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Всички сме свидетели,
как в днешно време не
признавайки никакви за-
кони в морал се ширят
алчността,  завистта  и
пренебрежението. Нап-
раво казано вълчи вре-
мена. Било то между от-
делните държави, било
то между отделните хо-
ра, а ако щете и в семей-
ствата между родни бра-
тя  и сестри, между  ро-
дители и деца. Въпреки
тези пороци, общество-
то ни е раждало и ражда
достойни хора, които на-
пук на всичко разкъсват
оковите на бездушието и
мрака, за да потърсят и
извадят от там затворе-

ните човешки души.
Малцина са ония, кои-

то могат да надникнат в
душата на човек. Още по-
малко са онези, които се
опитват да ги разберат, съ-
страдателно да им проте-
гнат ръка в трудна мину-
та и да ги накарат да пог-
леднат света с други очи.

Ами колко са пък те-
зи, които могат да чуят
и разбират нашата май-
ка кърмилница – Земя-
та? За някого, от векове
тя си е все същата, но за
другиго тя страда и пла-
че, когато нейните чове-
шки чеда я пренебрег-
ват и изоставят. Радва се
и се отплаща, когато пък

тези й чеда я почитат и
уважават.  Нека  да  си
представим  изоставен
или буренясали  двори
или нива, да си предста-
вим и добре подредени,
обработени и засети та-
кива. От коя от тези гле-
дки на душата ще й ста-
не по-добре. Та нали ду-
шите на нас хората и ду-
шата на Земята са едно
цяло и затова сме длъж-
ни да я разбираме и ми-
леем за нея.

Така  според мен  на-
шият гост Георги Бала-
банов вижда житейски-
те  картини  около  себе
си. Подобно на изкусен
художник, той ги изпис-

ва върху белите листа на
книгите си, за да се пре-
върнат в чуден разказ, а
сетне светлина от факел
да заблестят пред очите
на читателя. Това е ду-
ховният мост, който изг-
ражда този наш съвре-
менник  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 ве-
трове”. Души, мъчещи
се да оцелеят от подая-
нията  и  милостта  на
другите – детето и май-
ката от разказа „Бедуин-
чето”, други пък с про-
мити до неузнаваемост
чувства за род, родно и
родина – като еничарят
Емин. От не един разказ
прозира  и  себеотрица-
нието в героиката на на-
шите деди, бащи и бра-
тя – като в „Двата меда-
ла”, „Граничарят”, „При-
съдата”,  отвръщането
на доброто с признател-
ност и добро от разка-
зите „Наградата” и „Ин-
спекторът” и така ната-
тък, и така нататък.

Енчо ДИМИТРОВ,
член на лит. клуб

„Йордан Кръчмаров”,
гр. Балчик

Присъстващите на срещата с Георги Балабанов и съпругата му Маргарита
Балабанова.                                                                       Фото: Николай Мирчев

×îâåøêèÿò äóõ - êàòî âÿðà
ñ íåóëîâèì äúõ

Това  усетих  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 све-
тлината”, „Скръбта на
тишината”, „Пролетни
ветрове”, „Мълчаливи
хоризонти”, „Приказ-
ки  и  разкази  за  де-
ца”,последната е в съ-
авторство с Ина Крейн
от София.  В момента
подготвя книга, посве-
тена на родното му до-
бруджанско село Кра-
ище, в което е роден на
10.ІІ.1947 г. Двадесет
години  е  гл.редактор
на  в.”Добруджански
глас” /Г.Тошево/, сът-
рудник на повече от 16
окръжни и национал-
ни вестници. Член на
Съюза на независими-

те български писатели.
Носител на много на-
ционални  награди  за
разкази, очерци и ко-
респонденции.

Той е начело на ЕТ „До-
бруджански експорт”  и
обработва 15 000 дка зе-
мя в Г.Тошевска община,
заедно със съпругата и си-
новете си. За първи път
членовете  на Лит.  клуб
„Й.Кръчмаров” се  сре-
щат с писател и аренда-
тор едновременно. Без да
има политически прист-
растия той алармира об-
ществото за онези трево-
жни моменти, които под-
копават вярата ни в сво-
бодата чрез красиви думи
и псевдоистини.

Мъдрост, благородс-
тво  и поука  бликат  от
неговите разкази, защо-
то той познава психоло-
гията  на  добруджанс-
кия  труженик.  Ненап-
разно  литературната
критика го поставя на
трето място след Йор-
дан  Йовков  и  Ивайло
Петров.  Любовта  му
към земята е заложена
трайно в неговите раз-
мисли за нея – обрабо-
тка, реколта, надеждата
за  благодатен  дъжд,
страха  от  „черния  вя-

тър”, сушата. Интерес-
ни са и пейзажните опи-
сания  на  добруджанс-
ката шир с цвят на ста-
ро злато, с разцъфтели-
те алени макове и бър-
защите над тях облаци.

Действително читате-
лят  изпитва  нужда  да
прочете неговите книги,
за да си извлече поука
за себе си и онова, кое-
то  ни  заобикаля.  Това
кара вниманието ни да
бъде будно, за да се зад-
вижат всички творчески
лостове, всички механи-
зми, за да тръгне изкус-
твото напред и нагоре.
С творчеството си Г.Ба-
лабанов разпалва въоб-
ражението и протести-
ра  срещу  безправието,
с цялата възвишеност на
човешката душа. Всич-
ко това, което ни смай-
ва, е непринудено само-
усещане за живота, кое-
то авторът е уловил със
сетивата си и го съпре-
живял. То, може би, от-
ново  ще  проговори  в
следващата му книга, за-
щото  неговите  творби
са пример за движение-
то на човешката мисъл.
Нека всички заедно да
му пожелаем успех.

Георги ЙОВЧЕВ
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Описание на проекта
П р е ч и с т в а т е л н а т а

станция за отпадъчни во-
ди “Албена” е построена
в землището на с. Кране-
во,  поземлен  имот  №
39459.  154  в  м.  “Ендек
Тарла”.  Тя  включва  ад-
министративна сграда на
2 етажа, трафопост, пом-
пена  станция,  хлоратор-
но,  битовка,  помещение
за ел.  табла, изсушител-

ни полета, вторични ута-
ители, отводнителна ша-
хта,  окислително  езеро,
биобасейни,  пясъкоза-
държатели,  решетъчни
камери,  малки  пясъчни
полета, напорен канал от
ПС2  до  пречиствателна
станция  Ф546,  и  зауст-
ващ колектор  Ф475.

В ПСОВ Албена пос-
тъпват отпадъчни води
от четири колектора - 2

тласкателя  от  к.к.  Ал-
бена ф475 и ф546, от с.
Кранево  -  гравитачен
ф300.

Заустването е гравитач-
но - азбестоциментов тръ-
бопровод ф475, с дължи-
на - 4 000 метра. Тръбоп-
роводът  преминава  през
плажната ивица на с. Кра-
нево  в  района  на  плаж
“Международен  детски
лагер”. 

Първоначално  ПСОВ
Албена е построена за ну-
ждите  на  к.к.”Албена”,
който разполага с около 14
000  легла,  а  нощувките
през летния сезон са меж-
ду 700 000 и 1 000 000. 

През  1996 година  към
ПСОВ Албена са включе-
ни за пречистване отпадъ-

чни води от с. Кранево.
Реконструкцията  на

пречиствателната станция
се  налага,  както  поради
невъзможността на съще-
ст вуващи те  съоръж е-
ния да поемат увеличава-
щите се отпадъчни води и
завишените  изисквания
към качествата на пречи-
стената  вода,  зауствана  в
Черно море,  така  и  зара-
ди  лошото  състояние  на
самите съоръжения. Пос-
ледната модернизация на
ПСОВ Албена е изпълне-
на през 1995 г. В пречист-
вателната  станция  не  се
отстранява фосфор, а към
настоящия  момент  не  се
извършва и денитрифика-
ция. При  проливен  дъжд
басейните преливат. Ком-
прометиран е  и извежда-
щият  колектор.

С  реконструкцията  на
пречиствателната станция
трябва да се осигури, как-
то пречистване на отпадъ-
чните води  до пълно  вто-
рично ниво /отстраняване-
то  на азот/,  така и  пълно
третично ниво на пречис-
тване  -  понижаването  на
фосфор  в съответствие  в
евпропейската  директива
91/271/ЕС

 Проект  DIR-51011119-

C015 “Рехабилитация  на
ПСОВ Албена - общ. Бал-
чик цели да подобри вод-
ния цикъл на к.к. Албена,
чрез изграждане на съвре-
менна и ефективна техно-
логия за пречистване и от-
веждане 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 пре-
чистване на отпадъчните
води от село Кранево и к.к.
Албена.

* Изграждане на отвеж-
дащ колектор от ПСОВ до
брега на Черно море - во-
доприемник на пречисте-
ните  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  из-
пълнен на 2 етапа:

1. Резултати от първия етап
на изпълнение на проекта:

Обща цел на първи етап:
Постигане на пълна прое-
ктна готовност с инвести-
ционен проект по Приори-

тетна ос 1 на ОПОС на Об-
щина Балчик.

Конкретни  резултати:
1.1.  Изготвено и  одоб-

рено  прединвестиционно
проучване  за:

*  Реконструкция  на
ПСОВ в к.к.Албена за ка-
пацитет 50 000 е.ж.

* Изграждане на отвеж-
дащ колектор с цел измес-
тване на точката на зауст-
ване на 1 морска миля на-
вътре в Черно море  /дъл-
боководно  заустване/  -
1852 м.

*  Изграждане  на  нов
отвеждащ  колектор  от
ПСОВ Албена до нова то-
чка от брега на Черно мо-
ре,  от  която  ще  започне
дълбоководно заустване  -
4 000 м.

Общи цели на втори етап
изпълнение на проекта: по-
стигнато  съответствие  с
Директива 91/271 относно
пречистване на отпадните
води на к.к. Албена

Конкретни  резултати:
*Реконструирана и  фун-

кционираща ПСОВ к.к. Ал-
бена с капацитет 50 000 е.ж.

*Успешно  проведени
пусково-наладъчни работи;

*Приет обект и пускане
в експлоатация:

- успешно преминал пе-

риод на гаранционна екс-
плоатация

*Изграден  отвеждащ
колектор с цел изместване
точката на  заустване на 1
морска  миля  навътре  от
морския  бряг.

*Изграден  нов  отвеж-
дащ  колектор  от  ПСОВ
Албена до нова точка   до
брега на  Черно  море,  от
която ще започне изграж-
дането на дълбоководното
заустване  4 000 метра.

Индикатори за резултат:
*Очакван брой, което се

обслужва  50 000 жители.
Новосъздадени работни

места  18, от тях 15  вре-
менни и 3 постоянни.

Начало  на проекта:  21
декември 2011

Продължителност  на
проекта: 30 месеца

Обща стойност на прое-
кта: 32 445 369.75 лв.

Кохезионен  фонд:
25 956 295.80 лв.

Национално съфинанси-
ране: 6 489 073.95 лв.

Бенефициент:  Община
Балчик

Асоцииран  партньор:
„ВиК” ЕООД  Добрич

Управляващ  орган
МОСВ, Дирекция „Фондо-
ве на ЕС за околната среда”

/Б.Т./




