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Åêñêóðçèÿ äî Ðóìúíèÿ íà 1-3 íîåìâðè 2013 ã.

Цена: 205 лв.: транспорт, 2 нощувки, 2 закуски и екскурзовод.
Първи ден: Балчик - Букурещ. Туристическа програма в “Малкия Париж” - ул.

“Виктория”, площадите “Румъния” и “Виктория”, “Площадът на революцията”,
сградите на НХГ, Атениума, Университета, Парламента, църквата “Св. Георги”,
разходка в Стария град - българската църква “Св. Илия” и сградата “Хан Манук”.
По желание - посещение на музея на селото. Нощувка в Брашов.

Втори ден: Пешеходна разходка в Стария Брашов - църквата “Св. Николай”,
най-голямата готическа катедрала в Източна Европа “Черната църква”,
портата на Екатерина; разглеждане на замъка Бран (Замъка на Дракула)

Нощувка в Брашов.
Трети ден: Разглеждане на планинския курорт Синая “Перлата на Карпатите”,

замъка “Пелеш”.

Тел. за информация и записвания: 0579/ 7 28 09; 0579 7 28 62 - Антония Костова

Кметът на Балчик Ни-
колай Ангелов проведе
работна среща с минис-
търа на земеделието и
храните Димитър Греков.
По време на разговора бе
обсъдено състоянието на
рибарското пристанище
в Балчик и възможност-
та за изграждане на нов
парк за отдих в района на
града. След срещата в Об-
щината министър Греков
посети порта за рибарс-
ки кораби в Балчик. Той
изрази притеснението си,
че усвояването на 5 ми-
лиона евро е поставено
под въпрос заради нехай-
ството на предишното
ръководство на минис-
терството. По думите му
до месец юни 2014 годи-

Êìåòúò íà Áàë÷èê
ðàçãîâîðÿ ñ ìèíèñòúðà íà
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Николай Ангелов - кмет на Балчик и министърът на земеделието и храните
Димитър Греков                                                                    Фото: Сава ТИХОЛОВ

на трябва да се създадат
реални и интелигентни
условия рибарите да ра-
ботят, като се изгради
пункт за фитосанитарен
контрол, а корабите да
могат да бъдат зарежда-
ни с гориво. Министър
Греков сравни сегашно-
то състояние на приста-
нището с пункт за втори-
чни суровини. Той изра-
зи надежда, че с усвоява-
нето на парите ще може
да се изгради място за съ-
хранение на улова, а хо-
рата ще имат възмож-
ност да си закупят пряс-
на риба. Министърът
оцени високо усилията
на кмета Николай Анге-
лов в търсенето на начи-
ни балчишките рибари

да имат нормални усло-
вия за работа. По-късно
Димитър Греков посети
и крайбрежния район
под двете голф игрища,
където Общината плани-
ра да създаде парк за от-
дих. Според министъра
мястото е горски фонд и
би било чудесно той да
се превърне в парк, но за
това ще трябва решение
на Министерски съвет. В
края на визитата в Общи-
ната кметът Николай Ан-
гелов подари на госта си
реплика на статуя на Ки-
бела.

Сава Тихолов,
Началник отдел

“Култура, протокол и
връзки

с обществеността”

На 22 октомври 2013
г. в залата на ОбС Бал-
чик се проведе прескон-
ференция за отчитане
изпълнението на прое-
кта „Пилотен модел на
изграждане и финанси-
ране на слънчево улич-
но осветление в черно-
морските общини”.
Инж.Тодор Тонев, член
на управителния съвет
на „Черноморски енер-
гиен клъстер” разказа за
проекта, който вече е
факт и за което всички
медии в региона писа-
ха. Вечер светят 51 ос-
ветителни тела , тип
„Gamma tohrn”, 12 броя
фенери „Noemi”и 10
сферични осветителни
тела, с натриеви лампи
с високо налягане и об-
ща мощност 5.75 kw. Ос-
ветлението на Дамбата,
където са монтирани
новите фотоволтаични
лампи, ще работи 3 650
ч. годишно при средна
годишна консумация21
MWh.

Концепцията за улич-
но фотоволтаично осве-
тление стана популярна
след масовото навлиза-
не на пазара на светоди-
одните осветители , из-
вестни като LED-лампи,
които осветяват със съ-
щата интензивност, как-
то досега известните
лампи, но при значител-
но по-ниска консума-
ция на електроенергия /
от 2-4 пъти по-малко
електроенергия/ и имат
8-10 пъти по-дълъг жи-
вот.

Уличното фотоволта-
ично осветление е сис-
тема от фолтоволтаичен
панел, управляващ
блок, акумулиращ блок
и осветително тяло. Си-
стемата може да рабо-
ти абсолютно независи-

Ñëúí÷åâî óëè÷íî îñâåòëåíèå - ôàêò
çà êðàéáðåæíàòà àëåÿ â Áàë÷èê

мо от електропреносна-
та мрежа. През деня па-
нелът произвежда елек-
троенергия, която заре-
жда акумулаторния
блок. През нощта натру-
паната електроенергия
захранва осветителните
тела.

Разходите за улично
осветление на община-
та представляват 10-15
% от всички енергийни

Инж. Тодор Тонев, член на управителния съвет на “Черноморски енергиен
клъстер” представя завършването на проекта.                Фото: М. КОСТОВА

Участниците в заключителната за проекта пресконференция.

разходи. Инвестицията
във фотоволтаиците  до-
вежда до значително на-
малени сметки за елект-
роенергия. Годишно об-
щината използва около
1 млн. лв. за улично ос-
ветление. Освен това се
намаляват и въглерод-
ните емисии, емитира-
ни от общината.

Само при върла зима,
т.е. когато не могат да са

в употреба светлодиод-
ните лампи, ще се изпо-
лзва ел.ток от преносна-
та мрежа.

През периода 5 април
2012 до 31 октомври 2013
г. бе изпълнен проектът
за слънчево улично ос-
ветление по крайбреж-
ната алея и това е факт,
с който Общината вече
се гордее.

Маруся КОСТОВА

26 îêòîìâðè - Äèìèòðîâäåí. Ïîçäðàâÿâàìå âñè÷êè
èìåíèèöè è èì ïîæåëàâàìå çäðàâå è áëàãîäåíñòâèå.

2 íîåìâðè - Ãîëÿìà Àðõàíãåëîâñêà çàäóøíèöà.
Òúðæåñòâåíà ñëóæáà îò 08:00 âúâ âñè÷êè õðàìîâå íà Îáùèíàòà.

Íîâ ìóçèêàëåí êâàðòåò

В края на лятото се
роди идеята да се създа-
де в с.Гурково младеж-
ки музикален състав.
Речено-сторено.

Събран на едно енту-
сиазмът на Михаил Ду-
шков, Албена Войчева,
Галина Тодорова и Ма-

гдалена Христова дове-
де до името ТАММ, ко-
ето е абревиатура от на-
чалните букви на име-
ната на участниците в
квартета.

ТАММ участва вече в
няколко фестивала, кон-
курси и общински тър-

жества. Първата им изя-
ва бе подготвена за фе-
стивала “Нестия”, но не
се състоя поради орга-
низационни причини.
После, обаче, всичко
потръгна.

Успех на новосъздаде-
ния квартет.              /Б.Т/

Àáîíàìåíòúò çà âåñòíèê “Áàë÷èøêè
òåëåãðàô” - ãð. Áàë÷èê çà 2014 ã.

çàïî÷íà!
Òåë: 0579 7-28-62 èëè êíèæàðíèöà “Ðèâà”




