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Едновременно ,  на 
всичко случващо се, 
са свидетели от дис-
танцията на непокор-
ството, послушанието 
и мъдростта.
Освен това, техният 

съсед е автор на три 
пиеси: „Всяка есенна 
вечер“, за която през 
1974 г. получава Ди-
митровска награда, „ 
Ковач на мълнии“ и „ 
Денят след най- крат-
ката нощ“. Отгоре на 
туй е и баща на три 
деца - Петър, Антоа-
нета и Ана- Мария.
Изключен от учили-

ще след стачка през 
1933 г. , член на РМС, 
кадровик по време на 
бригадирското движе-
ние в Димитровград, 
библиотекар, драма-
тург, бунтар. Един 
човек, който е имал 
„повече мечти, откол-
кото мебели в къщата 
си“ и който не е „це-
пел басма никому“.  
Сложил бележка  след 
9 септември 1944г. 
пред нашия Парла-
мент с избликнали-
те  от него думи: „ 
Продава се Народното 
събрание!“, а когато 
тогавашният велмо-
жа Вълко Червенков 
му се заканил с пръст, 
авторът на 9 стихо-
сбирки му показал 
среден пръст. Разбрал 
навярно ,  че  всяка 
власт е против народа 
и противна на народа, 
защото в частност по-
езията винаги е била 
антипод на властва-
щите. Най-унизител-
ното е, когато поетът 
заменя писалката със 
сопа. И Иван Пейчев 
си остава до края по-
ет-еретик. 
По негови текстове  

прозвучават шлагери-
те „ Адаптация“ и „ 

Ще  запомнят,  не 
само  влюбените  в 
поезията от нашия 
град, дошли на 3 май 
в балчишката худо-
жествена галерия, за 
да се приобщят към 
литературното твор-
чество  на  родения 
в гр. Шумен преди 
100 години поет Иван 
Пейчев, който преди 
41 години се сбогува 
с нас и със света.
Благодарение  на 

доброто  намерение 
и компетентност от 
страна на подп. о. р. 
Николай  Любенов 
Калев- бивш коман-
дир на 15- ти изтре-
бителен авиополк / 
И А П/ от славната 
ни някогашна военна 
авиация, Регионална 
библиотека Шумен 
и Литературен клуб 
към  НЧ  „Паисий 
Хилендарски 1870” 
Балчик тазгодишният 
Майски литературен 
маратон започна със 
запознаване с Иван 
Пейчевата  поезия . 
Н. Калев се оказа не 
само съсед на поета-
драматург Иван Пей-
чев, но и свидетел на 
взаимоотношенията 
на техните семейства, 
повече от приятел-
ски, в онези трудни 
времена. Всичко, кое-
то се е случвало на 
шуменската улица „ 
Любен Каравелов“. 
Искреното  другар-
ство между художни-
ка Любен Петков /
баща на нашия бивш 
командир/ и неговият 
съсед Иван Пейчев, 
със своите съпруги и 
деца. На преден план 
изпъкват баща му и 
чичо му Иван- с два 
характера, които об-
хождат необятността, 
скрита във времето. 

Далечно“, изпълнени 
от Васил Найденов и 
Нели Рангелова.
Иван Пейчев е поет, 

който възпява любо-
вта и морето едновре-
менно. Две стихии, 
пред които всеки чо-
век трябва да потъ-
не в размисъл и да 
замълчи. Опиянение 
и трагизъм, радост и 
отчаяние, сакрални 
заклинания, препле-
тени в едно единство-
неповторимо, както 
го може само Иван 
Пейчев „...Ту тъмни, 
ту светли, очакват 
деня/ твоите устни 
загадъчно тихи...“/ „ 
Утрин“/. 
А  морето  поетът 

заобичва завинаги, 
навярно през 1948 г. 
Точно тогава бащата 
на нашия командир 
отива до Варна,  за да 
получи колет с бои, 
изпратени от Белгия 
и взема своя съсед 
за другар в морската 
ни столица. И как-
во става? Иван Пей-
чев, написва едни от 
най-хубавите морски 
стихове, за да полу-
чи впоследствие този 
сухоземен моряк зва-
нието  „капитан” . 
Затова и навярно в 
своето „Напътствие“ 
пред целия свят съ-
общава: „...Тъй сре-
бърните малки рибки 
идват/ и недокоснали 
брега, / се стрелват 
пак/ навътре в мо-
рето....“. Лиричните 
му послания са стон, 
изтръгнат от гърдите 
на поета. Навсякъде, 
всичко върви ръка за 
ръка-вярата в любо-
вта, разочарованието, 
тайнството, необоз-
римото, впечатлява-
щото.
Безмълвен и потре-

сен останах от разказа 
на г- н Калев, когато 
сподели спомена си за 
капитанската шапка 
на поета, която сега 
е в шуменския музей. 
За нея, предметно, 
по Далчевски, точно 
назовава: „... Затова 
капитанската/ шапка 
скърби./ Тя е плувала 
дълго/ в моретата,/ 
жалката капитанска/ 
фуражка/, непритежа-
вана/ от никого.“

 Всичко  у  Иван 
Пейчев е подчинено 
на поезията - катего-
ричната, страстната, 
динамичната. Наши-
ят незабравим коман-
дир Николай Калев 
и Росица Шалтева, 
председател на Лите-
ратурния клуб „Йор-
дан Кръчмаров” Бал-
чик успяха, без уси-
лие да ни приобщят 
чрез много изискана 
презентация към из-
поведната магия на 
словото на Иван Пей-
чев – увлекателно и 
поучително!, а ние 
станахме техни съу-
частници. 
Много ценни книги 

за нашето читали-
ще „ П. Хилендар-
ски- 1870“ подари 
Николай Л. Калев с 
пожелание  всички 
уверено да стоим зад 
истината. Затова по-
стоянно трябва да си 
спомняме думите на 
Капитана Иван Пей-
чев: „Поезията, това е 
най-страшното нещо. 
Че тя се превръща 
в документ, а много 
често и в обвинителен 
акт.“ Тук мога само 
кротко да довърша: 
да отстояваме винаги 
личната си свобода, 
оценявайки нейната 
стойност и смисъл!

      Георги ЙОВЧЕВ

Увлекателното и поучително Увлекателното и поучително 
слово за поета Иван Пейчевслово за поета Иван Пейчев

Г-жа Росица Шалтева, председател на Литературен клуб „Йордан Кръчмаров“ към НЧ „Паисий Хи-Г-жа Росица Шалтева, председател на Литературен клуб „Йордан Кръчмаров“ към НЧ „Паисий Хи-
лендарски 1870“ Балчик и г-н Николай Калев/о.р. командир от Балчишкото летище/ представят пред лендарски 1870“ Балчик и г-н Николай Калев/о.р. командир от Балчишкото летище/ представят пред 
ценители на литературата поезията на класика Иван Пейчев.                          Фото: Маруся КОСТОВАценители на литературата поезията на класика Иван Пейчев.                          Фото: Маруся КОСТОВА

О Б Я В А О Б Я В А 
ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТАЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА

  На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 
2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 12 от 12 Февруари 2016 г.)2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 12 от 12 Февруари 2016 г.)

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
УВЕДОМЯВАУВЕДОМЯВА

всички заинтересовани физически и юридически лица, чевсички заинтересовани физически и юридически лица, че
„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД,„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, 1618 гр. София, ул. „Цар Борис III“ № 201,  1618 гр. София, ул. „Цар Борис III“ № 201, 
тел.: 02/9696802, ЕИК 175201304, има следното инвестиционно предложение: тел.: 02/9696802, ЕИК 175201304, има следното инвестиционно предложение: „Изграж-„Изграж-
дане на въздушен електропровод (ВЕ) 110 kV п/ст „Варна север“ - п/ст „Каварна“ с дане на въздушен електропровод (ВЕ) 110 kV п/ст „Варна север“ - п/ст „Каварна“ с 
до 275 броя стълба“. до 275 броя стълба“. 
Характеристика на инвестиционното предложение:Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението1. Резюме на предложението
Целта на инвестиционното предложение на „ЕСО“ ЕАД е промяна в обема на изграждане Целта на инвестиционното предложение на „ЕСО“ ЕАД е промяна в обема на изграждане 
на въздушен електропровод (ВЕ) 110 kV п/ст „Варна север“ - п/ст „Каварна“. на въздушен електропровод (ВЕ) 110 kV п/ст „Варна север“ - п/ст „Каварна“. 
Промяната в технологията на изграждане на ВЛ се изразява в увеличаване броя на елек-Промяната в технологията на изграждане на ВЛ се изразява в увеличаване броя на елек-
тропреносните стълбове с осем броя.тропреносните стълбове с осем броя.
2. Промяната се налага във връзка с изготвена актуална метеорологична записка за цялото 2. Промяната се налага във връзка с изготвена актуална метеорологична записка за цялото 
трасе на електропровода, и установяване неблагоприятно  въздействие на обледенителни трасе на електропровода, и установяване неблагоприятно  въздействие на обледенителни 
потоци в определени участъци от електропровода. Това води до преработка на разпреде-потоци в определени участъци от електропровода. Това води до преработка на разпреде-
лението, увеличаване на броя на стълбовете в тези участъци и намаляване на междустъл-лението, увеличаване на броя на стълбовете в тези участъци и намаляване на междустъл-
бията.бията.
Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в 
обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложениеобхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение
Обектът е част от националната електропреносна мрежа.Обектът е част от националната електропреносна мрежа.
33. Местоположение на инвестиционното предложение  . Местоположение на инвестиционното предложение  
Разгледани са множество варианти за трасе, като одобрения вариант е съобразен с ОУП Разгледани са множество варианти за трасе, като одобрения вариант е съобразен с ОУП 
на общ. Варна, заобикаля проблемни имоти на МО и имоти с променено предназначение на общ. Варна, заобикаля проблемни имоти на МО и имоти с променено предназначение 
на територията на общ. Аксаково, както и защитени територии по смисъла на Закона за на територията на общ. Аксаково, както и защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии и в максимална степен Защитени зони по смисъла на Закона за защитените територии и в максимална степен Защитени зони по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие.биологичното разнообразие.
Трасето е съобразено с изискванията за рационално използване на земята и минимално Трасето е съобразено с изискванията за рационално използване на земята и минимално 
увреждане на ландшафта, като се преминава основно през земеделски земи извън регула-увреждане на ландшафта, като се преминава основно през земеделски земи извън регула-
цията на населените места. цията на населените места. 
ВЕ 110 kV ще се изгради от начална точка  - п/ст „Варна север“ до крайна точка - п/ст ВЕ 110 kV ще се изгради от начална точка  - п/ст „Варна север“ до крайна точка - п/ст 
„Каварна“. „Каварна“. 
Трасето на ВЕ, вкл. сервитутната му зона, минава през терени, попадащи в землищата на Трасето на ВЕ, вкл. сервитутната му зона, минава през терени, попадащи в землищата на 
следните населени места:следните населени места:
Област Варна: Област Варна: 
Община ВарнаОбщина Варна - землище на гр. Варна и с. Каменар - землище на гр. Варна и с. Каменар
Община АксаковоОбщина Аксаково - землищата на селата Куманово, Орешак, Кичево и Осеново. - землищата на селата Куманово, Орешак, Кичево и Осеново.
Община АксаковоОбщина Аксаково - землище на с. Осеново.  - землище на с. Осеново. 
Област Добрич:Област Добрич:  
Община БалчикОбщина Балчик - землищата на селата Кранево, Рогачево, Оброчище, Бобовец, Царичи- - землищата на селата Кранево, Рогачево, Оброчище, Бобовец, Царичи-
но, Гурково и град Балчик.но, Гурково и град Балчик.
Община Каварна - землищата на селата Божурец и Селце и град Каварна.Община Каварна - землищата на селата Божурец и Селце и град Каварна.
4. Природни ресурси, предвидени за използване по време  на строителството и екс-4. Природни ресурси, предвидени за използване по време  на строителството и екс-
плоатацията (водоползване)плоатацията (водоползване)
По време на строителството и експлоатацията на ИП няма да се използват природни ре-По време на строителството и експлоатацията на ИП няма да се използват природни ре-
сурси. Не е предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди.сурси. Не е предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди.
5. Отпадъци, които се очаква да се генерират, емисии на вредни вещества и отпа-5. Отпадъци, които се очаква да се генерират, емисии на вредни вещества и отпа-
дъчни водидъчни води
Предвидените строително-монтажни дейности предполагат генерирането на строителни Предвидените строително-монтажни дейности предполагат генерирането на строителни 
и битови отпадъци. По време на експлоатацията ще се генерират основно битови, строи-и битови отпадъци. По време на експлоатацията ще се генерират основно битови, строи-
телни и производствени отпадъци. Генерираните по време на строителството и експлоа-телни и производствени отпадъци. Генерираните по време на строителството и експлоа-
тацията отпадъци ще се събират, съхраняват и предават на външни фирми за последващо тацията отпадъци ще се събират, съхраняват и предават на външни фирми за последващо 
оползотворяване и/или обезвреждане.оползотворяване и/или обезвреждане.
Очакват се неорганизирани емисии от двигателите с вътрешно горене на техниката, която Очакват се неорганизирани емисии от двигателите с вътрешно горене на техниката, която 
ще се използва при строителството и поддръжката по време на експлоатация на ИП. ще се използва при строителството и поддръжката по време на експлоатация на ИП. 
По време на строителството, експлоатацията, закриването и рекултивацията на ИП не се По време на строителството, експлоатацията, закриването и рекултивацията на ИП не се 
очаква генерирането на отпадъчни води.очаква генерирането на отпадъчни води.
  Подробна информация е налична на сайта на Възложителя: http://www.tso.bg/Подробна информация е налична на сайта на Възложителя: http://www.tso.bg/
  
Лице за контакти:  Ангелин Цачев, тел: 0889635326, е-mail: a.tsachev@eso.bg.Лице за контакти:  Ангелин Цачев, тел: 0889635326, е-mail: a.tsachev@eso.bg.

Писмени становища, мнения и препоръки могат да се предоставят в сградата Писмени становища, мнения и препоръки могат да се предоставят в сградата 
на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, гр. София ул. „Цар Борис III“ № на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, гр. София ул. „Цар Борис III“ № 
201, сградата на РИОСВ-Варна на адрес гр. Варна, ул.“Ян Палах“№4, и сградата 201, сградата на РИОСВ-Варна на адрес гр. Варна, ул.“Ян Палах“№4, и сградата 

на Община Балчик на адрес  гр.  Балчик,    площад „21септември“ №6на Община Балчик на адрес  гр.  Балчик,    площад „21септември“ №6

Изграждане на въздушен електропровод (ВЕ) 110 kV п/
ст „Варна север” - п/ст „Каварна” с до 275 броя стълба

О Б Я В А О Б Я В А 
ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТАЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА

  
На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-
Балчик,приета с Решение №238/27.02.2009 г. на ОбС - Балчик ,  изм. Балчик,приета с Решение №238/27.02.2009 г. на ОбС - Балчик ,  изм. 
и доп. с Решение 748/17.02.2011 г.; Решения   204 от 20.09.2016 г. и 83 от и доп. с Решение 748/17.02.2011 г.; Решения   204 от 20.09.2016 г. и 83 от 
28.02.2017 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед № 28.02.2017 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед № 

301/21.04.2017 г. на Кмета на Община Балчик.301/21.04.2017 г. на Кмета на Община Балчик.
ОБЯВЯВА ОБЯВЯВА 

публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска 
собственост, както следва:собственост, както следва:
1. Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ІІІ, кв. 168 по ПУП на град Балчик с площ 1. Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ІІІ, кв. 168 по ПУП на град Балчик с площ 
от от 509.00 м2509.00 м2, представляващ , представляващ ПИ № 02508.80.238ПИ № 02508.80.238 по кадастралната карта на град Балчик,   по кадастралната карта на град Балчик,  
при начална цена при начална цена 22 905.00 лв.22 905.00 лв. /двадесет и две хиляди деветстотин и пет лева/, без ДДС.  /двадесет и две хиляди деветстотин и пет лева/, без ДДС. 
2. Незастроен поземлен имот с идентификатор 2. Незастроен поземлен имот с идентификатор № 02508.5.84№ 02508.5.84  по кадастралната карта на   по кадастралната карта на 
гр.Балчик с площ от гр.Балчик с площ от 573.00 м2573.00 м2, при начална цена , при начална цена 27 504.00 лв27 504.00 лв. /двадесет и седем хиляди . /двадесет и седем хиляди 
лева  петстотин и четири лева/.лева  петстотин и четири лева/.
             Търгът ще се проведе на              Търгът ще се проведе на 17.05.2017 г.17.05.2017 г. от  от 10.00 ч.10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сгра- в залата на ОбА - Балчик в сгра-
дата на пл. „21 септември“  № 6.дата на пл. „21 септември“  № 6.
 Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от  Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 02.05.2017  г.02.05.2017  г. до  до 16.05. 2017 г.16.05. 2017 г. на  на 
касата на ОбА - Балчик.касата на ОбА - Балчик.
Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в 
тръжните книжа банкова сметка, в срок до тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 16.05.2017 г.15.30 часа на 16.05.2017 г.
Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 
ч. на  ч. на  16.05.2017 г.16.05.2017 г. в Информационния център на Община Балчик.  в Информационния център на Община Балчик. 

           За справки :            За справки : тел. 7-10-41 тел. 7-10-41 Караиванова, ДеневаКараиванова, Денева

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на не-
движими имоти, частна общинска собственост


