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Лозонги срещу добива на шистов и въглищен газ в Добруджа бяха
издигнати от протестиращи варненски рокери в центъра на град Балчик,
пред общината.                                                             Фото: Маруся КОСТОВА

1) Водата, която и без
това е най-скъпата в
България, ще пропадне или
дори ще изчезне в
образуваните подземни
кухини! Цената и ще стане
социално непоносима!

2) Водата със сигурност ще
бъде наситена със радиоактивни
материали, сяра и други
въглеводородни производни!

3) Задължително ще се
получи пропадане на земните
пластове, отново
благодарение на кухините,
образувани от разрушаване на
въглищният пласт!

4) Пламъци излизат от
земята и пропадат хора и
машини в огнения ад, получил
се в Австралия, където методът
е прилаган и вече е спрян!

Подземна въглищна
газификация – на
английски – Underground
coal gasification или UCG
п р е д с т а в л я в а
неконвенционален метод за
добив на газ. Газът добит по
тази техн ологи я е
синтетичен – т.е. реално
него го няма – получен е
при подземно изгаряне
на въглищни пластове.
Неговата калоричност е
ниска.

След допълни телн а
обработка се получават
горива или химически
продукти (възможно е да
се произведе и водород или
синтетичен природен газ).
При подземната въглищна
газификация се запалват
въглищни пластове, който са
на голяма дълбочина и
добивът им чрез открит или
закрит минен способ не е
финансово рентабилен. Т.е да
бъдат извадени излиза много
скъпо и често е невъзможно
заради голямата дълбочина.

Вместо обаче тази
невъзможност да откаже
добивните компании, те
решават че е по-добре и по-
евино, да се запалят в самият
въглищен пласт. Запалването
става с инжектиране на
кислород, обогатен на
кислород въздух, вода и
горивни агенти под високо
налягане във въглищния
пласт. Получава се горим
ниско калоричен газ,
(състоящ се предимно от
СО2 – 27%, водород – 27%,
СО – 10%, метан – 6% водни
пари и други газове – 30%),
този газ се извлича от
земята  п осредством
сондажи. Тази технология

е експериментална и е била
изоставена до сега, заради
мащабното замърсяване на
подземните водоизточници с
бензен. Единствения добре
документиран експеримент е
този в „Hoe Creek“ проведен в
периода от 1976-1979 година.
Изследванията са проведени
от Lawrence Livermore National
Laboratory (LLNL), след което
резултатите са публикувани.

Ще допуснем ли това да се
случи?! На нашата родна
земя?! Върху нашата Майка
България?! След екологичната
катастрофа, ЖИТНИЦАТА
НА БЪЛГАРИЯ ще бъде
срината, а с нея и ХЛЯБЪТ
НИ!!

Хляб никога не се хвърля -
на това са ме учили винаги!!
Време е, време е народът да
надигне глас и да определя
САМ своето демократично
бъдеще - чрез референдуми,
чрез уволнения и затвор за
крадливите депутати и чрез
мирна революция!! До кога
ще търпим партии да ни
крадат и да продават
България за жълти
стотинки, обричайки на
мизерия и нищета и нас... и
децата ни!!

www.otvorenopismo.url.bg

В началото на месец юли гражданите и гостите на Балчик се опитаха
заедно с популярната и обичана актриса Татяна Лолова да намерят своето
DUENDE, да се допрат до съвършенството на живота.    Фото: М. КОСТОВА
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Проф. Райна Бърдарева, кмет на Шабла и Цонко
Цонев, кмет на Каварна, протестират срещу
плана за изграждане на национален черноморски
парк.                                Фото: Маруся КОСТОВА

Представители на МОСВ София направиха пространно опсъждане на
бъдещия план за национален парк “Българско черноморие”. Най-активно
в дискусията се включи арх. Емилия Георгиева.            Фото: М. КОСТОВА

Кметовете на Каварна
Цонко Цонев и Шабла
проф.Райна Бърдарева
застанаха със съмишле-
ници на площада на
гр.Балчик пред Общи-
ната на 16 юли, за да про-
тестират срещу прие-
мането на плана за изг-
раждане на Национален
парк "Черноморие". На-
правиха и подписка, в
която около 50 души от
Балчик също подкрепи-
ха осуетяването на обсъ-
ждане на този план със
зам.-министър Атанас
П. Костадинов от МОСВ.
Присъстващите журна-
листи от Добрич бяха
възмутени, че обсъжда-
нето не става "в града",
а е предвидено да стане
в Балчик, както и стана.
В интерес на истината  г-
н зам.-министърът беше
акуратно подготвен да
отговори на всички въп-
роси, дори получи ком-
плимент, че ако го пред-
ложат при следващи из-
бори за президент, ще се
гласува за него като за
най-подходящ. Кметът
на Балчик Николай Анге-
лов каза, че новозамис-
леният план повтаря пла-
на "Натура 2000", че в не-
го има обаче и някои не-
дообмислени неща и се-
га е времето те да се дис-
кутират.

Интересно какво би
сторила една бъдеща ек-
спертна комисия, за да

направи един план, кой-
то да спре застрояване-
то по Черноморието /то
вече отиде конят у ряка-
та- има ли още незаст-
роени места?/, да не за-
сегне собственици на
земя, включително и во-
енни поделения, разпо-
ложени край морето, да
не спира ентусиазма на
60 000 ловци по тези ареи,
да съхрани черноморска-
та флора и фауна.

Този въпрос за широ-
ко национално обсъж-
дане на плана за нацио-
нален черноморски
парк се отлага, явно и по

политически причини.
Правителството пада и
не му е до това. Пък и
май си беше предизбо-
рен PR.

Като стана дума за
планове да кажа и лоша-

та вест, че Общият уст-
ройствен план на Общи-
на Балчик не е приет от
МС и е върнат с препо-
ръки по ОВОС. Вероят-
но всички жители на
Общината, които имаха

възражения, ще трябва
отново да ги подадат в
писмена форма. Подро-
бности ще научите от
канцеларията на гл.ар-
хитект Анна Демирева.

Маруся КОСТОВА

Öâåòÿ è òîðòà çà ïðàçíèêà
С известно закъснение

Групата ни за стари гра-
дски песни отпразнува
8-годишнината от създа-
ването си. Поводът бе да
се отбележат положени-
те усилия, успехи и наг-
ради през годините.
Председателят на клуба
Георги Андонов със за-
доволство поздрави
участниците в групата и
особено подчерта зас-
лугите на Господинка
Въжарова като ръково-
дител на същата.

С нескрита гордост си
припомняхме песните,
разучавани в началото,
изявите на местни и ре-
гионални фестивали.
Отново, за кой ли път, се
чуха благодарности към
Общинската админист-
рация, в лицето на Га-
лина Неделчева за стил-
ните ретро костюми, за

които мнозина ни зави-
ждат при всяко явяване
на сцена.

За 8-годишния рож-
ден ден имаше цветя за
всеки от групата и по-
черпка с бутикова тор-
та от сладкарница "Шо-
колино", за което от сър-
це благодарим.

Пенсионерският клуб

отбеляза по подобаващ
начин и 1 юни - Между-
народния ден на детето.
За членовете на клуба
ни това дете се казва
Александра Жекова. То-
ва слънчево и лъчезар-
но дете можете да види-
те в клуба ни и на репе-
тиции, и на празник. Тя
е нашата Алекс.

За детския празник и
по повод завършването
на учебната година тя
получи поздравления от
клуба, лично от предсе-
дателя Георги Андонов
и бе наградена със
скромна парична сума,
защото тя е нашата ла-
зарка.

Анастасия ДИМОВА

Групата за стари градски песни към Пенсионерски клуб “Младост” град
Балчик с ръководител Господинка Въжарова         Фото: Ани МЕТОДИЕВА




