
В РЕГИОНА                   4 септември - 10 септември 2014 г. 2

Уважаема редакция,
Чрез страниците  на

Вашия вестник,  искам
да изкажа  голямата си
благодарност към  Ма-
риян Цветков, служител
в Общинската  фирма
„БКС” Балчик.

При случайна  среща
с него в началото на ме-
сец април, когато той бе-
ше  дошъл да  изпълни
служебно  задължение
на ул.”Чайка” /улицата,
на която живея/ му раз-
казах  за  проблема,  с
който се боря вече 20 го-
дини.  Става въпрос  за
разрушена къща, която
се намира на 2-3 метра
от прозорците на дома
ми и срещу задния вход
на баничарницата, пре-
върнат в сметище и то-

алетна от безработни-
те ни съграждани, из-
гонени по техни думи
от центъра и лъскави-
ната на града  ни към
„задния  му  двор”,  в
който, за мое съжале-
ние живея и аз.

Проблемът не  можа
да се разреши от трима-
та досегашни  кметове,
до  които съм  писала
жалби, включително  и
до  РИОКОС  Добрич.
Обикновеният служител
Мариян го разреши са-
мо за два часа като зако-
ва с няколко дъски и ше-
па  пирони  входа  към
свърталището – развъд-
ник на зараза и смрад. И
както става с Елин Пели-
новия стар излак, въпро-
сът временно е решен.

Поразговорихме се с
Мариян за ученическия
живот и изведнъж като
посочи с ръката си на-
горе, той каза:  „Е-хей,
какви ученици имаше,
към които се обръщах-
те  с по-голямо внима-
ние,  потупвахте  ги  по
рамото.” „Да, Марияне,
имаше и някои от тях се-
га са на високи обще-
ствени постове. От та-
зи  висота  не  виждат
обикновения  човек,
пък и защо ли, та той
не  им  е  равен.  Нищо
не зависи от него.”

Разказът ми също се
получи обикновен, като
героите в него, но бла-
годарността ми е безк-
райна и от сърце.
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Рухналата турска къща продължава да съжителства с
блоковете, построени встрани и пред нея.     Фото: М. Костова

По-малко  от 10  дни
след като  енергийния
регулатор увеличи цена-
та на тока с 2%, за да су-
бсидира НЕК, стана яс-
но, че от 1 октомври це-
ната ще бъде повишена
поне с още 3%. “Това из-
менение на  енергията,
което сега направихме,
беше едно заздравяване
на НЕК. Всичките тези
приходи няма да отидат
в ЕРП-тата, а ще бъдат
съсредоточени само да
поемаме дефицита. Ние
направихме 5-годишен
план, в който приходите
ще бъдат 1 милиард ле-
ва”,  заяви  членът  на
ДКЕВР  Илиян  Илиев
пред БНТ. По думите му
е  възможно от  есента
цената да се актуализи-
ра с 3%, “защото и след
сегашното  увеличение
НЕК  ще продължи  да
трупа дефицит.

Илиев припомни, че
ДКЕВР е внесла две жал-

би до Европейската ко-
мисия, с които иска да
се намеси в дългосроч-
ните договори с “Мари-
ца-изток” 1 и 3, както и
със зелените централи,
чийто ток  се изкупува
на преференциални це-
ни. По думите му двата
американски теца полу-
чават нерегламентира-
на  държавна помощ  и
това  противоречи  на
Третия енергиен пакет.
И двете споразумения с
централите обаче са по-
дписани преди  Бълга-
рия да стане член на ЕС,
т.е. преди да влязат в си-
ла правилата на общия
енергиен пазар.

“Според нас ЕК е длъжна
да  отговори на нашите
жалби”, добави Илиев.

Според бившия мини-
стър на  икономиката
Трайчо Трайков  обаче
поскъпването на  тока
няма  да реши  пробле-
мите в  енергетиката.

“Секторът у нас е добре
развит и балансиран, но
основният проблем в не-
го е финансов. Реалното
поскъпване на електрое-
нергията е с около 50%,
което няма как да бъде из-
държано от потребители-
те”, заяви той пред ТВ7.

Работодателите,  от
своя страна, виждат ре-
шение на проблемите на
бизнеса в налагането на
мораторуим върху  ре-
шенията на комисията.
Зам.-председателят  на
БСК Камен Колев преду-
преди, че големите пот-
ребители на ток готвят
протести срещу новите
цени, които бяха увели-
чени и за компаниите.

В същото време в къ-
сния следобед вчера де-
путатите в комисията по
енергетика опитаха, но
не успяха да се съберат
на първо  заседание от
около  два  месеца  на-
сам.  Те  трябваше  да
обединят промените  в
Закона за енергетиката,
свързани с подаването
на некачествен ток, и те-
зи, касаещи  морската
част  на  газопровода
“Южен поток”,  в едно
общо предложение. То-
ва  така и  не  се  случи,
тъй като в залата присъ-

стваха само двама от де-
путатите - председателят
Рамадан  Аталай и  де-
путатът от БСП Краси-
мир  Янков.  Ми нута
след като заседанието
бе отменено поради ли-
псата на кворум, в  за-
лата влетяха и няколко
червени депутати, кои-
то чинно заеха местата
си, макар от това вече
да нямаше смисъл.

Швейцарска енергий-
на компания има инте-
рес да купи част от дъл-
говете на НЕК, като впо-
следствие влезе като ак-
ционер в дружеството.
В момента задължения-
та на НЕК са 2.9 млрд.
лв. и продължават да се
трупат. Затова и управ-
ляващите са се спрели
на схемата “дълг срещу
собственост”.  Но  на
практика това означава
скрита  приватизация,
обявиха  вчера  от  КТ
“Подкрепа”.  Минис-
терството на икономи-
ката отрече  информа-
цията. От там заявиха,
че  подобни  разговори
не са водени, и напом-
ниха,  че  дружеството
има стратегическо зна-
чение за  сигурността
на страната.

financebg.com
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Средно  с  4.1%  ще  се
увеличат  минималните
осигурителни прагове от
1  януари  2015  година.
Обикновено те се догова-
рят по икономически дей-
ности между синдикати и
работодатели.

До момента са съгласу-
вани праговете по  35 от
85-те икономически дей-
ности. Ако двете страни
не се споразумеят за ос-
таналите до края на месе-
ца, служебният министър
съобщи, че лично ще на-
ложи  административно
увеличение за тях.

Адм и н и с т ра т и в н о
определян е   н а  ми ни -
мални те осигури телни

доходи за дейностите, в
които  не е  пости гнато
споразумение, е възмо-
жно  да  бъде  при ложе-
но.  Това  съобщи   слу-
жебният  ми нистър  на
труда и социалната по-
литика Йордан Христо-
сков. Според него се на-
блюда ва  тенденц ия  на
умишлено н едоговаря-
не на минималните оси-
гурителни доходи. 

Все още не е решено ка-
къв да бъде методът за то-
ва  как  ще  се  увеличав а
минималната работна за-
плата. Христосков обаче
беше  категоричен,   че  е
привърженик на точните
механизми за  формира-

нето й, а не на политиче-
ски съображения 

Служебният министър
представи и заместниците
си. Петя Евтимова ще от-
говаря  за   оператив на
програма  “Развитие  на
човешките ресурси”, Ру-
мяна Георгиева ще се за-
нимава с  трудово-осигу-
рителните отношения,  а
Спаска Петрова ще се зае-
ме със социални плащания
и  дейности. Приоритет  в
работата  на  ведомството
ще бъде също младежката
заетост. Ще се подновят и
заседанията на Национал-
ния  съвет  за  тристранно
сътрудничество.

EkipNews.bg
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Поради  зачестилите
сигнали за пожари на те-
риторията  на  цялата
страна на стърнища,су-
хи треви и отпадъци,  и в
горски   масиви  РС
ПБЗН-Балчик  апелира
към всички граждани да
се спазват  противопо-
жарните правила, защо-
то от  възникването на
един такъв пожар може
да се нанесат  и много
големи материални ще-
ти- унищожение на гор-
ски  масиви, на  живо-
тински видове и най- ло-
шото - загуба на човеш-
ки живот.

Необходимо е да се за-
сили контролът  срещу
пожари, касаещ ПЪЛ-
НАТА ЗАБРАНА ЗА ИЗ-

ГАРЯНЕ НА СТЪРНИ-
ЩА И СУХА ТРЕВА  по
слоговете, крайпътните
ивици и други площи.

За ограничаване въз-
никването и разпрост-
ранението на пожарите
Районна  служба  “По-
жарна безопасност и за-
щита  на  населението”
гр. Балчик  призовава
всички граждани стри-
ктно да спазват устано-
вените противопожар-
ни правила, а именно :

1. Горимите  отпадъци
по   възможност   да   се
изхвърлят   на   сметища
или  други определени за
целта места, извън тери-
торията на  населените
места, стопански и лич-
ни дворове;

2. Паленето на огън да
става само при тихо вре-

ме, на места отдалече-
ни от жилища, стопанс-
ки постройки, фуражи и
др. горими материали;

3. Да се осигури пос-
тоянно наблюдение на
мястото за горене и по-
дръчни средства за гасе-
не /съд  с  вода, лопати,
мотики  и  др./.След  из-
гаряне  на  отпадъците,
огънят надеждно да се
загаси;

4. Да не се допуска деца
да играят в близост до огъ-
ня, а също така с кибрит и
др. запалителни средства;

5. При излети в горите и
места за отдих огън да се па-
ли само на определените и
обозначени за това места;

6. Да не се изхвърлят
неизгасени цигари в су-
хи треви, полезащитни
пояси и гори, надеждно

да се изгасят угарките и
клечките от кибрит;

7. Да  не  се  допуска
умишлено  опожарява-
не на сухи треви в паси-
ща и полето;

Родители,  хубавото
време  предразполага
децата към игри на отк-
рито.  Не допускайте де-
цата да играят с огнеиз-
точници и да палят ог-
ньове.  Понякога  тези
игри  имат  трагичен  и
дори фатален край.  

При  възникване  на
пожар незабавно съоб-
щете на тел. 160, 112 или
7-22-29 и започнете спа-
сяване на  застрашени
хора, животни и имуще-
ство! 

Антон АНТОНОВ,
Началник РС ПБЗН-

Балчик

“Àëáåíà èíâåñò - õîëäèíã” ðàçäàâà
ïî 0,21 ëåâà áðóòåí äèâèäåíò íà åäíà àêöèÿ
Реда за раздаване на

дивидента за 2013 годи-
на  на акционерите  на
„Албена  инвест  -  хол-
динг” определиха упра-
вителният и надзорният
съвет  на  дружеството.
От 15 септември до 30
декември сумите ще се
получават от клоновете
и  офисите  на  Банка
ДСК. Ще могат да ги по-
лучават лично акционе-

рите срещу представяне
на документ за самоли-
чност или пълномощни-
ци - срещу представяне
на нотариално заверено
пълномощно.   От  15
март следващата година
дивидентът ще може да
се получава от офисите
на дружеството в София
и курорта Албена.

Акционерите,  които
имат клиентски сметки

при инвестиционен по-
средник, ще получат ди-
видентите си чрез сис-
темата на Централен де-
позитар през периода 15
септември - 30 декемв-
ри 2014 година.

Общото събрание на
акционерите на „Албе-
на  инвест -  холдинг”
взе решение за разпре-
деление на брутен ди-
видент в  размер  на  1

155 000 лева. Средства-
та са от нетната печал-
ба на „Албена инвест –
холдинг” АД за 2013 г.,
която е в размер на 732
171,88 лв., както и част
от  неразпределената
печалба за минали го-
дини в размер  на 422
828,12 лв., т.е. по 0,21
лева брутен дивидент
на една акция.

/Б.Т./

Училище за чужди езици „Биг Бен” и международен изпитен център
„Тринити колидж” – Лондон, Ви канят на връчване на международни
сертификати на учениците на „Биг Бен” - Балчик в Художествената галерия
в гр.Балчик на 5 септември от 18:00 часа.

От 18.30 часа организираме презентация на тема „Тринити колидж” -
Лондон – изпити за реалния живот” и каним всички заинтересувани.

От 8 до 12 септември организираме преговорни часове по английски
език на настоящи и бъдещи ученици.

Запишете се за новата ни учебна година и се възползвайте от 10% отстъпка
от таксата за месеците X, XI, XII 2014 г. /отстъпката важи за новозаписани
ученици в курсове за деца/.       За контакти: 0879403036,  www.bigben.bg




