остане празникът незабра-
вим, „Пътна полиция“ съветва 
настоящи, бивши и бъдещи сту-
денти:
Не ползвай личен транспорт за 
празника!
Намери си шофьор с кола за оти-
ване и връщанеи си гарантирай, 
че той няма да пие алкохол!
Използвай при възможност об-
ществен транспорт, като си ре-
зервираш билет предварително! 
Ако сте група, ползвайте промо-
циите и пътувайте организирано 
с обществен превоз. Така няма да 
ограничите нито една от възмож-
ностите за забавление.
Ако все пак ще ползваш сам или с 
приятели личен транспорт:
ПОДГОТВИ:
- документите си – лична карта, 
свидетелство за управление на 
МПС;
- документите на автомобила;
- сключената задължителна за-
страховка „Гражданска отговор-
ност“ на автомобилистите; 

за безопасно поведение при движение по пътищатаповреме на
студентския празник – 8 декември 2018 г.

- документ за платена винетна 
такса;
- документ за преминат годишен 
технически преглед; 
- финансови средства.
ПРОВЕРИ:
- автомобилът технически изпра-
вен ли е – спирачки, чистачки, 
светлини;
- гумите подходящи ли са за зим-
ни условия;
- водата сменена ли е с антифриз;
- има ли масло;
- аптечката напълно ли е обо-
рудвана и медикаментите в нея в 
срок на годност ли са;
- светлоотразителната жилетка в 
колата ли е;
- обезопасителният триъгълник 
на мястото си ли е;
- има ли пожарогасител в колата;
- парното работи ли.

ЗАРЕДИ:
- незамръзваща течност в резер-
воарчето за чистачките;
- достатъчно гориво;
- храна и вода за из път; 
- мобилния си телефон и си оси-
гури зарядно за автомобил;
- постави вериги за сняг, буксир-
но въже, може и други подръчни 
инструменти за чистене на сняг – 
лопата, метла/четка; 
- спрей против замръзване на уп-
лътнители и чистачки;
- сложи и одеяло.

ПОМИСЛИ:
- какъв да бъде маршрутът;
- кой ще кара колата – правоспо-
собен водач ли е;
- кой е най-опитният водач – нека 
той кара кыолата;
- ако шофираш чужд автомобил, 
познаваш ли особеностите му и 
сигурен ли си в уменията си да го 
управляваш при зимни условия;
- за сигурността на всички в авто-
мобила – поставете си коланите;
- кой ще пие алкохол – нека шо-
фьорът не пие. Ако е един от вас, 
може да му направите промоция 
и да поемете разходите му в за-
мяна.
ОСВЕДОМИСЕ:
- за прогнозата за времето за об-

ластите, през които преминава 
маршрутът ти;
- за въведени постоянни или вре-
менни ограничения по маршрута 
си;
- за спасителни служби в близост 
до мястото за почивка и за начи-
ните на връзка с тях;
- има ли мобилен обхват в мест-
ността, в която ще бъде купонът;
- има ли бензиностанция в бли-
зост до мястото за почивка.
• Никога не шофирай пил 

или дрогиран! 
•  Ако чувстваш умора или 

сънливост, не шофирай!
•  Бъди концентриран, не 

отклонявай вниманието си 
при шофиране!

•  Не участвай в нерегламен-
тирани състезания (гонки)!

Задължително съдържание на ап-
течката в автомобила:
Еластична лента за кръвоспиране 
(по Есмарх – 5см/1м) –1бр.
Марлен бинт – 5см /5м – 2бр.
Марлен бинт – 8см /5м – 2бр.
Марлен бинт – 10см /5м – 2бр.
Пакет медицински памук – 25 
г – 1бр.
Стерилни превръзки за повърх-
ностни рани – 10см/10см –4бр.
Стерилни превръзки за повърх-
ностни рани – 40см/60см –1бр.
Пластир за рани – 3см/6см х4бр. 
–2опаковки
Адхезивен пластир за прикреп-
ване на превръзка – 2,5см/2,5м 
–1бр.
Триъгълна кърпа – 
96см/96см/136см – 2бр.
Стерилни полиетиленови ръкави-
ци голям размер – 2 чифта
Разтвор на водна основа, подхо-
дящ за дезинфекция на ръце и 
раневи повърхности – 200мл
Безопасни игли – 6бр.
Ножици с тъпи върхове –1бр.
Уред за обдишване –1бр.

При необходимост сигнализирай 
на телефон 112.

Пътна полиция пожелава приятно 
и безопасно пътуване на всички!

Отдел „Пътна полиция“,

„Не ми беше много шумът, 
малко ми беше тишината в го-
лемия град“, повтаряше непре-
къснато. Големият град, който 
го бе обожествил и после лин-
чувал със забрава. Изискват 
се мъдрост и сила да понесеш 
залеза. Той не ги притежаваше 
в цялост. Но беше цял и завър-
шен, в прекрасно равновесие 
със себе си. Необяснимо как 
беше надскочил ужасната те-
гоба да се самоосъжда и само-
съжалява.

Алкохолът му даваше амне-
зия, а морето – дом. „

Мария Лалева написва тези 
изводи за живота на пропилия 
се артист, много популярен в 
миналото, обичан от цялата 
женска половина на България, 
а сега герой в нейната книга – 
Михаил. И за другите си герои 
Павел, Марина, Луиза, Демир, 
баба Настасия, Ставрос, е спо-
делила сериозни и мъдри раз-
съждения, които не могат да ни 
откъснат от книгата „ЖИВОТ 
В СКАЛИТЕ”,с пълно право 
определен за абсолютен бест-
селър.

Често авторката казва, че от 
вълнение ѝ се отлепя кожата. 
Четенето на тази книга ни ка-
раше да се чувстваме голи, ого-
лени, разголени пред собстве-
ната си съвест: „Вие, жените, 
умеете да обичате демоните на 
един мъж повече от самия него. 
Повече от гордостта си. Пове-
че от егото си.Това винаги ме 
е карало да ви се възхищавам. 
Без да ви разбирам…”-казва 
в пияната си инвенция Миха-
ил. „Можеше да се лигави, да 
говори високопарни любовни 
клишета, инфантилно да пуска 
на Луиза някакви романтични 
песни, да я прегръща. Михаил 
не можеше вече да обича.” 

Личния си живот Мария 
определя като „Трудна сделка” 
/”Личен архив”/

Не зная колко струва свобо-
дата ми.

Те – сметките ми – вечно ид-
ват с лихва.

Просрочила съм всичките 
очаквания 

да бъда маргинално сиво-
тиха.

На кредит са ми стъпките и 
битките

И думите ми – честни до 
припадък.

Предсрочно изискуема е с 
лихвите

Юнашката ми смелост, без 
остатък.

Банкерчето – живот е леко 
бесен –

Душа със ипотека да тър-
гува?!

Не казвам, че ще я откупя 
лесно.

Но моя е и затова си струва.
Човек трябва да знае себе си 

и да се самооценя и това чува-
ме в думите на мъдрата баба 
Настасия: Не мой, Боже, да да-
ваш огледало на човек, дето си 
е турнал чуждо лице.”

Хазартен е стимулът на жи-
вот у Мария, горда с раните си, 
които ѝ отиват.

ХАЗАРТНО
Не ме болят раните. Те са 

уроци
с цвета на усмивка. Отмина-

ли истини.
По белези пресни от стари 

залози
разчитам хазартните стъпки 

на дните си.
На всички лъжи - подарени 

и просени - 
аз отговор дадох. Почтен и 

с усмивка.
И може сега да съм цяла на-

рязана,
набързо зашита, но не и 

страхливка.
На всички мъже - нито мои, 

ни чужди - 
дарих смелостта да залагат 

на тъмно.
От тях и един да осъмне в 

живота ми
ще знам, че е тръгнал с лю-

бов и от дъното.
Дете неродено и стих нена-

писан
след мене стърчат като 

кръст и бесило.
Не ме болят раните. Те ми 

отиват.
Последни залози? Играя! На 

живо.
„Има такива сънища, които 

ни държат през целия следващ 
ден. Вселената ни предупреж-
дава по хиляди начини и за до-
бро, и за зло, но ние упорито 
отказваме да приемем света на 
духа. Може би защото ще се 
почувстваме ужасно изгубени 
там. Илиоще по-ужасяващо 
невежи.Или пък пазим ревни-
во света си такъв, защото ни е 
удобен. И много често – удоб-
но виновен. Влюбени сме в 
границите на материята  и на 
времето, вкопчваме се в логи-
ката на реалността, в навиците 
си, в суеверията си, в страхо-
вете си. А когато се ударим в 
стените на затвора си или ни 
се случи нещо, което човеш-
ките причинно – следствени  
мисловни вериги не могат да 
обяснят, тихо казваме:”Божа 
работа!”, или”Просто се слу-
чи”. Нищо не се случва просто 
ей така, от нищото.Ако го при-
емеш като случайност или като 
стечение на обстоятелствата, 
задължително ще ти се случи 
пак, за да ти покаже, че „Божи-
ята работа” сам си я повикал. 
И няма как да те подмине. И 
това, че не разбираш и не виж-
даш себе си в причините, не те 
лишава от неизбежността да 
понесеш последствията.

…Всеки фанатизъм започва 
с невежество. И с непознаване 
на любовта.”

Цитирам мислите на Мария 
Лалева, непосредствено след 
срещата ѝ с почитатели от град 
Шабла на 3 декември.  Около 
50 души, в продължение на 
един час са свидетели на пред-
ставянето от самата нея на лю-
бовния триумф, наречен „Жи-
вот в скалите”. Първи Йоан 
Арнаудов получи книгата, 
която си подари за рождения 
ден. „Зеленият център” отново 
бе място за изява на таланти, 
за среща с видни личности и за 
вдъхване вяра в младите хора, 
че може да се живее навсякъде 
в България, но само с истин-
ска любов.  И Мария Лалева 
допълва за младите влюбени: 
„Бяха благословени в тайната 
си. И свещени. Толкова свеще-
ни, колкото само любовта, мо-
рето и животът в скалите могат 
да бъдат.”

Маруся КОСТОВА  


