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Кметът на Балчик Николай Ангелов, кметът на Г.Тошево Димитър Михайлов, кметът на Шабла проф.Р.Бърдарева, зам.обл.у-л Даниел Йорданов
направиха първата копка на претоварната.
Фото: М. КОСТОВА

Клуб “Здравец” Балчик на републиканско първенство в Плевен.
С възторжени ръкопляскания и овации, с продължително „браво“ бе
възнаградено изпълнението на гимнастическото
съчетание
на
клуб“Здравец“ Балчик.
Това се случи на 5 октомври т.г. вгр. Плевен, където се проведе поредното
републиканско първенство по гимнастика на ветераните – гимнастици от
федерацията „Спорт за
всички“. Състезанието се
проведе в читалище „Съгласие“, където залата се
оказа изключително тясна, за да побере повече
от 700 участници и зрители, а още по-недостатъчна беше сцената, където отборите представяха
своите изяви.
Състезанията откри Ю.
Христова от отдел „Култура и спорт“, Плевен.
Приветствие към участниците произнесе и Пламен Бончев, председател
на федерация „Спорт за
всички“, поел щафетата
от почетния председател
доцент Еньо Бояджиев.
Ръководни органи също
поздравиха спортистите,

а най – трогателно, като
подарък, беше прекрасно изпълнение на много
красива и трудна гимнастика от три девойки, възпитанички на спортното
училище в Плевен.
Състезанието, провеждащо се под мотото
„Спорт, здраве, начин на
живот“, започна с изпълнение на домакините, които се представиха
с два отбора. Балчиклийки играха седми по
ред, по изтеглен жребий.
Тяхното съчетан ие
включва игра с топка,
игра с обръчи, игра с
ленти и игра със столчета. С последния уред играе групата от Кранево,
която е част от клуб
„Здравец“. Въпреки тясната за спортни състезания сцена, ветеранките от Балчик успяха да
се разположат добре, да
се ориентират в тясното пространство под вещото ръководство на Д.
Малева /методически
ръководител на отбор
„Здравец“/ и още в първите минути да грабнат
вниманието и одобре-
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нието на публиката, която ги аплодира по време на цялото им изпълнение.
Балчишките спортистки, които са сред десетте
най- добри отбори в страната /само от скромност
няма да кажем на първите места/ доказаха, че
с масовост /групата наброява 45 човека на възраст от 60 до 86 години/,
с разнообразни уреди, с
интересни гимнастически упражнения, някои от
които доста трудни, за
възрастта граници няма.
Това изтъкна в своето
приветствие и председателят на федерация
„Спорт за всички“.
Пътуването до Плевен
беше съчетано с богата
културна програма, която включи много приятна среща с инвалидите от
Търново, провела се в
клуба на техния „Артцентър“. Но онова, което удовлетвори всички
беше посещение на един
нов музей – мултимедиен просветен център,
изобразяващ „Царевград
Търнов на хълма Царе-

вец“. Тук, чрез скулптури /восъчни и силиконови/ и стенописи, са представени исторически
личности /Иван Асен ІІ,
царица Ана, Балдуин
Фландърски, царКалоян
и др./ и паметни събития
от Второто българско
царство – 12 – 14 век. Визуализиран е животът на
различни слоеве от средновековното българско
общество – владетели,
духовенство, аристокрация, войни, занаятчии.
Показана е богатата история на Търново като
символ на царственост,
слава и духовна мощ.
Този изключително
навременен музей е открит преди 6 месеца и е
създаден с финансовата подкрепа на оперативна програма, финансирана от ЕС. Човек излиза от музея радостен
и удовлетворен, защото
вижда нагледно онези
прекрасни лица, одежди и символи, на които
сме се удивлявали от репродукциите на Лондонското евангелие.
Мария АНДРЕЕВА

На 22 октомври 2013 г. в
близост до разклона на
пътя гр. Балчик – с.Стражица, вляво, до сегашното строително сметище на
в.з.”Момчил”, се направи
първата копка на строителството на претоварна
станция за твърди битови
отпадъци внашия регион,
което е проект, консултиран с МОСВ и фондация
„Зелено бъдеще”№
DIR5112122-13-81, а именно: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич”. Изпълнител е ДЗЗД”Балчик – БСГ”
с представители и ръководители Христо Христов и
Красимир Колев.
Присъстваха кметът на
Балчик Николай Ангелов, кметът на Г.Тошево
Димитър Михайлов,
кметът н а Шабла
п ро ф . Р. Бъ р да ре ва ,
зам.обл.у-л Даниел Йорданов, М.Ангелова – секретар на Община Балчик и др. Сава Тихолов –
PR на общината, откри с
кратко описание на проекта тържественото начало на първата копка.
Кметът Н.Ангелов радостно се обнадежди, че от
този проект Общината
ще има голяма полза и
ще печели пари, че не е

далечно бъдещето, когато ще се построи и завод
за преработка на отпадъците: „Горд съм, че за година и половина успяхме да се справим с подготовката, имаме избран
изпълнител и се надяваме, че следващото лято
тук ще се събират отпадъците на трите общини- Балчик, Каварна и
Шабла.” Н.Ангелов изрази също увереност, че
МОСВ ще одобри проект за рекултивиране на
старото депо за отпадъци и камарата от боклуци там ще изчезне. Че с
тези проекти ще се намалят разходите за смет,
които плащат жителите
на нашите три общини.
Тези проекти са „правилният път” – каза в заключение кметът на Балчик.
Поздравление от името
на обл. управител Недко
Марчев поднесе неговият заместник Д.Йорданов като отбеляза колко
модерно европейско съоръжение се започва в
Балчик, като бенефициент на проекта е община
Добрич, а партньори са
Общините Добричка,
Балчик, Каварна, Шабла,
Г.Тошево, Крушари,
Тервел и Никола Козлево /Шуменско/.

Стойността на проекта, изготвен от Дирекцията по туризъм, еврофондове, международно сътрудничество и
екология на ОбА Балчик, с директор Димитрин Димитров, е 38 877
375.67 лв. В него участват 8 общини от Добричка област и 1 от Шуменска област. 85 %, в
размер на 31 393 480.85
лв. е от ЕФРР, 5 % в размер на 5 540 026.04 лв. е
от национално съфинансиране от Държавния бюджет на РБ.1 943
868.78 лв. е участието на
общините партньори по
проекта. Годишно ще
бъдат изнасяни по 12 тона отпадъци или 41 хил.т.
куб.м.
Начало на проекта е
поставено на 14 декември 2012 г. от оперативна програма “Околна
среда”, а краят се определя за 30 април 2015 г.
С бутилка шампанско,
скромен коктейл и здрава лопата, забита в каменливата почва, се отбеляза добронамерено
началото на проекта.
Хаирлия да е, както казват старите хора, когато
пожелават успех на нещо дългоочаквано.
Маруся КОСТОВА

