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Присъстващите на срещата с Георги Балабанов и съпругата му Маргарита
Балабанова.
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ва върху белите листа на
книгите си, за да се превърнат в чуден разказ, а
сетне светлина от факел
да заблестят пред очите
на читателя. Това е духовният мост, който изгражда този наш съвременник между нас и
мъдростта на времето.
Такива са и героите му.
Хора с неизказана мъка
и несподелена любов –
като Гено Кайзера от
разказа „Белите гълъби”
в книгата „Пролетни ветрове”. Души, мъчещи
се да оцелеят от подаянията и милостта на
другите – детето и майката от разказа „Бедуинчето”, други пък с промити до неузнаваемост
чувства за род, родно и
родина – като еничарят
Емин. От не един разказ
прозира и себеотрицанието в героиката на нашите деди, бащи и братя – като в „Двата медала”, „Граничарят”, „Присъдата”, отвръщането
на доброто с признателност и добро от разказите „Наградата” и „Инспекторът” и така нататък, и така нататък.
Енчо ДИМИТРОВ,
член на лит. клуб
„Йордан Кръчмаров”,
гр. Балчик
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Това ус етих като
проникновен полъх,
когато на 23 октомври
2012 г. в ХГ гр.Балчик
се срещнах с Георги
Балабанов, автор на
книгите: „Заложени
сърца”, „Очите на светлината”, „Скръбта на
тишината”, „Пролетни
ветрове”, „Мълчаливи
хоризонти”, „Приказки и разкази за деца”,последната е в съавторство с Ина Крейн
от София. В момента
подготвя книга, посветена на родното му добруджанско село Краище, в което е роден на
10.ІІ.1947 г. Двадесет
години е гл.редактор
на в.”Добруджански
глас” /Г.Тошево/, сътрудник на повече от 16
окръжни и национални вестници. Член на
Съюза на независими-

те български писатели.
Носител на много национални награди за
разкази, очерци и кореспонденции.
Той е начело на ЕТ „Добруджански експорт” и
обработва 15 000 дка земя в Г.Тошевска община,
заедно със съпругата и синовете си. За първи път
членовете на Лит. клуб
„Й.Кръчмаров” се срещат с писател и арендатор едновременно. Без да
има политически пристрастия той алармира обществото за онези тревожни моменти, които подкопават вярата ни в свободата чрез красиви думи
и псевдоистини.
Мъдрост, благородство и поука бликат от
неговите разкази, защото той познава психологията на добруджанския труженик. Ненапразно литературната
критика го поставя на
трето място след Йордан Йовков и Ивайло
Петров. Любовта му
към земята е заложена
трайно в неговите размисли за нея – обработка, реколта, надеждата
за благодатен дъжд,
страха от „черния вя-

тър”, сушата. Интересни са и пейзажните описания на добруджанската шир с цвят на старо злато, с разцъфтелите алени макове и бързащите над тях облаци.
Действително читателят изпитва нужда да
прочете неговите книги,
за да си извлече поука
за себе си и онова, което ни заобикаля. Това
кара вниманието ни да
бъде будно, за да се задвижат всички творчески
лостове, всички механизми, за да тръгне изкуството напред и нагоре.
С творчеството си Г.Балабанов разпалва въображението и протестира срещу безправието,
с цялата възвишеност на
човешката душа. Всичко това, което ни смайва, е непринудено самоусещане за живота, което авторът е уловил със
сетивата си и го съпреживял. То, може би, отново ще проговори в
следващата му книга, защото неговите творби
са пример за движението на човешката мисъл.
Нека всички заедно да
му пожелаем успех.
Георги ЙОВЧЕВ
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Описание на проекта
Пречиствателната
станция за отпадъчни води “Албена” е построена
в землището на с. Кранево, поз емлен имот №
39459. 154 в м. “Ендек
Тарла”. Тя включва административна сграда на
2 етажа, трафопост, помпена станция, хлораторно, битовка, помещение
за ел. табла, изсушител-

ни полета, вторични утаители, отводнителна шахта, окислително езеро,
биобасейни, пясъкозадържатели, решетъчни
камери, малки пясъчни
полета, напорен канал от
ПС2 до пречиствателна
станция Ф546, и заустващ колектор Ф475.
В ПСОВ Албена постъпват отпадъчни води
от четири колектора - 2

тласкателя от к.к. Албена ф475 и ф546, от с.
К ранево - г рави тачен
ф300.
Заустването е гравитачно - азбестоциментов тръбопровод ф475, с дължина - 4 000 метра. Тръбопроводът преминава през
плажната ивица на с. Кранево в района на плаж
“Международен детски
лагер”.
Първоначално ПСОВ
Албена е построена за нуждите на к.к.”Албена”,
който разполага с около 14
000 легла, а нощувките
през летния сезон са между 700 000 и 1 000 000.
През 1996 година към
ПСОВ Албена са включени за пречистване отпадъ-

чни води от с. Кранево.
Реконструкцията на
пречиствателната станция
се налага, както поради
невъзможността на същест вув ащи т е съ о ръ ж ения да поемат увеличаващите се отпадъчни води и
завишените изисквания
към качествата на пречистената вода, зауствана в
Черно море, така и заради лошото състояние на
самите съоръжения. Последната модернизация на
ПСОВ Албена е изпълнена през 1995 г. В пречиствателната станция не се
отстранява фосфор, а към
настоящия момент не се
извършва и денитрификация. При проливен дъжд
басейните преливат. Компрометиран е и извеждащият колектор.
С реконструкцията на
пречиствателната станция
трябва да се осигури, както пречистване на отпадъчните води до пълно вторично ниво /отстраняването на азот/, така и пълно
третично ниво на пречистване - понижаването на
фосфор в съответствие в
евпропейската директива
91/271/ЕС
Проект DIR-51011119-

C015 “Рехабилитация на
ПСОВ Албена - общ. Балчик цели да подобри водния цикъл на к.к. Албена,
чрез изграждане на съвременна и ефективна технология за пречистване и отвеждане на отпадъчните
води на комплекса.
Проектът на Община
Балчик обхваща:
* Реконструкция на
ПСОВ - к.к. Алебенаи и
удължаване на капацитета
й до 50 000 е.ж. с цел пречистване на отпадъчните
води от село Кранево и к.к.
Албена.
* Изграждане на отвеждащ колектор от ПСОВ до
брега на Черно море - водоприемник на пречистените отпъдъчни води с
приблизителна дължина 4
000 м.;
* Изместване на точката
на заустване на 1 морска
миля /1853 м./ навътре в
морето - изграждане на
дълбоководно заустване.
Проектът ще бъде изпълнен на 2 етапа:
1. Резултати от първия етап
на изпълнение на проекта:
Обща цел на първи етап:
Постигане на пълна проектна готовност с инвестиционен проект по Приори-

тетна ос 1 на ОПОС на Община Балчик.
Конкретни резултати:
1.1. Изготвено и одобрено прединвестиционно
проучване за:
* Реконструкция на
ПСОВ в к.к.Албена за капацитет 50 000 е.ж.
* Изграждане на отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре в Черно море /дълбоководно заустване/ 1852 м.
* Изграждане на нов
отвеждащ колектор от
ПСОВ Албена до нова точка от брега на Черно море, от която ще започне
дълбоководно заустване 4 000 м.
Общи цели на втори етап
изпълнение на проекта: постигнато съответствие с
Директива 91/271 относно
пречистване на отпадните
води на к.к. Албена
Конкретни резултати:
*Реконструирана и функционираща ПСОВ к.к. Албена с капацитет 50 000 е.ж.
*Успешно проведени
пусково-наладъчни работи;
*Приет обект и пускане
в експлоатация:
- успешно преминал пе-

риод на гаранционна експлоатация
*Изграден отвеждащ
колектор с цел изместване
точката на заустване на 1
морска миля навътре от
морския бряг.
*Изграден нов отвеждащ колектор от ПСОВ
Албена до нова точка до
брега на Черно море, от
която ще започне изграждането на дълбоководното
заустване 4 000 метра.
Индикатори за резултат:
*Очакван брой, което се
обслужва 50 000 жители.
Новосъздадени работни
места 18, от тях 15 временни и 3 постоянни.
Начало на проекта: 21
декември 2011
Продължителност на
проекта: 30 месеца
Обща стойност на проекта: 32 445 369.75 лв.
Кохезионен
фонд:
25 956 295.80 лв.
Национално съфинансиране: 6 489 073.95 лв.
Бенефициент: Община
Балчик
Асоцииран партньор:
„ВиК” ЕООД Добрич
Управляващ
орган
МОСВ, Дирекция „Фондове на ЕС за околната среда”
/Б.Т./

