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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

Ðåäæèíà
Ìàðèÿ

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

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

строите лствoремонтпроектиране

На 15 ноември се съ-
стоя представянето на
книжката с разкази на
Енчо Димитров „Пе-
сента на гугутките”/
втора по ред след „Гла-
сът на кръвта”/. Книга-
та бе представена от
Николай Мирчев, ръко-
водител на Литерату-
рен клуб „Й.Кръчма-
ров” при ч-ще „П.Хи-
лендарски” Балчик. Той
похвали разказите и
сподели, че „се четат
леко, на един дъх”.

Авторът разказа за
повода и начина си на
писане, наблегна на то-

Николай Мирчев представя книгата на Енчо Димитров “Песента на
гугутките”.                                                                       Фото: Маруся КОСТОВА

На 15 ноември 2013 г. залата на ч-ще “П. Хилендарски” Балчик бе пълна с
почитатели на писателя Енчо Димитров.                         Фото: Маруся КОСТОВА

Ïðåä íàñ å íîâàòà êíèãà
íà Åí÷î Äèìèòðîâ

“Ïåñåíòà íà ãóãóòêèòå”

ва, че всички герои от
разказите му са истинс-
ки, като някои от тях са
все още живи. Прочете
откъси от няколко раз-
каза и заинтригува при-
състващите.

Последва обсъждане
на книгата. Изказвания-
та бяха ласкави и похвал-
ни. Подчерта се, че ав-
торът е много добър
разказвач, че описва
живописно и достовер-
но различните истории
и случки, героите си, те-
хния реч и характери,
познава и помни отли-
чно времето, за което

разказва и го предава
интересно и подробно
в детайли. Читателят не-
усетно се приобщава
към случките и събити-
ята, съпреживява чувс-
твата и емоциите на ге-
роите /били те хора или
животни/ и оценява чу-
десния разказвач. Изка-
за се мнение, че в някои
описания Енчо Димит-
ров се доближава до
класика Й.Йовков.

Í à àâòî ðà áÿõà ï î ä-
í åñåí è öâåòÿ è ï î æåëà-
í èÿ çà î ùå òâî ð÷åñêè
óñï åõè.

Стефка КЕРЧЕВА

Виктор Лучиянов (председател на ОбС Балчик), Красен Русев и Божанка Добрева (Сдружение
“Еврика”) и Хинчо Хинев (блестящ преводач на румънски език).                           Фото: Маруся КОСТОВА

На 19 ноември 2013 г.
хотел-ресторант –спа
център „Реджина Ма-
рия” Балчик бе домакин
на сърдечна среща му-
жду българи и румън-
ци, участници в проек-
та „Трансграничен биз-
нес център за туризъм
и изграждане на Агро и
Рибен пазар”. Такъв ще
бъде изграден през 2014
г. в град Наводари, раз-
положен в близост до
най-голямото румънско
пристанище Констанца.

През миналия месец
главните ръководители
на осъществяването на
проекта – Сдружение
„Еврика” от Добрич, в
лицето на Красен Русев
и Божанка Добрева,
проведоха два образо-
вателни семинара с
презентации в Балчик в
ресторант „Селена” в
присъствието на зам.-
кметът на град Навода-
ри, румънски и българ-
ски браншовици от ту-
ризма, които вече има-
ха едно официално по-

сещение в Румъния и се
запознаха с началните
строителни работи на
Агро и рибния пазар в
Наводари. Бяха посрещ-
нати от кмета на румън-
ския град Николае
Матей, партньор по
проекта и възхитени от
възможността за транс-
гранични контакти.

„Иска ни се да разд-
вижим позитивно бран-
шовиците от Балчик,
Добрич, Каварна, На-
водари и Констанца, в
името на един по-добър
бъдещ туризъм в двете
страни-каза Красен Ру-
сев, управител на Сдру-
жение „Еврика”.

Пристигналите в
„Реджина Мария” 22
румънци, както и бал-
чишките участници в
проекта, опитаха 28
вида риба и рибни яс-
тия, салати, миди, ска-
риди, калмари, хайвер,
бяло и червено вино,
поднесени перфектно
от колектива на ресто-
ранта, под зоркото око

на управителя Десис-
лава Кирякова  и запа-
ления рибар /профе-
сор/ Виктор Лучия-
нов,  председател на
ОбС Балчик. От предс-
тавените ястия трябва-
ше да се гласува само
за едно, което да спе-
чели награда. За мен
всички бяха конкурен-
тни, особено: миди със
синьо сирене и смета-
на; калмари пане с
млечен сос; калмари
на туч със средиземно-
морски сос; сафрид –
пържен, маринован и
по стара румънска ре-
цепта; пържени поп-
чета с млечен сос и
орехи; шишчета от бя-
ла  риба; бяла  риба
„Орли” със сос „тар-
тар”; задушен калкан с
бяло вино върху кана-
пе от талиатели; печен
калкан с мед и орехи;
лефер на скара със су-
шени домати и розма-
рин; лефер с гъби и ма-
слини; пържен, печен,
маринован чернокоп;

карагьоз на скара с ма-
гданозено песто,  с
пармезан и галета; па-
ламуд по водолазки;
морска врана в бана-
нов лист. Аз гласувах
за класически пригот-
вен пържен калкан в
зехтин.

За всички гости има-
ше още една кулинар-
на изненада: фламби-
ран черноморски лав-
рак в сол.

Аплодисментите за
презентацията на Бо-
жанка Добрева, екс-
перт в Сдружение „Ев-
рика” бяха заслужени.
Тя показа чрез мулти-
медия постигнатите
резултати от осъщест-
вяването на трансгра-
ничния проект за пост-
рояване на Агро и Ри-
бен център . Виктор
Лучиянов също пока-
за богат архив от сним-
ки и видео на различни
рибни постижения –
свои и на приятели от
Балчик.

/Продължава на стр.2/

Áàë÷èê è Íàâîäàð ñå ðàäâàõà íà ðèáíè
ñïåöèàëèòåòè â “Ðåäæèíà Ìàðèÿ”




