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Клуб „Здравец” на регионален 
преглед по гимнастика

На 31 май се проведе зо-
нален преглед по гимнас-
тика на спортните клу-
бове „Здраве и активно 
дълголетие” за Северна 
България. Участваха 17 
клуба – от Варна, Русе, 
Плевен, Шумен, Свищов, 
Горна Оряховица, Враца, 
Полски Тръмбеш, Балчик, 
Разград.
Прегледът се състоя в 
концертната зала на Об-
щинския културен център 
като преди това участва-
щите отбори бяха строени 
и дефилираха на площада. 
Докато се очакваха офи-
циалните гости от Со-
фия, домакините от отбор 
„Златна есен” запознаха 
спортистите с интересни 
моменти от историята на 
Разград. 
Кметът на града д-р Ва-
лентин Василев поздрави 
присъстващите и пожела 
успех на всички отбори. 
Подобни мили пожелания 
отправиха и другите офи-
циални лица от Разград. 
Павел Ковачев, предсе-
дател на федерацията по 
гимнастика, извинявайки 
се за непредвиденото за-
къснение, също пожела 
здраве и сполучливо пред-
ставяне на всички отбори. 
Прегледът откриха до-
макините от разградския 
отбор на ветераните спор-
тисти „Златна есен”. След 
тях продължиха гостува-
щите отбори. Балчишкият 
„Здравец” беше 10 – ти 
по жребий. За 50 –те гим-
настички сцената се оказа 
малка, но въпреки неудоб-

ството те успяха да изи-
граят своята композиция, 
която трябваше да изобра-
зи и бъде свързана с море-
то и плажните преживява-
ния. Освен с бели и сини 
ленти, гимнастичките де-
монстрираха упражнения 
с бутилки и чадъри, пока-
заха и трудните упражне-
ния на пода, което много 
малко отбори могат да си 
позволят – Русе и Варна. 
Затова продължителните 
овации на публиката бяха 
заслужени.
Балчишките гимнастички 
участваха много активно 
и на вечерята , уредена 
от домакините в голям 
ресторант на града. Раз-
градските организаторки 
бяха поканили талантливи 
малки деца от детска гра-
дина, които пяха и танцу-
ваха, демонстрирайки та-
лант и настроение, което 
обхвана и гостите. По по-
знатия сценарий на такива 
вечери имаше  поздравле-
ния, размяна на подаръци, 
много музика и танци.
Местният разградски 
вестник „Екип 7” беше 
публикувал съобщение 
за предстоящия преглед 
със следното заглавие : 
„Петстотин баби мажо-
ретки ще играят за здраве 
и дълголетие”. Заглавието 
разсмя балчиклийки, за-
щото те са истински гим-
настички, които наистина 
играят за здраве. Ето как 
отразиха участието им и 
балчишките поетеси Пен-
ка Димитрова и Росица 
Димитрова: 

„Днес представяме ви ба-
бите
 на България, презрели 
класове.
Чакат вятър да повее
плодовете им да разнесе. 
Дух крепи ги милите
да покажем тук на млади-
те
как желаят да живеят
да се смеят и да пеят.”/П.
Димитрова/

А ето как представя наша-
та гимнастика и Роси Ди-
митрова:
„ Като струни се изпъва-
ме,
вдигаме ръце и козирува-
ме,
прави с махове започваме,
във наклони и опори  се 
източваме.
За здраве и за самочувст-
вие
и с активното си наше 
присъствие
в гимнастиката успяваме 
–
значи все още ставаме…”
Балчишките гимнастич-
ки – ветеранки от клуб 
„Здравец”, с председател 
Ана Първанова и техни-
чески ръководител Димка 
Малева, благодарят на об-
щинското ръководство на 
Балчик и лично на кмета 
Николай Ангелов, които 
осигуряват присъствието 
им на зоналните и репу-
бликански прегледи. Това 
още повече ги мотивира 
да бъдат отговорни и да 
представят подобаващо 
Общината.
 

Мария АНДРЕЕВА

Гимнастиката, която показаха ветеранките от град Балчик, клуб 
“Здравец” впечатли разградската публика. 
                                                                              Фото: Иванка ПЕТРОВА

Граждани се обявиха за децентрализация 
на енергийната система

Граждани и представите-
ли на дребния бизнес на-
стояха за децентрализация 
на енергийната система в 
полза на отделните хора, 
общности, квартали, об-
щини. Те поискаха да се 
въведе ясна и стабилна за-
конова рамка, която да ре-
гламентира правата на хо-
рата сами да произвеждат, 
консумират и продават 
енергия от възобновяеми 
източници.
Искането си те отправи-
ха във Варна от борда на 
легендарния ветроход на 
“Грийнпийс” Rainbow 
Warrior. Корабът е в Бъл-
гария като част от евро-
пейския тур “Заедно за 
климата” на екологичната 
организация. Неговата цел 
е да даде ход на катего-
рични мерки за справяне 
с климатичната криза в 
национален и европейски 
план и конкретни цели за 
преминаване към възоб-
новяеми енергийни източ-
ници до 2030 г. Също така 
енергийната системата да 
се децентрализира, чрез 
активно включване на хо-
рата.
Тодор Тонев от Асоциа-
цията на българските чер-
номорските общини об-
общи, че е крайно време 
в законодателството “да 

се въведе понятието “по-
требител-производител”, 
което да регламентира 
статута на хората, които 
са инсталирали или биха 
желали да инсталират сис-
теми за производство на 
енергия от възобновяеми 
източници в имотите си”. 
Той допълни, че общини 
като Варна също имат го-
лям потенциал да използ-
ват възобновяема енергия, 
например с фотоволтаици 
на покривите си, и така да 
спестят огромни разходи.
Илиян Илиев, който също 
е поставил подобна ин-
сталация в дома си, до-
пълни, че “е необходимо 
да се въведат и понятията 
“нетно отчитане” и “вир-
туално нетно отчитане”. 
Така с въвеждането на 
тези три понятия в норма-
тивната уредба би се по-
ставила стабилна основа, 
която освобождава хората 
от вменената бюрократич-
на тежест лично да се от-
читат всеки месец, всяко 
тримесечие и да плащат 
по-високи данъци и такси.
“Потребител-произво-
дител” (prosumer от ан-
глийски) са хората, които 
произвеждат енергия за 
собствени нужди, а изли-
шъка продават, връщайки 
го обратно в мрежата и 

повишавайки сигурността 
ѝ.
Нетното отчитане пред-
вижда към сметките на 
тези хора да се смята само 
разликата от консуми-
раното и продаденото за 
дълъг период, например 
на годишна база. Тоест, 
ако през лятото произве-
дената енергия няколко 
месеца е била в повече и 
потребител-производите-
лят е продавал излишъка 
през мрежата, а зимните 
месеци е черпил повече от 
нея, за да покрие нуждите 
си, то изравняването да се 
случва за разликата през 
целия период.
Виртуалното отчитане пък 
се отнася за случаи, кога-
то човек живее например 
в апартамент в града, но 
има и къща на село, къде-
то има ВЕИ инсталация. 
В апартамента човекът 
черпи енергия от мрежа-
та и сметките му растат, 
но в къщата потребление 
няма - само производство 
на енергия. Ако двете 
партиди се обединят, това 
позволява да се смята раз-
ликата от двата имота.
“В Европа тази практика 
вече е широко разпрос-
транена. Например в 
Гърция все повече хора, 
общности и дори общи-

ни инвестират в системи 
за възобновяема енергия. 
Там правителството и 
разпределителните дру-
жества насърчават тази 
тенденция, като облекча-
ват процедурите от адми-
нистративна и техническа 
гледна точка”, обясни Иг-
насио Наваро, координа-
тор на проекта “Европей-
ски енергиен преход” на 
“Грийнпийс”.
В дискусията участваха 
още Живка Железова от 
Съюза на европейските 
производители на зелена 
енергия, Колю Орешков 
от Центъра за енергий-
ни решения, както и Ме-
глена Антонова и Дени-
ца Петрова от екипа на 
“Грийнпийс” - България. 
Участниците се обедини-
ха около тезата, че плани-
раните отказ от въглищата 
и справедлив преход към 
възобновяеми енергийни 
източници са крайно не-
обходими за страната и за 
справянето с климатич-
ната криза. Що се отнася 
до децентрализацията 
на енергийната система, 
тя ще направи системата 
много по-стабилна, ще на-
мали загубите по трасето 
и ще подсили енергийната 
независимост на Бълга-
рия. 

Учебни стрелби край Шабла

Община Каварна съобщава 
на гражданите, както и на 
всички собственици и полз-
ватели на плавателни съдо-
ве и съоръжения за морски 
спортове, риболов и развле-
чения, че в периода от 10 
юни до 14 юни на зенитния 
полигон на Военновъздуш-

ните сили край Шабла и 
прилежащата акватория на 
Черно море ще се проведат 
стрелби от формирования 
на Българската армия.
През периода на учението 
за временно опасни зони 
за корабоплаване и въз-
духоплаване се обявяват 

участъците от въздушното 
и морското пространство 
между нос Карталбурун и 
нос Калиакра и линията, 
отстояща на 55 мили успо-
редно на бреговата ивица, 
както и пространството на 
височина до 40 000 м над 
морската повърхност.

АРХ. ВЕКОВ. ПОСТРОЕНО/ НЕПОСТРОЕНО  50:50
3 юни – 28 юни 2019, Дом на архитекта - Варна

Ретроспективна изложба на доц. д-р арх. Станчо Веков 
Откриване 3 юни 2019, 18.00,  Дом на архитекта, ул. «Мусала» 10, Варна. 

Представя проф. д-р арх. Тодор Булев, председател на САБ.
Ретроспективната из-
ложба на доц. д-р арх. 
Станчо Веков, по повод 
45-годишната му  твор-
ческа дейност и неговата 
70-годишнина, е подкре-
пена от Фонд Култура при 
Община Варна, САБ, КАБ 
и ВСУ «Черноризец Хра-
бър». Тя отразява твор-
ческия път на автора в 
архитектурни табла с не-
гови реализирани обекти 
и нереализирани проекти 
в съотношение 50:50. Екс-
позицията, която ще бъде 
открита от новия предсе-
дател на САБ проф. д-р 
арх. Тодор Булев в Дома 
на архитекта на 3 юни от 
18.00 часа, продължава до 
28 юни 2019 г..

Предмет на изложбата е 
професионалната дейност 
на арх. Веков за период от 
45 години (1974 - 2018), 
от които една трета е бе-
лязана от времето на то-
талитаризма. В тези „Две 
Българии“, по израза на 
легендарния журналист и 
хронист Петко Бочаров, 
се развива творческата 
кариера на автора. И тъй 
като стилът на един ар-
хитект се изгражда както 
от реализираните, така и 
от нереализираните про-
екти, експозицията освен 
построени обекти, показ-
ва и проекти, чиито нова-
торски идеи се реализи-
рат 25 години по-късно от 
зараждането им. Посоч-

ват се технически данни 
за oбектите и за преобра-
зуваните многократно 
държавни и ведомствени 
институции, регламен-
тращи архитектурната 
дейност у нас. 
В изложбата, която 
включва 43 табла, формат 
А1/ 840 x 594 mm, цветен 
и черно бял принт върху 
твърда основа, са пред-
ставени фотографски и 
графични изображения/ 
планове, модели/ маке-
ти, ръчни ескизи, 3D ви-
зии, с кратка анотация 
(технически показатели, 
възложител/ собственик, 
строител, година и др.), 
на български и английски 
език. 

Обхванат е широк спек-
тър от архитектурната 
типология на сградите: 
Индивидуални и групови 
жилища и комплекси; Об-
ществени и индустриал-
но-складови сгради; Ин-
териор, дизайн и синтез 
на изкуствата; Реставра-
ция, реновация и рекон-
струкция на недвижими 
културни ценности - по-
стоянна тема в творчест-
вото на автора и негово 
лично предпочитание. 
Повечето от примерите 
са цитирани и в книгата 
на арх. Веков „Реконстру-
ирани пространства/ Ек-
стериорни пространства“, 
изд. ВСУ „Черноризец 
Храбър“, 2012.


