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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Ðåäæèíà
Ìàðèÿ

Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678

stroiperfekt@mail.bg

 строителствoремонтпроектиране

Ãîëÿì êîíöåðò
çà æèòåëèòå è ãîñòèòå íà ãðàä Áàë÷èê

îò áåñàðàáñêèòå áúëãàð÷åòà íà
ãðàä Òâúðäèöà, Ð.Ìîëäîâà

Елате да видите и да се насладите
на съхраненото българско народно творчество!

 Íà÷àëî 18.00 ÷.  íà 16 àâãóñò /íåäåëÿ/
 â êîíöåðòíàòà çàëà íà Í× “Ïàèñèé Õèëåíäàðñêè 1870” Áàë÷èê

 където ще намерите богато
разнообразие на диопрични рамки и

слънчеви очила на атрактивни цени.
Всеки вторник се извършват

безплатни прегледи от очен лекар
специалист - офталмолог. Всеки

клиент получава талон за 10%
отстъпка при втора поръчка или

покупка.
 Тел: 0878 568 257

Ïîñåòåòå Îïòèêàòà
 â ãðàä Áàë÷èê
 (äî êàôå “Àêðîçà”)

Óïðàâèòåëíèÿò Ñúâåò íà
Îáùèíñêî ÷èòàëèùíî

ñäðóæåíèå Áàë÷èê
Свиква Общо събрание

на делегатите, членове на
Сдружението, на 17август
2015 год. от 11.00 часа в
сградата на НЧ "Паисий
Хилендарски -1870"-Бал-
чик при следния дневен
ред:

1. Отчет за дейността на
Сдружението.

 2. Освобождаване на УС
3. Избор на нов УС

4. Други

Ùå ðåêóëòèâèðàò ñòàðîòî ñìåòèùå êðàé Áàë÷èê
Претоварната станция за отпадъци край морския град вече е готова

Николай Ангелов, кмет на Община Балчик, обл. управител Маргарита Новоселска, зам.-
министърът на МОСВ Красимир Живков и Детелина Николова, кмет на Община Добрич
прерязаха лентата на новата претоварна в Балчик.                      Фото: Сава ТИХОЛОВ

Претоварната станция за
отпадъци край Балчик бе
официално открита на 29
юли 2015 г. На прерязва-
нето на лентата присъства-
ха зам.-министърът на окол-
ната среда и водите Краси-
мир Живков, кметовете на
Балчик и Добрич Николай
Ангелов и Детелина Нико-
лова, областният управи-
тел д-р Маргарита Ново-
селска. Претоварната стан-
ция е част от проекта “Изг-
раждане на регионална си-
стема за управление на от-
падъците в регион Добрич”
по Оперативна програма
„Околна среда 2007-

2013г.”.
Съоръжението ще обслуж-
ва общините Балчик, Ка-
варна и Шабла. Теренът на
площадката е в местността
Момчил, на около 6 км от
града, южно от пътя Ду-
ранкулак-Варна. Заобико-
лен е от земеделски земи и
кариери. На претоварната
станция са изградени адми-
нистративно-битова сгра-
да, производствено хале,
площадка за зелено компо-
стиране, гаражи с автомив-
ка и ремонтно-механична
работилница.
Годишно в претоварната
станция ще постъпват 12

351 тона (около 41 170
куб.м.) отпадъци, от които
на линията за сепариране ще
се третират 10 664 тона
(около 35 547 куб.м.). Се-
лищата от общините Бал-
чик, Каварна и Шабла по-
падат в категориите райо-
ни „Тип „Б” и „Тип В”, кои-
то се оценяват с висок по-
тенциал за въвеждане на
разделно събиране на био-
разградими отпадъци. По-
ради тази причина в прето-
варната станция е изграде-
на  площадка за зелено ком-
постиране.
Очаква се общините и ку-
рортните комплекси да въ-

ведат разделно събиране на
биоразградими отпадъци от
паркови зони, междублоко-
ви пространства, дървета и
храсти, разположени по
уличната мрежа. В проекта
се предвижда разделно съ-
браните зелени отпадъци да
бъдат компостирани, с кое-
то се цели стабилизиране на
биогенната фракция.
От постъпилите в станция-
та отпадъци се очаква 1 647
тона да бъдат зелени. Те ще
бъдат подложени на компо-
стиране по открит способ.
Предвижда се годишно да
се произвежда 802 тона
компост. Договорът за
строителството на съоръ-
жението е сключен на 17 се-
птември 2013 г. между Об-
щина Балчик и ДЗЗД “Бал-
чик- БСГ“ и е в размер на 4
094 548 лв. Строителният
надзор е осъществен от
“Нормис“ ЕООД. Стойно-
стта му е за 209 934 лв.
Проектът “Изграждане на
регионална система за уп-
равление на отпадъците в
регион Добрич” включва
изграждане на регионално
депо за отпадъци в село
Стожер, довеждаща до не-
го инфраструктура и две
претоварни станции в Бал-
чик и Тервел. Бенефициент
по проекта е Община Доб-
рич в партньорство с об-
щините Добричка, Тервел,
Каварна, Балчик, Шабла,
Генерал Тошево, Крушари
и шуменската община Ни-
кола Козлево.

Общата му стойност е 38
877 375 лв.  Сумата на без-
възмездната финансова по-
мощ възлиза на 36 933 506
лв., от които 85% в размер
на 31 393 480 лв. от Евро-
пейския фонд за регионал-
но развитие и 5 540 026 лв.
национално съфинансиране.
Собственото участие на де-
ветте общини партньори по
проекта, които ще ползват
регионалното депо е 1 943
868 лв. През следващата
седмица Община Балчик ще
обяви обществена поръчка
за избор на изпълнител за
рекултивация на старото
депо, обяви при открива-
нето на претоварната стан-
ция кметът Николай Анге-
лов. До 2020 г. 80 % от стро-
ителните и 50 % от битови-
те отпадъци в страната тря-
бва да бъдат рециклирани,
заяви зам.-министър Кра-
симир Живков. Той посочи
още, че към момента в стра-
ната са изградени 38 реги-
онални системи за управле-
ние на отпадъците, а други
по други девет се работи в
момента. Регионалното де-
по край село Стожер запо-
чна работа през март тази
година. Ежедневно там се
приемат между 80 и 130 то-
на отпадъци.
В момента в Стожер се
приемат отпадъците на че-
тири общини – Добрич, До-
бричка, Крушари и Гене-
рал Тошево. В най-скоро
време там ще се  извозва и
сметта на останалите общи-

ни на Добричка област и
шуменската Никола Козле-
во. След като камионите
докарат сметта в регионал-
ното депо, тя се сортира.
Биологичните отпадъци се
компостират, а тези, които
могат да бъдат преработе-
ни, се отделят. Подходящи-
те за преработка отпадъци
се извозват от фирма “По-
лисхарт”, която е специали-
зирана в изкупуването и
рециклирането на вторич-
ни суровини.
В депото има помещение за
съхранение на опасни отпа-
дъци. Обособена е и площа-
дка за раздробяване на
строителни отпадъци. При
извършване на дребни ре-
монтни дейности в жилища-
та си, добруджанци имат
право да оставят до 10 чу-
вала строителни отпадъци

край контейнерите. В ново-
откритото Регионално де-
по работят 35 човека. 20 от
тях са от село Стожер. В За-
кона за опазване на околна-
та среда са поставени изис-
квания към общините, спо-
ред които до 2016 година
20% от отпадъците трябва
да бъдат предварително
третирани, а до 2020 годи-
на 50% от общото количес-
тво да бъде сепарирано и
компостирано. Намалявай-
ки отпадъците, които стигат
до клетката за депониране
има възможност да се нама-
лят и отчисленията, които
всяка община плаща за де-
пониране. Сега отчислени-
ята са по 28 лева на тон, но
до 2020-а ще достигнат до
95 лева/тон.

Мирослав БАЛЧЕВ
в.”Добруджанска трибуна”

АВТОСЕРВИЗ „Винсис” Каварна
Регулаж на преден и заден мост;

Ремонт на автомобили и
селскостопанска техника.

Тел: 0899 13 60 71; 0899 35 39 19




