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В Добрич и Балчик ще лекуват пациенти 
с COVID-19, в Каварна – по-леките случаи
Решението бе взето 
единодушно на заседа-
ние на Областен коор-
динационен щаб към 
Областен съвет по здра-
веопазване по повод 
писмо на министъра 
на здравеопазването за 
готовността на лечеб-
ната система по места 
при нарастване броя на 
положителните случаи, 
информираха от Об-
ластна администрация. 
Мярката е в изпълнение 
на указания на проф. 
Костадин Ангелов за 
определяне на болни-
ца на територията на 
областта за лечение на 
пациенти с коронавирус 
при достигане на забо-
ляемост на 14-дневна 
база от 600 на 100 хил. 
жители. От доклад на 
секретаря на кризисна-

та структура и дирек-
тор на РЗИ д-р Светла 
Ангелова стана ясно, 
че липсата на медицин-
ски персонал в „МБАЛ 
– Каварна” ЕООД про-
дължава да е проблем, 
пресичащ възможност-
та там да се обгрижват 
пациенти, нуждаещи се 
от интензивно лечение. 
След направен анализ 
обаче на общ брой лег-
ла и наличие на кадри, 
се оформи предложение 
област Добрич да вне-
се в Министерство на 
здравеопазването ста-
новище на нейна тери-
тория лечебните заведе-
ния, които да обслужват 
болни от коронавирус, 
да са две- МБАЛ До-
брич и МБАЛ Балчик, а 
всички други от региона 
да изготвят план и имат 

готовност за оказване 
на подкрепа с коман-
дировани специалисти. 
На срещата присъства-
ха кметът на община 
Каварна Елена Балта-
джиева и управителят 
на „МБАЛ – Каварна” 
ЕООД д-р Християн 
Зафиров. За медиите 
бе уточнено, че МБАЛ 
Добрич разполага общо 
с 329 легла, от които 
към края на миналата 
седмица за лечение на 
пациенти с коронавирус 
инфекция са отделени 
общо 66 на брой. В пре-
диобедния четврътък 45 
от леглата за неуслож-
нени пациенти са били 
заети, както и 4 от общо 
определените 6 легла 
за пациенти на интен-
зивно лечение. МБАЛ 
Балчик има 18 легла за 

лечение на пациенти с 
коронавирус без услож-
нения, като към 10 ч. на 
19-ти т. м. заетите легла 
в лечебното заведение 
са 13. В „МБАЛ Кавар-
на” ЕООД са заделени 
12 легла за лечение на 
неусложнени пациенти. 
До петък все още ня-
маше заети. Санкциите 
за лечебни заведения, 
неизпълняващи ука-
занията на здравното 
министерство за раз-
криване на ковид отде-
ления, са изключително 
строги – отбеляза преди 
дни д-р Зафиров. Друг 
е въпросът, че Каварна 
е пример за изпадане в 
абсурдния казус да има 
обособен сектор, без 
да разполага с нужните 
специалисти. 
                      Факел - КП 

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА  ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС БАЛЧИК 

__________________________________________________________________________________ 
гр. Балчик 9600,       ул. „Кирил и Методий“ № 7,       тел.: +359 (579) 7-29-67       e-mail : odk@odkbalchik.net 

    
ОБЩИНСКИ КОНКУРС 

„ЗДРАВЕЙ, КОЛЕДА!” 
 

РЕГЛАМЕНТ 
 
Конкурсът има за цел да поощрява и утвърждава интереса на учениците към изкуството 
и литературата, да стимулира тяхната творческа изява. 

 
Условия за участие: 

В конкурса могат да вземат участие деца и ученици от 6 до 18 години, разпределени в 
следните възрастови групи: 
І-ва възрастова група – 6 г. III-ра възрастова група – 11-14 г.  
ІІ-ра възрастова група – 7-10 г. IV-та възрастова група – 15-18 г. 

Задължително условие е  
творбите за конкурса да бъдат самостоятелно подготвени от децата! 

 
НАПРАВЛЕНИЕ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“ 
Раздел „Рисунка“ 
Рисунките да бъдат тематични, изработени на картон с размер до 35/50 см., без паспарту. 
Материали и техника по избор. 
 
НАПРАВЛЕНИЕ „ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО“ 
1..Раздел „Картичка – смесена техника“ 
Картичките да бъдат тематични, изработени на картон с размер до 14/21см.  
Материали и техника по избор. 
 
2..Раздел „Сурвачка“ 
Сурвакницата да е изработена самостоятелно, да са ползвани естествени материали. 
Идеята да е в духа на българската национална традиция, като са съобразени с вярванията 
и наричанията за обичая Сурвакане. 
 
НАПРАВЛЕНИЕ „ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА (стихотворение, приказка, есе)“ 
Конкурсни изисквания: съответствие с темата на конкурса, жанрово изпълнение на 
творбата, оригиналност, художественост, спазване на правописните и пунктуационни 
правила и др. 
 
Всяка творба трябва да съдържа следната информация: 
направление, раздел, заглавие на творбата, трите имена на автора, възраст, училище, 
школа, клуб, ръководител. 
 
Краен срок за представяне на творбите - 07.12.2020 година, 
в сградата на ЦПЛР – ОДК Балчик, на адрес гр. Балчик, ул. „Кирил и Методий” 7,  
тел.: 0579/7-21-79. 
 
ИЗЛОЖБА - 14.12.2020 година в сградата на ЦПЛР - ОДК Балчик 
 
Награждаването на отличените ще бъде организирано по предварително изготвен 
график, предвид епидемиологичната обстановка. 
 
Имената на отличените участници ще бъдат обявени и на сайта на  
ЦПЛР - ОДК Балчик - http://www.odkbalchik.net/ 

 Публичен търг с тайно наддаване 
за продажба на 

недвижими имоти в м.”Двете чешми”
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, 

Решения № 191/29.10.2020 год., № 192/29.10.2020 год., № 193/29.10.2020 
год.,   № 194/29.10.2020 год., № 195/29.10.2020 год., № 196/29.10.2020 год., № 
197/29.10.2020 год.на Общински съвет Балчик и във връзка със Заповед № 
1346/20.11.2020 г. на Кмета на Община Балчик.
          
       ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими 
имоти, частна общинска собственост, както следва:   

      1.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.140 
по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми“, община 
Балчик  с площ 513.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 14 147.00 
лева  /четиринадесет хиляди сто четиридесет и седем лева/.
       2.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.50 
по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми“, община 
Балчик  с площ 359.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 9 900.00 
лева  /девет хиляди и деветстотин лева/.
       3.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.138 
по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми“, община 
Балчик  с площ 600.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 16 546.00 
лева  /шестнадесет хиляди петстотин четиридесет и шест лева/.
       4.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.71 
по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми“, община 
Балчик  с площ 384.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 10 590.00 
лева  /десет хиляди петстотин и деветдесет лева/.
       5.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.51 
по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми“, община 
Балчик  с площ 716.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 19 745.00 
лева  /деветнадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет лева/.
       6.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.153 
по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми“, община 
Балчик  с площ 196.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 5 405.00 
лева  /пет хиляди четиристотин и пет лева/.
      7.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.78 
по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми“, община 
Балчик  с площ 471.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 12 989.00 
лева  /дванадесет хиляди деветстотин осемдесет и девет лева/.                                                             
 Търгът ще се проведе на 15.12.2020 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в 
сградата на пл. ”21 септември”  № 6.
   Закупуването на тръжни книжа – всеки работен ден от 30.11.2020 г. до 
14.12.2020 г. на касата на ОбА - Балчик.
Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или 
по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 
14.12.2020 г.
Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в 
срок до 16.00 ч. на  14.12.2020 г. информационния център на Община Балчик. 
 

За справки : тел. 0579 7-10-41 Караиванова, Денева
Кмет на Община Балчик    

Окръжният съд в Добрич допусна 
предаване на румънска гражданка на 

властите в родината й
Състав на Окръжния 
съд в Добрич допусна 
предаването на румън-
ска гражданка на ком-
петентните органи в ро-
дината й в изпълнение 
на Европейска заповед 
за арест, издадена от 
Апелативен съд Клуж – 
Напока.
Румънските съдебни 
власти са поискали за-
държане и предаване на 

А.Т. с цел привеждане 
в изпълнение на влязла 
в сила ефективна при-
съда, с която жената е 
била осъдена на 2 годи-
ни лишаване от свобода 
за измама. Наложеното 
й наказание е за извър-
шена в периода 2 - 9 
юни 2011г. продажба на 
акции и неправомерно 
присвояване на получе-
ните пари.

Чуждата гражданка, 
която има разрешител-
но за пребиваване у 
нас, е била установе-
на и задържана на 16 
ноември т.г. в Балчик, 
след което й е наложена 
мярка за неотклонение 
задържане под стража. 
Окръжният съд потвър-
ди взетата спрямо же-
ната мярка и разпореди 
тя да бъде приведена в 

следствения арест в До-
брич до фактическото й 
предаване на властите в 
Румъния.
Постановеното от Ок-
ръжния съд решение е 
окончателно и не под-
лежи на обжалване, тъй 
като задържаната до-
броволно изрази съгла-
сие да бъде предадена 
на румънските съдебни 
власти.

Здравейте, скоро по книжарниците (ако има отворени 
такива) ще се появи моята монография „Различната 
Добруджа в литературата между войните“. С оглед оч-
ертаващия се нов локдаун, едва ли има по-приятно за-
нимание от четенето на книги. Желая ви приятни мо-
менти с хубавата литература, която сте си избрали/ 
Salutări, curând la librarii (dacă vor mai fi deschise unele) 
va apărea monografia mea O altfel de Dobroge în literatura 
interbelică. Cu privire la lockdown-ul care se întrezărește la 
orizont, nu poate fi o ocupație mai bună decât cititul cărților. 
Vă urez lectură plăcută cu literatura de calitate.

Определени са 
ковид леглата в 

„Тузлата”
Определени са леглата за 
пациенти с COVID-19 в Спе-
циализираната болница за ре-
хабилитация „Тузлата” край 
Балчик, съобщи управителят 
д-р Камелия Кирчева. Според 
заповед на директора на Ре-
гионалната здравна инспек-
ция д-р Светла Ангелова там 
трябва да бъдат разкрити 12 
такива легла.
Д-р Кирчева уточни, че те са 
само за хора, които са наста-
нени в болницата, не става 
дума за някакви външни па-
циенти. Определен е и меди-
цински персонал. „Лошото 
е, че ние не разполагаме със 
съответните структури – ня-
маме клинична лаборатория, 
нямаме рентген, нямаме не-
обходимите специалисти, 
така че не можем да сключим 
договор със Здравната каса за 
тази пътека и съответно не 
зная по какъв начин ще бъде 
решено лечението на тези па-
циенти”, посочи управителят.


