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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12
жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Реджина 
Мария 

Хотел-Ресторант-Спа 
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строителствoремонтпроектиране

 където ще намерите богато разнообразие на  диопрични 
рамки и слънчеви очила  на атрактивни цени. 

Всеки вторник се извършват безплатни прегледи от 
очен лекар  специалист - офталмолог. 

Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка 
при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

Вместо интервю

 
             
 Мария Лалева е най-по-
пулярната писателка за 
2020 г.с романа си „Жи-
вот в скалите“, в който 
има втъкани сюжети и 
от Балчик  

- Оглеждайки себе си в 
себе си, виждам…демони, 
ангели, малко дете, уморен 
циник, готова да прегризе 
нечие гърло кучка, търго-
вец, манипулатор, жертва, 
победител, лъжец, светец. 
Ако някой ти каже, че ви-
наги гледа и вижда себе си 
с едни и същи очи, бъди 
сигурна, че те лъже. Чо-
векът носи всяко добро и 
всяко зло в себе си. С кое 
ще се погледне е избор. И 
много по-често с емоция, 
изпреварила избора на раз-
ума.
- Най-верният приятел 
на писателката Мария 
Лалева...е Мария Лалева. 
Както е и най-безпощад-
ният й враг.
- От люлката зелена на мо-
рето... трябва да си тръг-

ваш, за да живееш с усеща-
нето, че винаги има къде 
да се върнеш. И че искаш 
точно там да се върнеш. 
Това е една от представите 
ми за любов- да избираш 
всеки път да потърсиш (и 
когато си зле, и когато си 
добре) точно определен 
човек, без значение колко 
време и колко обстоятел-
ства ви делят. Същото е 
като да се връщаш на точ-
но определено място.
- Моят „остров“ в литера-
турата е... огромен архипе-
лаг с много острови-мал-
ки, големи, вулканични, 
райски, мистични, страш-
ни. Важното е да не спи-
раш да плуваш с лодката 
между тях.
- Един автор, за да е автен-
тичен, ...трябва първо да е 
честен със себе си. И да е 
спечелил битката с егото 
си. Вагоните с книги мо-
гат да натежат на острите 
завои на егото и влакът да 
дерайлира.
- Най-добрият начин да 
наблюдаваш живота...е 
да участваш с цялата си 
енергия в него. Ако не си 
изживял нещо, не вярвам, 
че можеш да го разкажеш 
толкова честно и красиво, 
че да ти повярва читателят.
- Шедьовърът на приро-
дата е... сътворяването на 
нов живот от две клетки. 
Това чудо не може да се 
случи без Бог. 
- Михаил наистина вярва, 
че да подариш залез на 
жена, е обещание за утре. 

И любов. А изгревът ... е 
съюзник на смелите. Без 
значение дали са осъмнали 
сами или с този, който им 
е подарил залез. Залезът е 
обещание, но истинската 
смелост е да си готов за 
изгрева.
- Тишината покълва вър-
ху... добре и навреме ка-

зани думи. Тишината не 
може да предшества думи-
те. Тя е най-озвучителната 
им точка.
- Страхът, какъвто и да е 
той, ... винаги съществува. 
Изкуство е да го разпоз-
наваш, а сила- да си по-
голям от него. Раждаме се 
със страховете си и много 

от тях ни надживяват, но 
между раждането и смър-
тта най-големите ни побе-
ди са тези срещу разпозна-
тите ни страхове.
- Думите ги няма, когато... 
ги викаш, ползваш и упо-
требяваш от егоизъм и в 
неистина. Думите са енер-
гия. Употребиш ли я за 
лошо, ще се върнат при теб 
като стократно наказание. 
И тогава е безсмислено да 
търсиш вина извън себе 
си. Вселената помни как 
си употребил една от го-
лемите й сили, дори когато 
ти отдавна си го забравил. 
Затова винаги съм твърдя-
ла, че думите са огромна 
отговорност. Поради което 

не уважавам мълчанието. 
То е бягство от отговор-
ността да използваш думи-
те честно. Нещо като страх 
от истината е. 
- И понеже все ме питат 
пиша ли нещо ново... отго-
варям „Да, пиша. Нов ро-
ман и сценария на „Живот 
в скалите“. - До следващия 
път..., когато ще си кажем 
отново, че добрият дядо 
Боже знае по-добре от нас 
с кого да ни срещне и с 
кого да ни раздели. И кога. 
Май не вярваме достатъч-
но в мъдростта и любовта 
му. Време е.

Мария ЛАЛЕВА

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ 
НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА 

ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ 
ОБЩИНА БАЛЧИК

На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл. 6 от Наредбата за усло-
вията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансира-
ни чрез дългосрочен дълг в Община Балчик.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАНИ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТ-
ВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНАТА ДА 
УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРО-
ЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СЛЕДНИЯТ ПРОЕКТ:
„Възстановяване на велоалея в сервитут на път DOB1149“, финансиран по 
Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.144 МИГ-
Балчик-Генерал Тошево - Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в ин-
фраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
Общи параметри на проект - „Възстановяване на велоалея в сервитут на път 
DOB1149“
- Основни дейности по проекта са:
 „Изпълнение на СМР за обект „Велоалея в сервитут на път DOB1149“
- Стоително- монтажни работи на стойност 281 723,09 лева с вкл. ДДС.
1. Бюджет на проекта допустими разходи – 281 723,09 лева с вкл. ДДС.
2. Начин на финансиране на проекта: МИГ-Балчик-Генерал Тошево – 234 
769,24 лв. безДДС.
3. От стойността на СМР се формира размера за Договор за кредит от Фонд 
ФЛАГ ЕАД: –281 723,09 лева с вкл. ДДС - необходимото финансиране.
4. Учредяване на залог върху собствени приходи на общината по чл.45, ал.1, т.1 
букви  от»а» до «ж» от ЗПФ. 
      – 281 723,09 лева с вкл. ДДС – финансиране – Учредяване на залог върху 
собствени приходи на общината.
5. Срок за погасяване на заема от фонд ФЛАГ - до 24 месеца считано от датата 
на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване 
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;
6. Обсъждането ще се проведе на 25.11.2020 г. /сряда/ от 14.00 часа в 

Заседателнатазала на Общински съвет - Балчик. 
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик

Точно преди една година Росица Шалтева разчупи рамките на стандартното 
интервю в материал за първото издавано в Балчик списание “Форум”,  с 

главен редактор Маруся Костова. Трябваше просто да довърша изреченията. 
Нищо повече. Шантаво и много искрено се получи. ФБ ми го припомни днес. 

 
             
Списание „Форум“ изда-
вано от МФ „Българско 
наследство“ Балчик, с 
редактор Маруся Ко-
стова, е първото в ис-
торията на Белия град 
списание. 

 
             
Списание „Форум“ 
публикува през 2019 г. 
интервюто на Росица 
Шалтева с Мария Лале-
ва „Думите са огромна 
отговорност“ 


