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Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17
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Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678

stroiperfekt@mail.bg

 строителствoремонтпроектиране

“Èíâåñòèðàìå â
óñòîé÷èâî ðèáàðñòâî”

Проектът се финансира от европейския фонд за рибарство и
Република България

„Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури” подписа договор по
проект за нарязване на риболовни кораби за скрап по мярка 1.1.

„Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” от
Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство 2007 – 2013г.”,

финансирана от Европейски фонд за рибарство.
Проектът е „Скрапиране на риболовен кораб КВ5592-РК Хирам на фирма

„Хирам – 9”.
Проектът предвижда нарязване на риболовен кораб КВ5592-РК Хирам за скрап.

Корабът е с обща дължина 16,40м., ширина 4,70м., брутотонаж 30 БТ 117kw и е
на възраст 53г. Мярка 1.1.”

„Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” има
компенсаторен характер и се финансира от Европейски фонд за рибарство
(ЕФР). Безвъзмездната помощ е до 100% от размера на изчислените премии.
От тях 85% са европейски средства и 15% - национално доплащане от
държавния бюджет. Безвъзмездната финансова помощ, която бенефициентът
ще получи е в размер на 157 000.00лв., които се осигуряват както следва:

-85% от Европейския фонд за развитие – 133 450.00лв.,
-15% от Държавния бюджет на Република България – 23 550.00лв.

Èçïîâåä íà åäíà
ìàãüîñíèöà - ïîåòåñàòà

Ìàðãàðèòà Ïåòêîâà

Поетесите Маргарита Петкова и Камелия Кондова       Фото: Г. Йовчев

В препълнената малка
зала на ч-ще „П.Хилен-
дарски” Балчик на 27 ап-
рил 2013 г. се състоя въл-
нуваща среща с авторка-
та на поетичната книга
„Щастлива, лекомислена
и слаба” Маргарита Пе-
ткова и познатата ни ве-
че поетеса Камелия Кон-
дова. Маргарита ни по-
топи в своята лична ат-
мосфера, омагьоса ни
със своя „зелен светофа-
рен поглед”. В новата и
поетична книга са нейни-
те преживени мигове, в
името на любовта и оби-
чта, тревоги и надежди,
където случайността е
отхвърлена, а по достъ-
пен начин е разкрита ма-
терната и изконна сила на
думите. Поетесата стра-
стно, категорично, тър-
жествено, безкомпроми-
сно ни разказа колко е
трънлив пътят, по който
върви съвременната по-
езия, призна за изстрада-
ните успехи, за мълнии-
те, изпепелили много не-
йни усилия от непрофе-
сионалисти.

Интересно беше и не-
жното присъствие на на-
шата землячка Камелия
Кондова, която в предго-
вора на Маргаритината

стихосбирка „Подсвир-
кайки към Голгота” е на-
писала: „Затова с моите
приятели твърде често
наричаме поезията на
Маргарита Петкова „ша-
марена”- толкова катего-
рична и безкомпромис-
на може да бъде само ис-
тината и само там, къде-
то не може да бъде изк-
ривена в стиховете.”

Каква ти „шамарена”?
Това е водопадна, огнест-
руйна магия, която блика
от всеки стих, истинска, съ-
кровена, качествена, с
много неочаквани заклю-
чения и лирични заклина-
ния. „…и нищо чудно – ка-
кто е тръгнало/вместо дя-
волите, да ме вземат анге-
лите”; „С лъвицата не се
закачай!/а моето легло е
трон – кралете само го
възкачват/ и.т.н.

Обхождайки ни с пог-
лед поетесата авторитет-
но констатира, че сред
присъстващите няма же-
ни над 50 и мъже над 60,
а само хора с „ житейски
опит и стаж натрупан в
земетръсна зона”.

В интересната беседа
по-нататък бяха разкри-
ти трудностите и проб-
лемите, с които се сблъ-
сква всеки поет при от-

печатването на книга, за
бюрокрацията, за ре-
цензентите, за разпрос-
транителите, за открад-
натите текстове. Без ха-
рактер и без талант, ня-
ма успехи. Поетесата го-
вори и за учителската
професия, за която тря-
бва талант, търпение,
нерви и отговорност,
право на гражданска по-
зиция, трезва преценка
на събитията, които ста-
ват край тебе и най-ну-
жното човешко качест-
во – добротата.

Как да не благодариш
на тази крехка на пръв
поглед жена, дори вече
леко накуцваща! Тя ни
демонстрира здрав дух
в здраво тяло. Това е тя
– голямата поетеса
Маргарита Петкова.

Пак ела, за да поплачем
радостно, ала заедно, не-
зависимо къде и кога, с
твоята „светла тъга”!

Георги ЙОВЧЕВ

Òóðèñòè îò Áàë÷èê îòèäîõà
â Ðèì è âèäÿõà ïàïàòà

Благодарение на фирмата „Делфи Турс” – Варна и „Албена Автотранс” 50 туристи от Балчик
посетиха Италия по маршрута Балчик – Белград – Лидо ди Йезоло – Венеция – Ронта – Рим –
Ватикана – Флоренция – Монкатини Терми – Верона – Падуа – Загреб – Балчик.

Невероятните богатства на Римската империя ни впечатлиха дълбоко и ни направиха пристрастни
към Вечния град /Рим/. Бяхме сред множеството пред църквата „Св. Петър”, където изслушахме
месата на папа Франциск II и го видяхме отблизо при неговата обиколка на площада с папомобила.

Вдъхнахме от цветята на свежата Флоренция, от романтиката на гондолите и моста на въздишките във
Венеция, представихме си епохата на Ромео и Жулиета във Верона, вървяхме под колонадите на Падуа.

Ла Белла Италия се посади в сърцата ни завинаги.
                                                                                                                                                         М. Костова


