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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

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

строите лствoремонтпроектиране

(до кафе “Акроза”)
където ще намерите богато разнообразие

на диопрични рамки и слънчеви очила на атрактивни цени.
Всеки вторник се извършват безплатни прегледи

от очен лекар  специалист - офталмолог.
Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка при
втора поръчка или покупка.          Тел: 0878 568 257

Ïîñåòåòå Îïòèêàòà â ãðàä Áàë÷èê

ÅÒ “Ãåîðãèåâ - 2” Áàë÷èê

ÏÐÅÄËÀÃÀ ÄÚÐÂÀ ÇÀ ÎÃÐÅÂ
Безплатна доставка в града
Ваучери (социално подпомагане)

Магазини: Белоконски и
левия портал на “Елпром”

Заявки на телефони: 0897753135; 0898882303

Îòâîðåíî ïèñìî äî âñè÷êè ïàðòèè

Óíèùîæàâàíåòî íà Áúëãàðèÿ - ÑÀÙ ñà íà
êðà÷êà îò äîãîâîð çà 35-ãîäèøåí äîáèâ íà

âúãëèùåí ãàç â Äîáðóäæà!!!

Рокери - демонстранти срещу добива на въглищен газ в Добруджа
издигнаха плакати в центъра на Балчик на 18 юли (рождения ден на Левски).
Протестният поход продължи към Каварна и към село Вранино, където се
правят американски проучвания за добив на шистов и въглищен газ.    БТ

Синтия Недялкова от
гражданска инициатива
против проучването и
добива на шистов газ по
метода "хидравлично
разбиване" алармира, че
този метод е с по-голяма
опасност за Добруджа и
от шистовия газ.

   Компанията "Park
Place Energy" АД, чието
седалище е в Далас, щата
Тексас в САЩ, са подпи-
сали споразумение за
проучване на нефт и
природен газ в България
в района на каварненско-
то село Вранино, съоб-
щава тя на сайта си. Спо-
разумение за лиценз за

Вранино Блок 1-11 е под-
писан с Министерството
на икономиката и енер-
гетиката от името на Ре-
публика България на 1
април 2014 година. Разре-
шението за проучване
Вранино обхваща 98 205
акра (397,42 кв.км.) в Се-
вероизточна България.
Разрешението е за срок
от 5 години с опция за
удължаване до още 5 го-
дини. При доказване на
търговско откритие, раз-
решителното може да се
превърне лицензия за ек-
сплоатация в продълже-
ние на 35 години. Компа-
нията се подготвя да пре-

дстави 5-годишната си
работна програма, и по-
подробно - тази за пър-
вата година, за одобрени-
ето от правителството.
Тази работна програма
ще включва придобива-
не на 2D и 3D сеизмич-
ни, както и сондиране на
пет нови кладенци. Рабо-
тната програма трябва да
демонстрира техническа-
та и икономическата осъ-
ществимост на добиване-
то на природен газ от въ-
глища. От дружеството
заявяват, че ще използват
най-новите технологии на
разположение, включи-
телно хоризонтално сон-

диране, за да се добива
природен газ. Над 220
сондажа са били просон-
дирани в блока на Парк
Плейс, както и в непос-
редствено прилежащите
към него области, меж-
ду шестдесетте до края на
осемдесетте години на
ХХ в., както и един сон-
даж през 2005 г. Оценка-
та е, че в Блок 1-11 има
значително съдържание
на съдържащи газ фор-
мации.

   Въглищните залежи в
Добруджанския Басейн
съдържат над 60 отделни
въглищни пластове, мно-
го от които имат високо
съдържание на природен
газ. Предишните проуч-
вателни дейности са би-
ли насочени към оценка
на възможностите за ми-
нен добив на въглищата в
Добруджанския басейн,
но е било установено, че
въглищните пластове се
намират на прекалено го-
ляма дълбочина, за да бъ-
де рентабилен добивът им
по минен способ.

От "Park Place
Energy"заявяват, че ще
използват модерни тех-
ники, запазващи околна-
та среда, повечето от ко-
ито са развити през пос-
ледните 6-8 години, за из-
вличане на газ. Те няма
да включват хидравлич-
но разбиване или т. нар.
"хидрофракинг". Пред-
виждат да сондират в
малък радиус сондажи
в хоризонтална посока,
през въглищните плас-

тове, като така ще поз-
волим на газа да изтича
към повърхността през
мрежа о т странични
разклонения по естест-
вен път. Тази техника е
успешно прилагана за
цялостен добив в Север-
на Америка, Австралия,
Китай и други държави.
Водещо място при при-
лагането на тази техноло-
гия притежават САЩ с
над 50,000 газови (газ ме-
тан) сондажа в над двана-
десет басейна. В Канада
има над 10,000 сондажа,
основно в Алберта. Оча-
ква се започване на про-
екти за странично сонди-
ране в Обединеното
Кралство и във Франция.
Извличането на газ от въ-
глища в Европа е все още
в ранен стадий, посочват
от компанията.

   Неотдавна обаче
Синтия Недялкова от гра-
жданска инициатива
против проучването и
добива на шистов газ по
метода "хидравлично
разбиване" алармира,
че каварненското село
Вранино ще е първата
точка, където ще се сон-
дира за въглищна гази-
фикация. Тя посочва, че
същността на процеса е
подпалване на въглищ-
ния пласт, който се на-
мира в Добруджа, с цел
отделяна на газ метан.
Според нея, въглищната
газификация е по-голя-
ма опасност за Добру-
джа и от шистовия газ.

/продължава на 2 стр./

Ó÷åáåí ñàìîëåò êàöíà
àâàðèéíî â Áàë÷èê

На 17 юли на военното летище в  Балчик кацна
аварийно софийски учебен самолет, с инструктор
и обучаем на борда.       Фото: Валентин ПОПОВ

По информация от Ле-
тище София, учебен само-
лет с регистрация LZ-VIA
е кацнал аварийно на лета-
телна площадка Балчик в
10:45 ч. на 17 юли при из-
вършване на учебен полет.

Екипажът му се е състо-
ял от двама души. Те са
били транспортирани с ли-
нейка до болницата в Бал-
чик. Инструкторът е с ком-
пресионна фрактура на
първи прешлен на кръста
и натъртвания. Транспор-
тиран е до неврохирургия
на болница "Св. Марина"
във Варна в стабилно със-
тояние и без опасност за
живота. Другият, който се
е обучавал за пилот, има
повърхностни рани на
крайниците и натъртвания.
Прегледан е в Спешно

отделение и освободен за до-
машно лечение, обясни пред
журналисти д-р Войчев. Ня-
ма опасност за живота им, до-
пълни той.

8 000 евро е таксата на
курса за обучение за пилот
на малък самолет.

Въздухоплавателната
комисия към МО е
констатирала, че от падналия
самолет има отломки, от
които нищо не става.

Аварийното кацане е
било предвидено по план,
но поради недостатъчен
опит, се е провалило.

Подобен  случай на
балчишкото летище имаше
преди 2 години, разказват
запознати. Самолетът на
известен балчишки бос
стои неупотребяван във
военния хамбар.           БТ

Ðàçäåëÿò Áúëãàðèÿ íà
9 òóðèñòè÷åñêè ðåãèîíà
Обособяват се Дунав, Стара планина, Долина

на розите, Тракия, Родопи, Рила-Пирин, София,
Северно Черноморие и Южно Черноморие Бъл-
гария ще бъде разделена на 9 туристически райо-
на в обновена национална туристическа карта. На
нея ще се появят две нови наименования - Балка-
нът и Долината на розите.

Разделянето на страната на туристически райо-
ни се изисква от Закона за туризма, приет през
пролетта на 2013 г.

Целта е да се формират регионални туристичес-
ки продукти. Предполага се, че обособяването на
районите ще стимулира местните власти и фир-
мите да се обединяват за създаване на съвместни
туристически продукти и провеждане на реклам-
ни кампании. При добро взаимодействие се очак-
ва повишаване на конкурентоспособността на се-
ктора и по-лесно излизане на външните пазари.

                                                Балчишки телеграф




