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Ñåñèÿòà çà ïðèåìàíå íà áþäæåòà

ñå îòëîæè çà 17 ôåâðóàðè
Местният парламент

не заседава на 8 февру-
ари, както очакваше бал-
чишката общественост.
Всички общински съве-
тници бяха налице, но
тези от БСП, ВМРО, ДПС
/1 регистриран д-р Беки-
ров/,  и трима от ГЕРБ
не влязоха в залата и по
този начин провалиха
обсъждането и гласува-
нето на Общинския бю-
джет. Питаме: ще полу-
чат ли възнаграждение

и уважение след подоб-
ни изяви на лична, а не
на обществена заинте-
ресованост. Поставяме
и въпроса – защо да не
се гласува продажба на
304 000 албенски акции
сега, когато една акция
струва 57 лв. и Община-
та ще вземе над 12 млн.
от тях, вместо 120 000 лв.
дивиденти. Или не сте
съгласни да се покрият
заемите за ремонт на об-
щинските пътища, за

придобиването на
„СПА център Кранево”,
дълга към фонд „Енер-
гийна ефективност” и
други европейски про-
екти? Защо изкуствено
бавите приемането на
бюджета? Каква е лич-
ната Ви полза от това? Не
е трудно да се досетим.

Не бива да забравяте,
общински съветници,
че сте избрани да рабо-
тите, а не да саботирате
дейността на ОбС.

Íîâàòà ñòðóêòóðà íà ÎáÀ å íåìèíóåìà
Колкото и да не се харе-

сва идеята за съкращение
в Общинската админист-
рация, такова ще има.
Според правителственото

разпореждане админист-
рацията трябва да бъде на-
малена с 15 %. Кметът
сподели, че икономията
от това съкращение не е

Ïðîåêò “Ïúñòðîòî ëèöå
íà Äîáðóäæà”

До 15 март е крайни-
ят срок за кандидатства-
не по проекта за рекла-
миране на културните
обекти в Балчик на фо-
на на „Пъстрото лице на
Добруджа”. Обсъжда-
нето на този проект по-
втори вече казвани мно-
гократно неща: да има
рекламни табели на все-
ки вход на града, да има
доброволци за инфор-
мация на чужди езици,
да има най-точно и
многократно указание
къде е информационни-
ят център на града, от-
където да се получи
пълна информация за

културните туристичес-
ки обекти в града, Об-
щината и Областта.

Всички предложения
от партньорите по този
проект от общините
Балчик, Добрич, Доб-
ричка и Каварна се об-
съдиха на 9 февруари в
Добрич, за да се реши
колко и кои да бъдат ре-
кламираните обекти ка-
то общ туристически
пакет – съобщи Мари-
яна Петкова, нач.отдел
„Туризъм и екология”
в Община Балчик.

Много съдържателно
Радостина Енчева, дире-
ктор на ИМ Балчик пре-

дложи туристически
маршрути, които досе-
га не са били много по-
пулярни – храмът на
Кибела, Взаимното учи-
лище, Текето край обро-
чище, като те бъдат
свързани с обекти от съ-
седните общини и с ор-
ганизирането на Диони-
сиеви празници, където
хората да творят на мяс-
то пред туристите.

Я вн о  п р ое к тъ т
„Пъстрото лице на
Добруджа” има бъ-
деще,  щом за  него
имат идеи много хо-
ра и се предоставя
сумата от 500 000 лв.

значителна, но че ще тря-
бва да изпълни правител-
ствената мярка до начало-
то на месец март да има
нова общинска структура.

кв.Левски, намираща се до кафе „Акроза”,
където ще намерите богато разнообразие

на диоптрични рамки
и слънчеви очила на аткрактивни цени.

В оптиката се извършват безплатни прегледи
от очен лекар – специалист /офталмолог/.

Тел. за контакти: 0878 568257

Íîâà îïòèêà â ãð.Áàë÷èê

Îãðàáåí äîì
Неизвестни лица са

ограбили всички метал-
ни предмети и са ко-
щунствали в дома на
балчиклийката Ж.Д. в

края на миналата сед-
мица. Те са влезли през
прозорец в задната част
на къщата и така никой
не е разбрал за ограб-

ването, тъй като собст-
веничката от 2 месеца
не е била в къщата си, а
е зимувала при дъщеря
си. Води се следствие.

Èäâà ëè êðàÿò íà êàëêàíà
â ×åðíî ìîðå?

Открито писмо до министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов

Уважаеми г-н Найденов,
Без риба няма рибарство.
Един от емблематичните видове риба в Черно море – калкана, е на ръба на изчезване. Научните

изследвания показват драстичен спад в популацията на вида през последните години. Решението,
предложено от Института по океанология да се въведе 1 година мораториум върху риболова на този
вид в зоните, където се размножава,  би дало възможност да се възстановят рибните запаси.

Грийнпийс и За Земята Ви призовават да подпишете забрана за стопанският риболов на калкан (Psetta
maxima) с всякакъв вид риболовни уреди и средства в 12-милната зона от акваторията на Черно море.

По този начин ще се защитят  и дългосрочните интереси на рибарите.
Калканът е един най-значимите стопански видове в Черно море, след изчезването през 60-те години

на черноморската скумрия. Освен, че е най-ценната риба, е хищник от ключово значение за
поддържането на баланса в морската екосистема. Именно поради това опазването и устойчивото му
експлоатиране са от изключителна важност. България ежегодно провежда изследвания за състоянието
на запаса му. Проучванията се провеждат два пъти годишно от 2006 г. насам, от Института по океанология
към БАН /ИОБАН/. Съгласно становището на учените от ИО, включващо предварителни резултати от
проведените през 2011 г. изследвания, от 2008 г. насам се наблюдава тенденция за понижаване на
относителната биомаса на вида. Също така, в сравнение с изчислените стойности за 2010 г., моментната
биомаса на калкана през 2011 г. е редуцирана близо два пъти - до 200 т и популацията е със силно
нарушена структура – съотношение между размножаващата се част от популацията и тази съставена
от неполово зрелите индивиди. Според учените е необходимо да бъдат взети спешни мерки за опазването
на запаса от калкан, тъй като той е пре-експлоатиран и лесно може да изпадне в колапс . Тяхното
предложение е „да се обсъди възможността за въвеждането на временна забрана за улов на
калкан в 12-милната зона, където се наблюдава по-висока численост на неполово зрели индивиди
и където популацията мигрира през пролетния сезон във връзка с размножителния процес.
Подобна мярка би помогнала за попълването с млади индивиди и ще намали риболовния натиск
в размножителния ареал на вида, което ще позволили възстановяването на популацията пред
българския бряг след период от няколко години”.

Добрите намерения на администрацията предприети с обсъждане въвеждането на подобна забрана
за улов на калкан в 12-милната зона, макар и подкрепени от Министерство на околната среда и водите,
Научно техническия съвет по рибарство и аквакултури, Европейската комисия и рибарски организации,
не бяха реализирани до край.

Трета седмица след изтичане на срока за предложения и възражения, Министерство на земеделието
и храните не предприема никакви действия, което подлага под съмнение въпроса дали ще бъдат защитени
дългосрочните интереси на рибарите и ще бъде опазен един ценен ресурс.

България е на прага на пълен мораториум за улов на калкан от страна на Европейската Комисия, след
като ежегодните намаления на квотите за улов (до 36 т за 2012) не показват никакви резултати.
Непоследователната политика, която следва страната с предлагане на мерки като тази забрана, а в
последствие отказ от тях, показва, че страната ни няма решимостта да провежда отговорна рибарска
политика, а още по-малкото да опазва оскъдните рибни ресурси в Черно море.

Деница Петрова    Грийнпийс България

Áåëèÿò áðÿã - áÿëà çèìíà ïðèêàçêà
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