
ЛАФИ

БАЛЧИК, ГОДИНА XVII, БРОЙ 35 (728)ЦЕНА 30 стотинки6 октомври  - 12 октомври 2011 г.

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
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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

Ñêúïè ó÷èòåëè
на 5 октомври у нас и в още над сто страни по света се отбелязва

Денят на учителя.

Това е още един повод да благодарим на нашите учители за техния
огромен всеотдаен труд. Защото, ролята на учителя, на добрия учител в
живота на всеки от нас е много важна. Могат да минат години, за да
разберем, че ние сме можещи и успяващи хора, заради наученото от
нашите учители преди години. От работата на учителите зависи нашето
бъдеще. Защото, учителят, добрият учител, дава на своите ученици не
само своите знания, но и любов и внимание.

Учителите от Община Балчик достойно изпълняват мисията си,
възпитават знаещи и можещи млади българи, съхраняват пламъчето на
духовността.

Имайте самочувствие, уважаеми учители, вярвам във вашия талант,
ерудиция и конкурентноспособност!

Вярвам, че образованието в Община Балчик ще развие и обогати добрите
традиции и постижения!

Честит празник, скъпи учители!
Дълбок поклон пред всички вас - за професионализма, благородството,

мъдростта и вашето търпение!
Желая ви здраве, успехи и воля!

Д-р Светомир МИХАЙЛОВ
Кандидат за кмет на Община Балчик от ГЕРБ

Îòêðèâàíå íà ïðå÷èñòâàòåëíàòà
ñòàíöèÿ â Áàë÷èê

На 29 септември 2011г.,
министър-председателят
на Република България г-
н Бойко Борисов откри
официално Градската пре-
чиствателна станция за от-
падни води в Балчик. Це-
ремонията започна в
10.30ч. Сред официални-
те гости на събитието бяха
министрите Лиляна Павло-
ва, Нона Караджова. Фи-
нансовият меморандум
(ФМ) за “Интегриран
проект за водния сектор
на гр. Балчик” е с бюджет
21,6 млн.евро е подписан
от българска страна през
2004. Проектът има за цел
подобряване на интегри-
рания воден цикъл на гр.
Балчик и е в съответствие
с екологичните приорите-
ти на Партньорството за

присъединяване, като из-
пълнението му ще позво-
ли ефективното прилага-
не на Директиви на ЕС 91/
271 ЕЕС (Директива за
битово отпадъчни води) и
Директива 98/83/ЕС за ка-
чество на водите. По ФМ
се изпълняват 2 инвести-
ционни договора за стро-
ителство и един съпътст-
ващ ги договор за строи-
телен надзор. 1. Проектът
“Строителство на ГПСОВ
гр. Балчик и дълбоковод-
но заустване” е компонент
от бивша ИСПА мярка
2002/BG/16 /P/PE/017
“Интегриран проект за во-
дния сектор на гр. Балчик”.
2. Източник на финансира-
не: Проектът се съфинан-
сира от КФ, Регламент
1164/94 бивша ИСПА

мярка 2002/BG/16/P/PE/017
“Интегриран проект за вод-
ния сектор на гр. Балчик” -
75% европейско финансира-
не и 25% национално съфи-
нансиране. 2.1 Договорът за
“Строителство на ГПСОВ
гр. Балчик и дълбоководно
заустване” е на стойност 3,9
млн. евро. Изпълнението му
стартира през м. юли 2006 г.
и включваше както проек-
тиране, така и строителство.
Строителството приключи
през март 2010 г. с подпис-
ване на Акт 16 и издаване на
Разрешение за ползване. В
момента тече удължен пери-
од за съобщаване и отстра-
няване на дефекти. Основни
дейности, изпълнени в рам-
ките на договора са: • Стро-
ителство на съоръжения за
пречистване на отпадъчните

води; • Строителство на съ-
оръжения за третиране на
утайката; • Изграждане на
сгради; • Помощни и сер-
визни съоръжения и кому-
никации; • Автоматична си-
стема за контрол и събира-
не на данни (SCADA); • Ко-
лектор за дълбоководно за-
устване с диаметър 600 мм
– 250 м Приемникът е Чер-
но Море и съгласно крите-
риите на Европейския съ-
юз е „чувствителна зона”.
Строителството на ГПСОВ
е извършено , за да поема
натоварванията от 22 200
еквивалент жители за 2022г.
Технологично е предвиде-
но станцията да пречиства
около 6 000 кубически ме-
тра отпадъчни води на ден
и товар БПК5 около 1 330
кг/ден.                        /Б.Т/

Момент от тържествената церемония по откриването на пречиствателната станция в Балчик. Отците
Стратия Александров и Георги Петков извърщиха водосвет. Присъстваха официалните лица: Кристиана
Иванова (Директор на станцията), Д-р. Светомир Михайлов (Депутат в 41 НС, кандидат за кмет на обшина
Балчик от ГЕРБ), Желязко Желязков (Областен управител на Добрич), Л. Павлова (МРРБ), Н. Караджова
(МОСВ), Б. Борисов (Министър-председател), Митко Петров (Изпълняващ длъжността кмет на Балчик).

Нашите приоритети за
развитие на Община Бал-
чик са :
 Прозрачно , отго-

ворно и ефективно упра-
вление на публичните
финанси .
По-ниски местни данъ-

ци и такси за гражданите и
бизнеса .
Отговорно управление

на общинската собственост
- публичен регистър . От-
чет на фирмите с общинско
участие пред  обществото .

Модерна , удобна и ефе-
ктивна инфраструктура, по-
вече зелени зони и устойчи-
ва градска среда .
Подобряване състояни-

ето на болничните заведения
и на материалната им база.
Инвестиции  в образо-

вание и култура.
Социална ангажира-

ност към хората от третата
възраст , младите и хората
с увреждания.
Създаване на условия

за развитие на масов спорт

, повече спортни и детски
площадки .
Инвестиции в турис-

тически атракции , плаж и
забавления за да се удъл-
жи туристическия сезон .
Активна работа с турис-
тическия бранш за създа-
ване на разнообразни ту-
ристически услуги .
Максимално усвояване

и прозрачно управление на
средствата от европейските
фондове за развитието на
Община Балчик .

От дясно на ляво: Антония Костова, Симеон Симеонов, Петър Петров,
Димка Малева, Каню Морянов

Êóïóâàíåòî è ïðîäàâàíåòî íà
ãëàñîâå å ïðåñòúïëåíèå




