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Полезна и необходима

Талантите на 21 в и има текст: Балчишкото участие във фести-
вала.                                                           Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

О Б Я В А

На основание чл. 26, ал. 3, във връзка с чл. 26, 
ал.1, т.1, б.(б)  от Закона на пътищата, Ви уведомяваме, 

че Общинска администрация - Балчик приема Заявления за 
издаването на разрешителни за брането на орехи за 2021 г. в 
обхвата на IV- класните пътища, публична общинска собственост. 
На основание раздел VІІІ, чл. 48, ал.1, т.V - Плодове (т.6 – издаване 
на разрешително за бране на орехи по закона за пътищата на 
брой дърво) от Наредбата за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Балчик, като цената по участъци е както следва:

Участък Брой орехови 
дървета

Дължима 
такса

лева за 
участък

Дропла - Балканци 432 бр. дървета 2592

Дропла – Пряспа 263 бр. дървета 1578

Пряспа – Сенокос 209 бр. дървета 1254

Гурково – Македонка 96   бр. дървета 576

Разклона III-9002- ДЗС 
Кремена

(Царичино-Ген.Тошево)
60   бр. дървета 360

Разклона I-9- Стражица
(Каварна-Варна) 184 бр. дървета 1104

Разклона II-27- 
Стражица

(Балчик-Добрич)
175 бр. дървета 1050

Разклон III-9002 
-Змеево

(Царичино-Ген.Тошево)
20  бр. дървета 120

Разклон III-902 - 
Рогачево

(Оброчище-Кичево)
82 бр. дървета 492

Необходими документи: 
 1. Заявление по образец, платена такса за съответния 
участък, декларация за липса на задължения към община 
Балчик. 
 2. Заявлението се подава в Информационния център на 
Община Балчик – пл. „21 септември” №6. 
3. Разрешителните се издават по реда на тяхното входиране 
и платена такса за съответния участък, при спазване на 
изискванията на Закона за пътищата и Закона за опазване 
на селскостопанското имущество, до изчерпване на 
определените райони. В случай на сериозен интерес 
разрешителни се издават по допълнителни критерии по 
отношение на социален статус, местожителство, съгласуване 
с кметствата по местонахождение на участъците и други.

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик

Точно такава информация 
получих на 24 юни, кога-
то посетих частния дом за 
възрастни хора в нашия 
град. И то на връх Еньов-
ден, когато се смята, че 
различните треви и билки 
имат най-голяма лечебна 
сила, особено на изгрев 
слънце. Като набраните 
билки трябва да са “77 и 
половина” за всички боле-
сти и за болестта без име. 
В Дома ни посрещна ра-
достно част от този “млад 
сборен колектив”, който 
съществува от година и 
половина, начело с упра-
вителя г-н Пейчо Пеев - 
много енергичен и изчер-
пателен при зададените 
към него въпроси. 
Домът за стари хора има 

капацитет за 60 пациенти 
на възраст от 50 години и 
нагоре. Цената за един ме-
сец престой варира от 650 
до 1200 лева. В момента 
са 22 пациенти, като 10 от 
тях са с деменция. За тях 
се грижат лекар, на-често 
д-р Яна Дочева, медицин-
ските сестри: Снежана 
Добрева, Таня Георгиева...
санитарки, готвачки, по-
мощен персонал всичко - 
12 човека. 
Част от пенсионерския 
балчишки дамски хор 
“Неспокойни вълни”- 
Пенка Димитрова, Дим-
ка Малева, Анка Донева 
поднесоха приятна лите-
ратурно-музикална про-
грама, придружена с весел 
смях, закачки и пожелания 

към всички присъстващи. 
Акордеонистът г-н Сте-
фан Стефанов подсили 
тържествения ден с про-
чувствени песни, които 
развълнуваха обитателите 
на този дом. За сведение 
на читателя, той се нами-
ра , като тръгнеш по пътя 
към Албена, под Адми-
нистративната сграда на 
балчишкото БКС. Упра-
вителят в личен разговор 
сподели за придружава-
щите трудности, като към 
всеки обитател трябва 
да имаш индивидуален 
подход, осигуряване на 
охрана на тези възрастни 
хора, диетите, които тряб-
ва да спазват, редовното 
даване на медикаментите 
по часове и това ги раз-

личава от другите домове. 
Г-н Пеев се стреми всеки 
момент да бъде полезен 
за всички. Скоро със своя 
брат – близнак ще обо-
рудват още две станции 
в близост и ще разширят 
хосписа, поради нарас-
налата голяма необходи-
мост. 
В процеса на разговора 
дойдоха и обитатели на 
дома да благодарят за вни-
манието, което специално 
този ден е проявено към 
тях, както и през отмина-
лите дни. Разбрах едно, 
че е взискателен и наблю-
дателен, като умее да об-
щува с възрастните хора 
под различна форма. Г- н 
Пеев ти отговаря конкрет-
но, още преди да си задал 
въпроса-другото мерило 
за неговата отговорност. 
И не търси никакви ком-
пенсации за стореното. 
Трябва да сме много съп-
ричастни към работата 
на тези хора в социален и 
индивидуален аспект, за-
щото само тъга има в про-
зореца на старите хора. 
Всички сме в преддвери-
ето на старостта – едни 
по-далеч, други по-близо. 
Важното е да сме по-дълго 
време заедно, защото ние 
сме като дните-идваме и 
си отиваме, изпълнили 
времето и пространството, 
независимо от възрастта...

Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

„Таланти на 21 век” бяха в Балчик

Украински хор, ветеран във фестивала

От 23 до 25 юни в нашия 
град се проведе Междуна-
роден  фестивал-конкурс 
“Таланти на 21 век”, с ар-
тистичен директор  г-жа 
Светлана Спиридович, 
жури в състав от Варнен-
ската опера: г-жа Лиляна 
Георгиева- хореограф, г-н 
Валерий Георгиев и г-н 
Пламен Димитров- тено-
ри, познати от участията 
си в балчишките номи-
нации „Общественик на 
годината”. Наред с из-
пълнителите, дошли от 
четирите краища на горда 
и независима Украйна, от 
българска страна бе до-
шла Фондация „Звезди 
на изкуството- Варна” и  
“Арт  старс”, водени от 
г-жа Мила Маврова. Бал-
чишкото присъствие бе от 
авторитетно по авторитет-
но: Вокална студия “Baby 
Voices” и Дамска камерна 
формация “Musik&Joy”,  с 
ръководител д- р Валенти-
на Георгиева. 
Увенчан с много награди 
бе трудът на балчишки-
те деца: Самуела Енче-
ва, Андрей Иванов, Жан 
Желев, Риана Желева, 

Милица Иванова, Марин 
Тодоров, Божидар Васи-
лев, Атанас Дучев, Елия 
Костадинова...А  техни-
те песни бяха пленява-
щи: “Крокодил”,” А ты 
меня любиш”,” Принцеса 
Пролет”,  „Рок след ча-
совете, “ Чуден сън”... И 
онази песен, изпълнява-
на от всички балчишки 
представители  „Песен за 
любов”...!Разбира се и с 
мощната подкрепа на да-
мите ни, която се отличи 

в произведенията : “Hallo 
Django” и “Jada” и с подхо-
дяща хореография, която 
упорито разпали мъжко-
то ни въображение, щото 
по- красиво творение от 
жената виждали ли  сме? 
Благодарение на комбина-
тивността и оригиналните 
идеи, които приложи ди-
ригентката на балчишките 
“Черноморски звуци”- на-
шите представители полу-
чиха най-много награди. 
Неописуема бе радостта 

им при тяхното получава-
не. Отлично бе и предста-
вянето на нашите съседи 
от Варна, където впечатли 
журито изпълнението на 
“Арлекино” на Андриана 
Димитрова от ОУ “Захари 
Стоянов”- 4”в” клас.
Защо съм решил да пора-
сна, вместо да си остана 
като тези деца днес?- това 
запита малкият Георги в 
мен, който едва ли ще спре 
да си задава такива въпро-
си до края...
Трябва да сме благодарни 
и на тези, които осигуриха 
това запомнящо се съби-
тие през тези дни: от ТИЦ 
„Мелницата”- г-жа Катя 
Янкова , от ДКИ- КЦ- г-жа 
Женя Михайлова и г-жа 
Лилиана Драганов, заедно 
с водещата от гр .Харков- 
г-жа Наталия Отченашко, 
които направиха преживя-
ванията ни неповторими. 
Затова основна задача на 
всички видове изкуства е 
да съхрани чувствата ни 
в нашите човешки души. 
Щото Космосът е безмъл-
вен, значи човешките ни 
души са по-сложни, дори 
от Космоса! 

Хаджи Георги ЙОВЧЕВ


