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Бай Петър е на 97 г. и живее в с.Сенокос 
сам. В YOU TUBE може да гледате филм с 
неговите спомени за войната, изработен 
от д-р Ерсин Исмаил от Сдружение „Бъл-
гарско наследство“   

Дар за бай Петър

Здравейте г-жо Косто-
ва,

На 7 декември към обяд 
отидох до Сенокос да по-
търся бай Петър Гатев и 
понеже не
знаех къде живее, сп-
рях пред кметството, за 
да попитам един старец 
(единственият човек на 
площада), който седеше 
на пейката. Изобщо не по-
дозирах и за мой късмет, 
този стар човек се оказа 
самият бай Петър. 
Голямо бе учудването му, 
когато разбра, че точно 
него търся, а като му ка-
зах, че  знам името му от 
Вас и това, че е бил на 

фронта, той се успокои и 
разговорът (малко недочу-
ва - нормално) тръгна.
Обясних, че по Ваше 
предложение съм го 
включил за подпомагане 
от БЧК като ветеран от 
Втората световна война.  
Качих го на колата и оти-
дохме в неговата малка 
къщичка, където живееше 
сам. 
Отворих кашона и пока-
зах какво нося - храни-
телни продукти от първа 
необходимост - олио, 
брашно, боб, леща, ориз, 
спагети, захар, както и хи-
гиенни материали и 
лични предпазни средства 
- прах за пране, сапун, 

четка и паста за зъби, де-
зинфектант за ръце, пред-
пазни маски за лице.
Очите му грейнаха от 
радост и с усмивка бла-
годари за всичко това и 
за жеста! Помолих го за 
снимка  и казах, че ще Ви 
я изпратя. 
Качих го отново в колата и 
го закарах до там, откъде-
то го взех - щеше да чака 
за пенсията си. 
Преди да се разделим, 
пожела да се снимаме за-
едно. Обещах отново да 
го посетя. Беше изклю-
чително развълнуван и 
на изпроводяк отново ми 
припомни да Ви поздра-

вя Вас и младежа Ерсин 
Исмаил, с когото сте сни-
мали филм за него като 
единствения жив ветеран 
от войната! Произнасяше 
имената Ви с благодар-
ност! Имаше Ви Вас за 
много близък човек!
Тръгнах с колата, а стари-
ят фронтовак, навърши-
лият 97- годишна възраст 
бай Петър беше се изпра-
вил и махаше с ръка, а в 
очите му разчетох радост, 
че не е забравен, тъга - че 
отново остава сам  и ... на-
дежда, че пак ще го посе-
тя! Обещах!

д-р Артюн ЕРИНОЗОВ

Министерският съвет прие Решение 

за удължаване срока на 
обявената епидемична 
обстановка, считано от 
1 декември 2020 г. до 31 
януари 2021 г. Панде-
мията от COVID-19 про-
дължава да представлява 
тежка извънредна ситуа-
ция, свързана с обществе-
ното здраве в национален 
и световен мащаб, уточ-
ниха и от пресцентъра 
на Кабинета. По данни 
на Европейския цен-
тър за превенция и кон-
трол на заболяванията, 
към 23 ноември 2020 г. 
14-дневната заболяемост 
от COVID-19 надхвърля 
250 на 100 000 население 
в  85,7% от държавите 
от Европейския съюз и 
Европейското икономи-
ческо пространство(ЕС/
ЕИК), с изключение на 
Норвегия, Ирландия, 
Финландия и Исландия, 
като броят на заразените 
лица за периода е 2 842 
649 лица, от които 49 264 
са починали.
 В Европа броят на по-
твърдените случаи на 
COVID-19 намалява,  по-
ради въведени от редица 
държави ограничителни 
и противоепидемични 
мерки. Съществен спад 
в броя на регистрираните 

случаи на седмична база 
се отчита от държави като 
Белгия, Исландия, Лих-
тенщайн, Чехия, Швеция, 
Малта и Испания, Слова-
кия, Австрия, Франция, 
Великобритания и Полша 
(интервал: 10 и 43%). По 
отношение броя на почи-
налите от COVID-19 лица 
в световен план се отчита 
тенденция на нарастване. 
По 14-дневна заболяе-
мост България се нареж-
да на 11-то място в ЕС/ 
ЕИП с 666,57%000, която 
е рекордна за страната от 
началото на пандемията. 
Развитието на епидемич-
ната ситуация в България 
сочи, че епидемично-
то разпространение на 
COVID-19 продължава 
в цялата страна. Най-за-
сегнати от новия корона-
вирус са лицата в млада 
и активна възраст, което 
е свързано с тяхното ак-
тивно социално поведе-
ние. Тежко протичане 
на заболяване обаче, се 
регистрира при хората в 
напреднала и старческа 
възраст, при които про-
тичането е и с най-висок 
леталитет. През послед-
ния месец в страната се 
наблюдава неблагопри-
ятна тенденция за уве-

личаване броя на хоспи-
тализираните лица, в т.ч. 
и на лицата, настанени в 
структури за интензивно 
лечение, както и нара-
стване на смъртността. 
Удължаването на извън-
редната епидемична об-
становка и прилагането 
на противоепидемичните 
мерки в страната цели 
намаляване разпростра-
нението на COVID- 19, 
както и на въздействи-
ето му върху обществе-
ното здраве и здравната 
система. Във връзка с 
оповестената информа-
ция за подписания анекс 
към Рамковия договор и 
възможността общопрак-
тикуващите лекари да 
издават електронни на-
правления за PCR-тесто-
ве, директорът на Регио-
нална здравна инспекция 
Добрич и секретар на Об-
ластен координационен 
щаб д-р Светла Ангело-
ва информира, че всеки 
един пациент ще може 
да получи по електронен 
път код на направление, с 
което ще може безплатно 
да си направи PCR-тест 
в някоя от посочените в 
заповед на министъра на 
здравеопазването лабора-
тории в страната.        БТ

Хуманитарна помощ от Български червен кръст за 
община Балчик през 2020 г.

От стр. 1
По План 2018 в Община 
Балчик от подлежащите 
627 лица, 564 получиха 
хранителните си продукти 
– с висок процент (89.95%) 
и е над средната стойност 
за областта (89.53%). По 
план 2018 храните бяха 
16 вида, с общо тегло 25 
кг., на стойност близо 55 
лв. Общото количество 
храни раздадени в община 
Балчик е 13919.38 кг. на 
стойност 29268,53 лв. (за 
област Добрич: 147108.77 
кг. на стойност 307759,86 
лв.).
 План 2019 по ОП „Хра-
ни“, който стартира с раз-
даване през октомври и 
приключи на 30.11.2020 
г., подлежащите в общи-

на Балчик бяха 525 лица, 
като от тях 455 лица по-
лучиха 16 вида основни 
хранителни продукти 
(брашно, ориз, спагети, 
лютеница, зелен фасул, 
домати белени, зелен 
грах, гювеч, конфитюр, 
говеждо в собствен сос, 
говежди кюфтета, пиле 
фрикасе, рибни консерви, 
леща, захар и олио), като 
всеки хранителен пакет бе 
с тегло 23 кг., на стойност 
близо 55 лв. По План 2019 
раздаденото общо количе-
ство в Община Балчик е 
12 195.27 кг. на стойност 
29 468.41 лв.
Областният съвет на БЧК 
Добрич предостави на Об-
щинска администрация 
Балчик през м.ноември 

97 хранителни пакети за 
пострадалите хора от Ко-
вид 19, всеки с тегло 17.5 
кг. съдържащи 7 основ-
ни хранителни продукти 
(олио, брашно, спагети, 
леща, захар, боб,ориз) 
на стойност 32 лв., като 
средствата са осигурени 
по ПМС № 108 от т.г. и 
95 санитарни пакети със 7 
съдържащи се в тях лични 
предпазни средства и хи-
гиени материали на стой-
ност 14 лв. със средства по 
Програма, финансирана 
от Американската агенция 
за международно разви-
тие (USAID) – „Дейности 
в отговор на COVID-19 в 
България“.
В навечерието на Коле-
да, БЧК предостави на 

Ветеранът от Втората световна война 
Петър Гатев и д-р Еринозов, председател 
на Обл.съвет на БЧК 

общинската структура на 
БЧК в Балчик 40 торбички 
със здравословна храна, 
на стойност 400 лв., пред-
назначена за деца от соци-
ално слаби семейства. 
От началото на годината 
до настоящият момент 
БЧК Добрич е получил, 
разпределил и раздал хра-
нителни продукти и хиги-
енни пакети по различните 
програми, със съответното 
финансиране, общо на 1 
156 граждани в община 
Балчик. Стойността на 
оказаната помощ на тези 
граждани (без режийните 
разходи) е над 64 000 лв. 
Д-р Артюн Еринозов
Директор на секретари-
ата на     Областен съвет 
на БЧК Добрич

Регионална дирекция по 
горите Варна - съобщение

СЪОБЩЕНИЕ
Регионална дирекция по 
горите Варна уведомява об-
ществеността и заинтересо-
ваните страни, че във връзка с 
преустановеното провеждане 
на обществени мероприятия 
в присъствена форма, съглас-
но т. 1.6. от Заповед № РД-01-
677/25.11.2020 г. на министъ-
ра на здравеопазването, няма 
да се проведат обявените 
обществени обсъждания на 
проекта на Областен план 
за развитие на горските те-
ритории на област Добрич и 
Доклада за екологична оцен-
ка към него, предвидени за  
периода от 07.12.2020 г. до 
09.12.2020 г., във всяка общи-
на в териториалния обхват на 
област Добрич.

ЗАПОВЕД № 1339
гр. Балчик, 01.12.2020 год.

на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА; съгласно чл. 194, ал. 1 от ЗУТ във връзка с по-
стъпила кореспонденция с вх. № ЕО-581-002/26.11.2020 г. от МРРБ за изпълнение 
на договор №РД-02-29-92/08.07.2020г. с предмет „Укрепване свлачище в участъка 

„Фара” - прединвестиционни проучвания допълване на КИС с пиезометрични сондажи с 
възложител Министерство на регионалното развитие и благоустройството и изпълнител 
„Геотехника - АБС” ООД,

НАРЕЖДАМ:
1. Да се осигури свободен достъп на сондажната техника до поземлен имот 39459.15.136 
в землището на с. Кранево, община Балчик.
2. При неизпълнение на задълженията за осигуряване на свободен достъп до имота, опи-
сан в настоящата заповед, достъпът се осигурява по административен ред.
3. Определям срок за изпълнение на заповедта до приключване на всички предвидени 
дейности в имота, съгласно срока за изпълнение на договор №РД-02-29-92/08.07.2020 г.
4. След завършване на сондажните работи, Изпълнителят е длъжен да отстрани всички 
повреди, причинени на имота, във връзка с изпълнените СМР, включително почистване 
на трасето.
Организацията и контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Дими-
трин Димитров - зам-кмет УТТЕМСЕ.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица и на съответните 
длъжностни лица за сведение и изпълнение.Неразделна част от настоящата заповед е ко-
респонденция с вх. № ЕО-581-002/26.11.2020 г. от МРРБ.

 НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик

Всяка година, поддържайки връзка с екипа на щедрия белобрад дядо, „Българ-
ски пощи” ЕАД организира конкурс за най-красиво писмо до Дядо Коледа. Хи-
ляди деца отправят своите съкровени желания, думи на благодарност и вълнува-
щи послания към любимия старец.  В конкурса могат да участват всички детски 
писма, стихове, рисунки и други, ако върху пощенската пратка има правилно из-

писан адрес на подател и марка от 0.65 лева. На мястото на получателя трябва да пише – За 
Дядо Коледа. На всички участници в конкурса Дядо Коледа изпраща красиви лични писма, 
а най-добрите детски творби получават и награди от „Български пощи” ЕАД.  
Крайният срок за изпращане на писмата до Дядо Коледа e 12 декември 2020г. 

МОЛБА 
За малка финансова помощ от 2500 лв.

Екип от родолюбиви млади хора, с честна инициатива за документален филм с нови 
факти – публицистика, революционната му и международна дейност, гибел в живота на 
Христофор Ботев Петков ( Христо Ботев), молим за съпричастност и помощ, с която ще 
финализираме най-важните части на филма и ще заснемем кадри и архив в чужбина! 

С благодарност!
С уважение!
С надежда!

Иван Тренев – радио „Гама“ - Видин
E-mail: van4omani@gmail.com

IBAN: BG97BPBI79401066029602


