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Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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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

Склад
Тел: 7 22 89

 GSM: 0878 578 995
Тел: 7 22 88

 GSM: 0878 408 005

Магазин

Тонираща система “Оргахим” - 10 000 цветни
решения;санитарна керамика; фаянс; теракот;
гранитогрес; смесители; обзавеждане за баня.

Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени

Äà ïîìèñëèì çà ïðèðîäàòà - Ïðîãðàìà “Ëàéô+”

Продажба и
сервиз на

Ê Î Ì Ï Þ Ò Ú Ð Í À

Ò Å Õ Í È Ê À

Ãð.Áàë÷èê, æ.ê. ÁÀËÈÊ Á.22

e-mail: LYBRASYSTEMS@MAIL.BG

Òåëåôîí: 0878 463 231

Инж. Р. Радев беседва с учениците.          Фото: М.Костова

Учениците се учат да залесяват дъбова гора.   Фото: М. Костова

Преди броени дни на
бял свят се появи и 7-ми-
лионният жител. Ние ста-
ваме все повече, но про-
порционално расте и вре-
дата, която нанасяме на
околната среда. Колкото и
песимистично да звучи,
скоро ще дойде денят, в
който природата няма да
издържи на напрежението,
породено от нашата недо-
бросъвестност. Сега е мо-

ментът да поемем инициа-
тивата, неразчитайки един-
ствено на добрата воля.
Дойде времето на евро-
пейската промяна, която
със сигурност ще доведе
до подобрения.

По настаящем тече евро-
пейската програма
„Лайф+”, чиито основни
приоритети са защита, опа-
зване, възстановяване и
контрол на природните си-

стеми, които по един или
друг начин човечеството
е засегнало. Програмата е
разделена на 2 работни пе-
риода: първи (2007-2010
г.) и втори (2011-2013 г.) и
е развита от Европейски-
ят парламент и Съвета на
ЕС. Две са основните цели
на „Лайф+” – да осигури
протекция и улесни функ-
ционирането на дивата
флора и фауна, и естестве-
ните среди на живот. Съ-
що така да спре изчезва-
нето на видове и запазване
на биоразнообразието в
територията на ЕС.

Програмата предвижда
широкоспектърна дейност
в редица екологични сек-
тори. Допълнително ще се
развива познатата Натура
2000 с опазване на морс-
ките и крайбрежни обита-
тели и тяхната естествена
среда. Като част от зако-

нодателната политика ще
бъдат и промените по ди-
рективите за биоразнооб-
разието на организмите, в
частност – птиците. За ця-

лостния контрол се цели
въвеждане на инструмен-
ти за наблюдение и обек-
тивна оценка на природа-
та. Ще се обогатят позна-
нията ни за генномодифи-
цираните организми пре-
двид нарастващите диску-
сии относно вредите и пол-
зите им към естествените.

Промените в климата са
може би най-големите про-
блеми за човечеството и
заплаха, която бавно, но си-
гурно действа в наша вре-
да. За Програма „Лаф+”
климатът също е основен
приоритет и задача за  на-
стоящата и годините в най-
близко бъдеще. Заложени
са редица превантивни,
облекчителни и адаптивни
мерки. Целите  са да бъдат
овладени  ранните ефекти
на климатичните промени,
които да не вредят на гра-
жданите на ЕС. В дългос-

рочен план се предвижда
предотвратяване на пови-
шената концентрация на
парникови газове в атмос-
ферата, които неимоверно

водят до сериозни клима-
тични изменения. В глоба-
лен мащаб ще бъдат ут-
върдени позициите и отго-
ворностите, свързани с
Протокола в Киото, като
в крайна сметка се защи-
тава човешкият индивид и
другите организми от ефе-
кта на „катализатора на
промени” за всички време-
на-природата.

Програма „Лайф+” за-
сяга и фактори, широко
свързани с човека и качес-
твото му на живот. Ще бъ-
де насърчено опазването
на чистотата на повърхно-
стните и подпочвените во-
ди от замърсявания. Пре-
комерното и неблагора-
зумно разхищение на вод-
ните ресурси е изцяло в
ущърб на хората. Затова
се налагат превантивни
мерки в тази насока. Цели
се и опазване на чистотата

и качеството на въздуха,
предвид факта, че все по-
вече хора имат поражения
на здравословното състо-
яние от нечистата атмосфе-

ра. Засегнатите от химика-
ли и други вредни препа-
рати почвени участъци ще
бъдат възстановени, като
се осигури тяхната целесъ-
образна употреба.

В програмата е заложе-
но и наблюдаване на гори-
те с три основни цели, ка-
то на първо място се вкю-
чват мерки за предотвра-
тяване на горските пожа-
ри. Зачестяват случаите, в
които жертва на огъня ста-
ват стотици декари горс-
ки масиви, а вината в 99%
от случаите е на човешка-
та недобросъвестност.
Втората цел е да се наблю-
дават промените, които на-
стъпват в биоразнообра-
зието на горските екосис-
теми от климатичните и из-
куствените (пожари, сеч и
др.) процеси. Третата за-
дача е да се активира вни-
манието на все повече хо-

ра, които да вземат пре-
вантивни мерки против
горските пожари. Дейнос-
тите са свързани със съби-
ране, анализиране и раз-
пространение на информа-
ция за горите, насърчава-
не на ефективността на на-
блюдателните дейности,
както и стимулиране на ре-
дица законодателни меро-
приятия като Директива-
та за почвите, Натура
2000, Директива за водни-
те системи и т.н.

Във връзка с програ-
ма „LIVE+”Държавно
ловно стопанство Бал-
чик организира с уче-
ници от 8 и 10 класна
СОУ „Хр.Ботев” Балчик
импровизирани беседи
на ст.лесничей инж.Ра-
дослав Радев сред гора-
та в близост до р.Бато-
ва. Учениците ентусиа-
зирано събраха няколко
килограма жълъди, кои-
то после засяха в пред-
варително подготвените
за целта места, за да се
възстанови дъбовата го-
ра. Голямо беше учуд-
ването, че за 5 години
израства едва 10-санти-
метрово стъбълце, че
гората се възстановява
сама за 250-300 години.
Че човекът е отговорен за
своите действия сега и
пред поколенията в бъдеще.

Ерсин ИСМАИЛОВ




