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Продължение на в.”Морски телеграф” БАЛЧИК,    пл.”21 септември” №1 офис 105 х-л “Балчик” GSM:089/965 52 49  E-mail:vestnikat@abv.bg

Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Ðåäæèíà
Ìàðèÿ

Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678

stroiperfekt@mail.bg

 строителствoремонтпроектиране

Склад
Тел: 7 22 89

 GSM: 0878 578 995
Тел: 7 22 88

 GSM: 0878 408 005

Магазин

Тонираща система “Оргахим” - 10 000 цветни
решения;санитарна керамика; фаянс; теракот;
гранитогрес; смесители; обзавеждане за баня.

Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени

„От 4 до 10 април от-
белязваме Седмицата
на гората. Тя се чест-
ва в България от 1925
г. През тази година
гората ще бъде пове-
че в центъра на обще-
ственото внимание,
тъй като ООН обяви
2011-а за Междунаро-
дна година на горите.
Целта е да се повиши
обществената инфор-
мираност и ангажира-
ност с опазването на
това голямо богатст-
во на планетата.

Ì î òî òî  í à êàì ï àí èÿ-
òà “Ãî ðà çà õî ðàòà” àê-
öåí òèðà âúðõó î ãðî ì í î -
òî  çí à÷åí èå í à ãî ðèòå çà
áúäåù åòî  í à ï ëàí åòàòà
è ÷î âå÷åñòâî òî .” – Òî -

ва е кратко съобщение
по Дарик радио.

В същия ден в „Но-
вините от Банско и
Разлог” излиза след-
ното съобщение:

„В Банско се про-
веде протест, чието
искане бе за промя-
на на плана за управ-
ление на НП “Пи-
рин”. Броят на учас-
тниците в протеста
беше 300 човека.

Мотото на протес-
та беше “Хората пре-
ди всичко. Стига ве-
че екотероризъм”.
Протестиращите за-
твориха с жива вери-
га движението към
ски-зона Банско и
спряха микробуса, в
който пътуваха екс-
пертите на ЕК.

Кметът на Банско
Александър Краваров
настоя пред членовете на
комисията да изслушат
исканията на протести-
ращите. Белгийският ек-
сперт от ЕК Жан-Фран-

Çà ãîðèòå è õîðàòà
соа Бракланг обясни, че
трябва да се спазва Ев-
ропейското законодател-
ство и да се намери нуж-
ният баланс между ико-
номическото развитие и
околната среда.

Представителите на
ЕК са в България, за да
се запознаят на място
със случаите, заради
които срещу страната
ни започнаха наказа-
телни процедури.

Александър Крава-
ров каза, че невъзмо-
жността да се нанесат
промени в плана на
парк „Пирин” ще по-
пречи на развитието
на общините Банско,
Разлог и Добринище.”

Сигурна съм, че у
нас, когато трябва да
се избира между „Го-
ра за хората” и „Хора-
та преди всичко”, по-
вечето ще изберат
второто, защото „Хо-
рата преди всичко.
Стига вече екотерори-
зъм!” звучи популист-
ки, а тук популизмът е
най – добре харчена-
та политическа стока.

Все в името на хора-
та бетонирахме чер-
номорското си крайб-
режие, и зачакахме по-
тоци от туристи, които
да ни пълнят джобове-
те, но уви! Сега, като

бетонират и горите,
ски курортите също ще
цъфнат и вържат. Ува-
жаемият Краваров и
банскалии да не се ла-
комят толкова. И без
това градът им вече
изглежда доста преза-
строен, а колкото са по
– малко горите, толко-
ва ще е по – малко и
снегът, а изкуствен
сняг богатите държа-
ви могат да си напра-
вят и на тропика.

Толкова ли са наивни
българските граждани,
че са готови да подкре-
пят всякакви инициати-
ви за строителство, къ-
дето трябва и не тряб-
ва, или ако не подкрепят,
то да си траят, защото
мислят, че не ги засяга?

 Благодарение на по-
добни подкрепи или рав-
нодушно мълчане, прес-
тъпници, политици, тари-
кати – цялата безсрам-
на ганьовска инициатив-
ност на България забога-
тя, развявайки байрака
„Хората преди всичко!”

Безогледната сеч и
бетонните гори от хоте-
ли изпраха много мръ-
сни пари и напълниха
банковите сметки на
мнозина. Е, стига тол-
кова! Нека да остане и
гора за хората!

Юлита ХРИСТОВА

Юлита Христова

Уважаеми съграждани,
Във връзка с предложение на инициативен комитет

за отличаване на културни дейци, публикувано в бр.10/
10-16 март 2011г. на в-к „Балчишки телеграф”, ви каня
на обществено обсъждане, което ще се проведе в Засе-
дателната зала на Общинския съвет на 19 април, 17.00ч.

Îáùåñòâåíî
îáñúæäàíå

Николай Ангелов
Кмет на Община Балчик

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 9.04.2011г. (събота) община Балчик
съвместно с “Екоколект” АД и “Кресметал” ООД
организира пролетно почистване под призива:

“Да почистим нашия град”
Уважаеми съграждани,

Да се включим в кампанията като почистим
междублоковите пространства, улицата, зелената
площ в района на нашите домове.

Община Балчик ще осигури безплатно
ръкавици и чували (в три цвята):

 черен – за битови отпадъци;
 жълт – за пластмасови изделия,

хартия и метал;
 зелен – за стъкло

В този ден можете да изхвърлите и излезли от употреба електронно
и електрическо оборудване (ИУЕЕО) - печки, перални, компютри и др.

Отпадъците поставяйте до контейнерите и кофите в близост до
Вашия дом или блок.

Общината съвместно с фирмата“Кресметал” ООД и ОбП “БКС”
ще извози отпадъците до съответното депо в рамките на съботния ден.

Лица за контакти:

1. за общината  – инж. М. Кунева
2. за ОП “БКС” – инж. Ек. Стоянова

3. за “Кресметал” ООД – Кирил Петков

0895554025

0899999955
0895554031




