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На 10 ноември 2011 г. учителите – пенсионери честваха кръгли годишнини на своите колежки от
клуба: Ганка Андреева /80 г./, Райна Ненкова /80 г./, Кина Димитрова /75 г./, Мария Бонева /75 г./,
Златка Жекова /75 г./, Маргарита Митева /70 г./, Гинка Йорданова /70 г./.

Юбилярките получиха много цветя и подаръци.
На принципа “Ден го-

дина храни” през после-
дните години в Балчик
се утвърди  практиката
почти  целият културен
календар  на  общината
да е събран в трите лет-
ни месеца. Това е необ-
ходимо, за да бъдат при-
вличани туристи в Бал-
чик. Но на практика се
получава така, че кога-
то лятото свърши и ту-
ристите си заминат, с тях
си заминава и културни-
ят живот в общината. А
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ние, които оставаме, съ-
що имаме нужда от из-
куство. Остават ни слу-
чайните гостувания на
пътуващи театрални съ-
стави,  празненствата
около Коледа и Нова го-
дина и Великден. Дати
като 3-ти  март, 6-ти май,
22-ри септември,  1-ви
ноември минават вяло,
почти  по  задължение.
За сметка на 8- ми ап-
рил-  Международния
ден  на  ромската  общ-
ност. Като патриотична
организация,  поемаме
отговорност  пред  вас,
че в следващия Общин-
ски  съвет ще  работим
усилено, тази тенденция
да се промени.

Също така, приорите-
ти в работата на общин-
ските  съветници  от
ВМРО   ще са:

 - прозрачност в рабо-
тата на Общинския съ-

вет и общинската адми-
нистрация

- патриотично възпи-
тание на подрастващите

-  взаимодействие  с
Българската правосла-
вна църква за утвърж-
даване  ценностите  на
православието.  В  мо-
мента Балчик се е пре-
върнал в рай за секти-
те,  благодарение  на
действието или бездей-
ствието на бивши упра-
вници.

И накрая, но не на по-
следно място- ще гаран-
тираме активното учас-
тие на младите в общес-
твения живот на общи-
ната.  ВМРО  е  с  “най-
младата”  листа  за  об-
щински съветници. То-
ва позволява в Балчик да
бъде чут гласът на мла-
дите хора. А те имат ка-
кво да кажат.

Ивайло ДЖИЛЯНОВ

На 10 ноември т.г. се съ-
стоя  отчетно-изборното
събрание на Дружество-
то на военноинвалидите и
военнопострадалите  от
Балчик, Каварна и Шабла.

Гости на събранието бя-
ха Димитър Димитров от
УС София и председател
на Дружеството в Добрич
и Стефан Янчев – предсе-
дател на СОЗР гр.Балчик.

С едноминутно мълчание
всички  се  поклонихме
пред паметта на тези, кои-
то вече не са сред тях.

Председател на събра-
нието бе Васил Шопов, а
членове на комисията по
избора Марийка Илиева и
Мильо Пеев. Отчетен док-
лад прочете председателят
на Дружеството  Стойка
Георгиева. С  доклада на

Контролния съвет ни запо-
зна председателят на КС
Венцислав Димитров.

Бе преизбрано старо-
то ръководство на Дру-
жеството: М.Матеева и
А.Дочева  от  Каварна,
Анастасия Радева и Йор-
дан Станков от Балчик.

Владимир Начев бла-
годари на председателя
Стойка Георгиева, коя-
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то не се щади и работи
като дава всичко от се-
бе  си  за  просперитета
на Дружеството на во-
енноинвалидите и воен-
нопострадалите. Затова
с право тя бе преизбра-
на за председател.

Събранието завърши
с малък коктейл в рес-
торант на Двореца.

Анастасия РАДЕВА
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Във връзка с многото  запитвания на абонати живеещи в блоковете как се

разпределя водата от общия водомер ВиК ви уведомява, че на сайта ни
www.vodabalchik.blogspot.com  има  публикувана  статия  за  начина  на
изчисляване и разпределение.

Как се разпределя водата от общите водомери
Поради многото запитвания от абонати на ВиК живеещи в

блокове  и  кооперации  с  общи  водомери  за  това  как  се

разпределя водата от общия водомер с тази статия ще отговоря

на този въпрос.

1. Как не се разпределя водата от общия водомер

a. Не  се  разпределя  като  се  дели  на  броя  на

апартаментите

b. Не  се  разпределя  според  квадрарурата  на

апартаментите

c. Не се рапределя според броя на обитателите в

апартамнетите

2. Как се разпределя водата от общия водомер?

Това е регламентирано в наредба №4/14.09.2004 г на МРРБ,

чл. 39

Отчитането се извършва по следния начин:

          Засича се общия водомер

         В срок от 24 часа се засичат индивидуалните водомери. За

абонатите които не са осигурили достъп се начислява служебно

на базата на изразходената от тях вода за минал период.

         Сумират се всички показания на индивидуалните  водомери и се

сверяват с показанията на общия водомер. В случай, че общия водомер

е отчел по-голямо количество вода /каквито са 99 % от случаите / от

сумата на количеството на водата от индивидуалните водомери, то

тази разлика се разпределя пропорционално между всички абонати.

Пример:Ако сумата от индивидуалните водомери е 143 куб. м

а общия водомер е отчел 175 куб.м вода то се получава разлика

от   32 куб.м. вода,  която  трябва да бъде разпределена  между

абонатите. Това става като се пресмята коефициент 32/143=0.224

С  този  ко ефициент   с е  умнож ава  изразходеното

количество  вода  на  всеки  индивидуален  водомер  и  се

прибавя към него.  Т.е.  ако  на един  от индивидуалните

водомери е отчетено 13 куб.м. вода то абоната ще плати

13+0.224*13=15.912 куб.м вода.

Примерна табница за пресмятане на разпределението на водата в блок с 12 ап.:
индивид водомери разлока от общ водомер общо кол вода

ап . 1              25                                   5,59                       30,59
ап . 2              12                                   2,69                       14,69
ап . 3              14                                   3,13                       17,13
ап . 4               8                                   1,79                        9,79
ап . 5               2                                   0,45                        2,45
ап . 6               3                                   0,67                        3,67
ап . 7               7                                   1,57                        8,57
ап . 8               9                                   2,01                       11,01
ап . 9              13                                   2,91                       15,91
ап . 10              16                                   3,58                             19,58
ап . 11              15                                   3,36                       18,36
ап . 12              19                                   4,25                       23,25

Общо по вертикалните колони 143 32 175
отчетено от общ водомер 175
разлика от общ водомер (РОВ) 32
Коефициент 0,22

Публикувано от В и К - Балчик

Зазимяване на водомерните шахти
ВиК напомня на  своите абонати, че е необходимо да извършат зазимяване на водомерните шахти в

имотите си. Препоръчваме ви където не се консумира вода да бъдат изпразнени тръбите от възможно
най-ниската точка и да се източи водата от водомера с цел предотвратяване на замръзване на остана-
лата вода.  Показанията на водомерите няма да бъдат засичани от инкасаторите, а ще се начислява
консумирана вода на базата на минал период. През пролетта след разкриването на водомерните шахти
ще бъде направено изравняване. Началник ВиК Балчик - инж. Касабов

Проект  “Протегната  ръка  за  помощ”  се  реализира  по  Схема  за  предоставяне  на  безвъзмездна
финансова помощ: BG 051PO00-5.2-07 по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

С изпълнението на проекта се предоставят услугите „Социален асистент“ на 10 лица и
„Домашен помощник“ на 50 лица. Назначени са 25 домашни помощника и 5 социални асистента,
които обслужват по 4 часа ежедневно в работните дни двама потребители на съответната
услуга.

Основна цел на проекта е подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно
живеещи хора чрез създаване на условия за ефективно упражняване правото им на независимост и
социално включване, намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи. Гарантиране
на достойно съществуване на обгрижваните лица и повишаване предлагането на пазара на труда чрез
създаване на нови работни места.

Проектът “Протегната ръка” е насочен към хората, без оглед на тяхното финансово положение и при
условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, възраст, етническа принадлежност и
др.

За контакти: e-mail: dimitrov@balchik.bg тел. 0579/7-10-53 и 0579/7-10-65
Ръководител проект,  Димитрин Димитров
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От 11 до 13 ноември 2011 г. в Държавен културен институт  Културен център „Двореца” се проведе
обучение във връзка с Трансграничиния проект за развитие на клъстери, финансиран от Европейския фонд
за регионално развитие по Трансгранично сътрудничество „България-Румъния, 2007   2013”. В рамките на
Проекта са създадени  клъстери в секторите  туризъм, селскоктопански и иновации.

В обучението участваха представители на търговско-промишлените палати на Добрич и Констанца,
на  бизнеса, културата  и  образованието.  В работата  на клъстера  в сектор  „Иновации” взе  участие и  Марк
Антъни Чеснър,  международен експерт  по развитието  на клъстерите.  Бяха  обсъдени  въпроси, свързани  с
изготвяне на проект за клъстерна карта на „Добруджа  ИНО-ТЕХ”, за ролята на клъстерите за развитието на
Добруджа и на клъстерния лидер и клъстерните координатори.

Следващите срещи на участниците са насрочени за 14 и 15 декември
Диана КОСТОВА




