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Предстои да започне
строителството на новия за-
вод на „Булмат“ ЕООД, ин-
вестицията за който ще е в
размер на 11-12 млн. лева,
съобщи за Topnovini.bg уп-
равителят на дружеството
Веселин Велев. Вече е нап-
равено проектиране, изб-
ран е главен изпълнител.
През тази седмица предстои
да приключи оформянето
на документите с главния из-
пълнител и да се определи
датата за първа копка на обе-
кта, като тя ще зависи от
климатичните условия.
Предвижда се инвестиция-
та да се реализира за осем
месеца и до края на година-
та заводът да заработи.

Дружеството закупи
общински терен от 36 000
квадратни метра в района
на бившите казарми, кои-
то след предоставянето от
държавата, са предвидени
за индустриална зона. Ин-
вестиционният проекта на
„Булмат“ ще се реализира

на два етапа. Първият ще е
през тази година. Той пре-
движда застрояване на
около 2 000 квадратни ме-
тра с прилежащата инфра-
структура – пътища, ВиК,
ел, паркинги и т.н. Инвес-
тицията за строежа е око-
ло 9 млн. лева, а за обору-
дването – 1 млн. евро или
общо между 11 и 12 млн.
лева, обясни Веселин Ве-
лев. Инвеститорът е „Бул-
мат” ООД в партньорство
с германо-швейцарската
фирма „Неопер”, която е
лидер в производството.

„Вече измина една годи-
на, откакто направихме
обединение на „Булмат”,
„Неопер”, „Индустриас
матеу”, заедно с нашето
обединение в Мексико, ко-
ето е логистичен център, и
техните поделения за про-
изводство в Индия, Китай,
Италия, Дания, Германия и
т.н. По този начин се пре-
върнахме в най-големия
производител на гъвкави

съединения за вода в цял
свят“, обясни Веселин Ве-
лев.

Още от миналата годи-
на „Булмат“ ЕООД е за-
почнало да разкрива ра-
ботни места, тъй като вече
се усвояват някои от но-
вите производства. Наети
са над 20 души, които да
бъдат обучени и да се ус-
воят процесите. Така, при
завършването на завода,
дружеството ще бъде на-
пълно готово и за новите
производства. След пре-
местването в новата про-
изводствена база ще бъдат
наети допълнително хора,
като се очаква персоналът
на дружеството да дости-
гне около 150 души, като
сега той наброява 115 ра-
ботници и служители.

Новите производства
са свързани с основните
изделия на „Булмат“ . гъ-
вкави съединения за во-
да, които влизат във во-
допроводните инсталации

и една голяма част от тях
влизат в смесителните ба-
терии, които имат всички
вкъщи. Новото произво-
дство е на шлаухи за към
душове и кухненските
смесители. След премес-
тването в новата произ-
водствена сграда, ще за-
почне производството на
аератори за смесителите.

Продуктите на „Бул-
мат“ се продават в цял
свят. Дружеството изнася-
ме в над 60 държави в све-
та- Южна Америка, Цент-
рална Америка, Европа,
Африка, Близкия Изток.
Новите продукти също ще
бъдат на тези пазари.

На вторият етап на
проекта се предвижда по-
масово производство на
шлаухи и аератори. Кога
той ще се реализира и на
каква площ обаче ще
зависи изцяло от пазара,
обясни Веселин Велев.

Станислава КРЪСТЕВА
Топ Новини Добрич
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Министерство на земе-
делието и храните старти-
ра прием на окончателните
декларации по схемата за
държавна помощ „Намале-
на акцизна ставка върху га-
зьола, използван при пър-
вично селскостопанско
производство чрез предо-

ставяне на ваучери за го-
риво”, съобщават от агро
ведомството.

От 19.01.2015г. до
13.02.2015 г. (петък) земе-
делските производители
могат да подават оконча-
телните декларации за дър-
жавна помощ за гориво в

Общинските служби по
„Земеделие“.

Към декларациите тряб-
ва да бъдат приложени ко-
пия от водените дневници
за закупено и използвано
гориво и копия от факту-
рите за закупено гориво.

Дневниците следва да бъ-

дат заверени от Контролно-
техническата инспекция, като
със заповед на министъра на
земеделието и храните, срокът
е удължен до 24.01.2015 г.

Необходимите докумен-
ти за кандидатстване могат
да бъдат намерени на ин-
тернет страницата на МЗХ

Сериозен ръст от 33%
на посещаемостта на тури-
стическите обекти на тери-
торията на град Добрич
през 2014 г. отчита общин-
ската администрация. По-
високата посещаемост е в
резултат на стартиралата
през 2012 година амбици-
озна програма за изграж-
дане на модерна инфраст-
руктура, обслужваща ту-
ризма на територията на
нашата община, създаде-
ните нови, иновативни ре-
кламни материали и про-
ведения активен марке-
тинг на туристическия
продукт, включително и на
регионално ниво, става яс-
но от отчета на изпълнени-
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ето на програмата за раз-
витие на туризма.

За реализацията на прог-
рамата бяха заложени 40
000 лева. Съгласно Закона
за туризма, те се набират от
туристически данък и сред-
ства за изпълнение на целе-
ви програми и проекти. По-
стъпилите суми в бюджета
на общинска администрация
от туристически данък за
2014 година са 41 828 лева.

Сред проектите, допри-
несли за развитието на ту-
ризма в областта, е проек-
тът „Пъстрото лице на Доб-
руджа”. В изпълнение на
проектните дейности е съз-
даден за първи път регио-
нален туристически про-

дукт, базиран на природни-
те, историческите и култур-
ните дадености на четирите
общини – Добрич, Добрич-
ка, Балчик и Каварна, и про-
мотиран по съвременен и
иновативен начин. За целта
е изработен „пакетен микс“
от повече от 13 вида марке-
тингово-рекламни продук-
ти, с обща концепция и ди-
зайн, тиражирани на три
езика – български, английс-
ки и руски в около 100 000.
„Пъстрото лице на Добру-
джа“ бе представено на ед-
ни от най-значимите турис-
тически изложения в свето-
вен мащаб - в Лондон през
2013 г., Берлин, Букурещ и
София през 2014 г.

По Програмата за раз-
витие на туризма за 2014
година е извършена рекон-
струкция на мост в третата
част на Градски парк „Св.
Георги“, организиран и
проведен „Фестивал на та-
лантите”, рекламиран ту-
ристическият продукт на
общината, участие на
WTM – Лондон 2014 с ре-
кламни материали на щан-
да на България чрез МИЕ,
“, тиражиране на музика-
лен албум на оркестър и
певици на ПФА „Добру-
джа” във връзка с честване
на 60-годишния му юбилей.

Станислава
КРЪСТЕВА

Топ Новини Добрич

Продава се: FORD GALAXY, 1998 г., 146 к.с., бензин, ръчна скоростна кутия
нов внос, 7-местна от Германия, цена 2 800 лв. Тел: 0898 839 520
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Кметът на Община Балчик Николай Ангелов изтъкна още през октомври,
по време на честването на 100-годишнината на хор “Черноморски звуци”,
че освобождението на Балчик от румънска окупация на 7 септември 1940
г., е много значимо събитие, свързано с целия икономически, политически
и културен живот на града и бележи индивидуалността и съхранението му.

На нарочна пресконференция в ресторант “Ел Симпатико” с 15
журналисти от Добрич и Балчик кметът на Община Балчик Николай
Ангелов отговори на много въпроси: за свлачищните проблеми след
летните наводнения и дъждове, за пътя Балчик-Тузлата, за преценката как
е завършил летният туристически сезон, за бъдещото строителство на нов
голф в Момчил и др.

Сава  Тихолов - началник отдел “Протокол и връзки с обществеността”към
ОбА Балчик представи новия календар на Община Балчик за 2015 г. Той е
изработен от дизайнера Емил Спасов с богат илюстративен фотоматериал
от музеите в Балчик, Добрич и Варна.

Календарът е с внушаващи размери, с точни исторически хроники за
събитията през 1940 г. и обяснителни записки за публикуваните архивни
снимки. Във всяка класна стая на училищата в цялата Община ще има
закачен такъв календар - подарък от ОбА - каза кметът Н.Ангелов.

Всички журналисти също получиха подарък-календар, който предизвика
силно вълнение и одобрение от тях. Кметът Николай Ангелов и
журналистите обсъдиха доволно качествата на календара като исторически
документ на времето.                /Б.Т/

С новия календар за 2015 г. Община Балчик започва поредица от
мероприятия, които ще отбележат 75 години от възвръщането на Балчик
към майка България, след Крайовската спогодба от 7 септември 1940 г.

На 24.01.2014 г. от 10 ч. Центърът за обществена
подкрепа – Балчик, отваря врати за своите малки

приятели и потребители.
Заедно ще проведем групово занимание под

надслов „Традиции и творчество“.
Поканени са всички деца, които имат желание да

покажат своите творчески умения и да се запознаят
с традиционните празници през месец ЯНУАРИ.
През ФЕВРУАРИ, както и всеки следващ месец,
инициативата „Традиции и творчество“ ще се

провежда всяка първа събота от месеца.
Заповядайте!

За записвания  телефони: 0579/ 9 78 56 и
0888 88 59 09

Óâàæàåìè ñúãðàæäàíè,




