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По крайбрежната алея вече светят светодиодни лампи, резултат от
осъществения проект за икономично и екологично осветление. Фото: Б.Т.
Партньорите Община рил 2012 май 2013) осъ за малки проекти на
Балчик и Асоциация на ществиха проекта на об Глобалния Екологичен
българските черномор ща стойност 138 030 лв. фонд.
Предлага се иновати
ски общини, в продъл чрез финансиращата
жение на 13 месеца (ап организация: Програма вен подход за намалява

не консумацията на
енергия за улично осве
тление. Проектът в сво
ята същност е демонст
рационен, вече е изгра
дено високотехнологич
но улично фотоволтаи
чно осветление на край
брежната алея “Дамба”
в гр. Балчик заяви Ди
митрин Димитров дир.
Дирекция „ТЕМСЕ”.
Алеята е любимо мяс
то за разходка на жите
лите, туристите и гости
те на града, което е пре
дпоставка за широко
разпространение на ре
зултатите от проекта.
Проектираната систе
ма осигурява осветле
ние, напълно независи
мо от конвенционална
та енергия, същевре
менно ще бъде сигурна
и ще осветява съгласно
стандартите заложени в

БДС. Въпреки, че изис
кват поголяма първона
чална инвестиция, изпо
лзването на осветителни
уредби с внедрени ал
тернативни източници
на енергия е целесъоб
разно по много причи
ни: енергията, която ге
нерират е екологична;
при експлоатацията им
не се отделят вредни
емисии; изискват огра
ничена поддръжка. Сро
кът на експлоатация на
фотоволтаичните моду
ли е 20 години, т.е. за це
лия живот на изграде
ното улично осветление
ще бъдат спестени 600
тона вредни емисии.
Основната цел на но
вото осветление е нама
ляване на вредните еми
сии, емитирани от ули
чното осветление чрез
използване енергията от

Слънцето.
Предимствата на
монтираните 68 свето
диодни осветителни те
ла са:
Ниска консумация
Изключително ниска
консумирана енергия.
Захранват се с напреже
ния 5 24V при ток 20
100mA (консумация от
0.1 до 1W/LED).
Дълъг живот СуперLEDизточни
ците притежават техни
чески живот 100 000 ча
са (11.5 години непрекъ
снато светене; за улич
на LEDлампа реалният
живот е 25 години). След
този срок светодиодът
продължава да свети, но
с понисък интензитет.
Висока надеждност Изключително висо
ката надеждност произ
тича от дългия техниче

ски живот. Светодиоди
те са найнадеждният
известен източник на
светлина.
Екологична чистота
Светодиодите не съдър
жат в себе си опасни за
човека елементи (за раз
лика например от жива
чните, натриевите и кон
венционалните лумине
сцентни лампи). Те са
напълно рециклируе
ми. Не излъчват никак
ви вредни емисии (лип
са на ултравиолетова и
инфрачервена радиа
ции, които са вредни за
зрението и за околните
предмети).
Дължината на живот
на лампите зависи и от
добросъвестността на
гражданите. Скъпи тури
сти и съграждани, да за
пазим лампите и да им
се радваме.
/Б.Т./
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Танцов състав за модерен балет от град Могильов, Беларус, с ръководител Олга
Николаева, показаха високо ниво на изпълнение и невероятна фантазия при
превъплъщенията си. Публиката в Балчик, крайно малобройна, но добронамерена, с
радост ги аплодира.
Фото: М. Костова

Фолклорен състав от град Васлау, Северна Румъния, бе истинска находка на форума
за изкуства „Нестия”. Той носи прабългарското име „Огън” и огън имаше в изпълненията
на румънските деца, които изпълниха песни, познати на преселниците от Северна
Добруджа в Балчик. Това е чудото на фолклора. Народната песен няма граници.

