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кв.Левски, намираща се до кафе „Акроза”,  където ще намерите богато
разнообразие на диоптрични рамки и слънчеви очила на атрактивни цени.

В оптиката се извършват безплатни прегледи от очен лекар –
специалист /офталмолог/. 10% отстъпка за всяка втора поръчка срещу

издаден талон.

Тел. за контакти: 0878 568257
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Пчеларството е пое-
зията на земеделието –
многократно повтаря те-
зи  думи на  известен
български учен балчи-
шкият пчелар Славчо
Колев. И тази година той
дойде в редакцията  с
мисли за всички проб-
леми, които стоят пред
пчеларството в района.
Доволен е, че за разви-
тието на този отрасъл на
народното стопанство
помагат безвъзмездно
Горското стопанство и
всички кооперации. Ка-
то едни разбират маща-
бността на пчеловъдст-
вото като жизнена необ-
ходимост за запазване
на видовете, почвата,
въздуха  и  всичко  от
природата, а други като
че ли малко подценяват
миниатюрния труд на
пчелите, който се оказ-
ва колосален в перспе-
ктива. Без опрашването

растениевъдството ще
загине и природата ще
загуби своята цялост-
ност и първенстващо
значение за живота.

Да не говорим за ме-
да – продължава Слав-
чо Колев. Все  повече
хора се убеждават в ме-
долечението, пък и въ-
обще в полезната упот-
реба на мед и прополис.
В България в миналото
е имало повече ентуси-
азирани  пчелари.  За
Балчик те се броят на
пръсти. Все пак надеж-
дата е в младите, които
тепърва ще се запалят по
този занаят. Хубаво би
било да живеят колекти-
вен професионален жи-
вот, да имат сериозно
сдружение със своя дей-
ност за единение на пче-
ларите, да имат безпла-
тни щандове на градс-
кия пазар за бурканите
с мед, които се прода-

ват все още с цена от 5-
7 лв.

Тази година се по-
лучиха  добри  доби-
ви, но не по-добри от
предните години. Пре-
дстои завършване на
заземяването  на  ко-
шерите и зимен пери-
од, през който ще се
подготвят нови коше-
ри и други подготви-
телни работи за очак-
ваната пролет, когато
пчеларите ще трябва
да намерят нови под-
ходящи места за пче-
лините  си,  за  което
ще  очакват  навре-
менна помощ от коо-
перациите и горското
стопанство.

С  весел  банкет
млади и стари пчела-
ри отчетоха резулта-
тите от тази година и
се почерпиха за нов
берекет.

Маруся КОСТОВА
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Пчеларите от община Балчик ще се борят срещу страшната алтернатива -
да умрат пчелите и с тях нашата природа             Фото: Мирослав ВАСИЛЕВ

Водещите ветерани - пчелари от община Балчик, които години наред си
вадят хляба с тази стара професия - пчеларството. Фото: Мирослав ВАСИЛЕВ

Репетиционната  зала
на читалище „П.Хилен-
дарски” Балчик се оказа
тясна за любителите на
поезията, този път изку-
шени от Камелия Кондо-
ва,  чаровна  добричка
поетеса, авторка на дос-
та поетични книги, 11 на
брой. Срещата бе орга-
низирана от балчишкия
литературен клуб „Йор-
дан  Кръчмаров”,  но
присъстваха  и  много
други граждани, интере-
суващи  се  и  обичащи
поетичното слово.

Литературната вечер
започна  с четене на сти-
хове на Камелия Кондо-
ва, които изпълниха по-
етесите Стефка Керче-
ва, Светлана Иванова,
Пенка Димитрова, Надя
Митева. Прочувствено
и изразително те предс-
тавиха предпочитани от
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тях  произведения  от
стихосбирката „Малки
смърти”, издадена през
2007 г. Дора Харизано-
ва, председател на клуб
„Здраве”, прочете сти-
хове от последната изда-
дена книга, приятно из-
ненадвайки авторката,
която заяви, че не при-
тежава стихосбирката.

Поетесата  Камелия
Кондова се оказа много
интересна,  непринуде-
на,  оригинална  и  нес-
тандартна събеседница.
Затова срещата преми-
на като интересна бесе-
да, в която съвсем есте-
ствено присъстващите,
потопени в атмосфера-
та на поезията, общува-
ха с една духовна жена-
добруджанка. Четенето
на стиховете от „Малки
смърти”  много  умело
се редуваше с интерес-

ния разказ на поетесата
за семейството и, за жи-
вота и на обикновен чо-
век, за контактите и про-
личалото  преклонение
към изявени български
поети, за творческия и
път, започнал, по-скоро
избухнал, с голяма наг-
рада. Колко скромнич-
ко  и между другото  тя
спомена за наградите, а
те съвсем не са малко!

Поетичната  книга  /с
доста причудливо загла-
вие/  „Малки  смърти”,
която  беше  обект  на
срещата,  съдържа  над
40 стихотворения, обе-
динени в три цикъла –
„Не съвсем библейски”,
„Защото  много  те  жи-
вях”, „Малки смърти”.
„Всяка раздяла била ед-
на малка смърт” – това
е мотото на стихосбир-
ката. Но успокоението е
/ако въобще има място
за  него/,  че  човек  се
разделя с приятели, но
и с неприятели, с вяра,
но и с илюзии, с лъжа-
та, с глупостта, с безб-
рой нелепости. Стихос-
бирката  има подзагла-
вие „Почти любовна ли-
рика”. А лириката  тук
наистина е не почти, а
съвсем любовна, даже
любвеобилна.  Защото
всеки, който прочете те-
зи стихове, някои крат-
ки, лаконични, звучащи

като афоризми; други –
по-обемни, бликащи от
изстрадани  чувства  и
придобита мъдрост, не
може  да  не  почувства
голямата любов на Ка-
мелия  към  живота  с
всичките му предизви-
кателства, обрати, разо-
чарования,  любови  и
разлюбвания, с привър-
заността към родители-
те, с необятната обич и
преданост към децата,
със симпатията и съп-
ричастността към оби-
кновените  хора,  към
обикновените  неща  –
една жизнеутвърждава-
ща  любов,  много  ис-
тинска, дълбока, краси-
ва като лилавия аметист,
като моравата аметис-
това роза върху корица-
та  на  стихосбирката  –
символ на таланта и на
отрезвяването. Не само
да украсява, но и да ни
връща в действително-
стта,  от  която  поетите
черпят  своето вдъхно-
вение.

И  ако  предназначе-
нието на поезията е да
покорява  сърцата  /
Р.Тагор/, то със сигур-
ност Камелия Кондова
покори с поезията  си
и  интересното  си  из-
лъчване  присъства-
щите в съботната ве-
чер на 24 ноември.

Мария АНДРЕЕВА

Момченце  с  тегло  5.800
килограма и ръст 55  санти-
метра  се  роди  в  9.46ч.  на
15  ноември в  АГ-отделени-
ето  на  балчишката  болни-
ца.  Детето  е  родено  с цеза-
рово  сечение  и  е  в  добро
състояние,  сподели  дирек-
торът  на  здравното  заведе-
ние  д-р  Иво Войчев.  Той  и
колегите  му  д-р  Димова  и
д-р  Радилов  заявиха, че  не

помнят в  Балчик да се  е ра-
ждало толкова едро бебе. Ба-
ща  на  новороденото  е  об-
щинският  съветник Исмаил
Исмаил,  а  майката  Фатме
Исмаил.  Щастливите  роди-
тели  са  от  с.Соколово,  ра-
ботят във  фабрика  за  захар-
ни  изделия  в  града  и  имат
още едно дете. Веднага  след
раждането те решиха, че де-
тето  им ще се  казва Айтач.

Щастливата  майка  Фатме Исмаил и малкият
Айтач                                      Фото: Марияна ВЪРБАНОВА
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Полицията в Балчик обяви за издирване 80-годишния Сабри Рамаданов
Ниязиев от с. Ляхово. От проведените оперативно-издирвателни мероприятия
е установено, че за последно Ниязиев е бил видян в близост до овчарник на
бившата ленена фабрика в с. Оброчище на 12.11.2012г. около 13-14 часа.
Възрастният мъж е бил облечен с тъмен панталон, кафява фланела, черна
баска на главата и обут с черни гумени галоши.  По данни на близки Сабри
страда от старческа деменция.ОД на МВР Добрич умолява всички, които
имат информация къде може да бъде открит, да сигнализират на телефон 112
или в найблизкото полицейско управление.

ÎÒÊÐÈÒÀ
ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО

РЕДА НА ЗОП.
„Избор  на  изпълнител  за

разработване  на  документации
за  възлагане  на  обществени  поръчки  по  реда
на  ЗОП  по  проект  „Подобряване  на
туристическите  атракции  и  свързаните  с  тях
инфраструктури  на  територията  на  община
Балчик”,  по  договор  за  безвъзмездна
финансова  помощ  BG161РО001/3.1-03/2010/
005"

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП
00479-2012-0028

КРАЕН СРОК
за  закупуване  на  документацията  до  16.00

часа  на  12.12.2012  г.
КРАЕН СРОК

за подаване на искания за разяснения до 16.00
часа  на  12.12.2012  г.

КРАЕН СРОК
за  предаване  на  офертите  до  16.00  часа  на

19.12.2012  г.
Отваряне на оферти 11:00  часа  на

20.12.2012г.
НЕОБХОДИМИТЕ  ДОКУМЕНТИ  МОГАТ

ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.
ЦЕНА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА 10,00 ЛВ.




