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Водеща организация:
“ЧЕРНОМОРСКИ ЕНЕР-
ГИЕН  КЛЪСТЕР”

Партньори: Община
Балчик, Асоциация на
българските черномор-
ски общини

Продължителност на
проекта: 13 месеца (ап-
рил 2012 – май 2013)

Обща стойност на
проекта: 138 030 лв

Финансираща орга-
низация: Програма за
малки проекти на Гло-
балния Екологичен фонд

Настоящият проект
предлага иновативен

подход за намаляване
консумацията на енер-
гия за улично осветле-
ние. Проектът в своята
същност е демонстра-
ционен, ще бъде изгра-
дено високотехнологич-
но улично фотоволтаи-
чно осветление на
крайбрежната алея “Дам-
ба” в гр. Балчик.  Алеята е
любимо място за разход-
ка на жителите, туристи-
те и гостите на града, кое-
то е предоствака за широ-
ко разпространение на
резултатите от проекта.

Проектираната систе-
ма ще осигурява освет-
ление напълно незави-
симо от конвенционал-
ната енергия, същв-
ремнно ще бъде сигур-
на и ще осветява съгла-
сно стандартите зало-
жени в БДС. Въпреки, че
изискват по-голяма
първоначална инвести-
ция, използването на ос-
ветителни уредби с вне-
дрени алтернативни из-
точници на енергия е
целесъобразно по мно-
го причини: енергията,

която генерират е еколо-
гична; при експлоатаци-
ята им не се отделят вре-
дни емисии; изискват
ограничена поддръжка.
Срокът на експлоатация
на фотоволтаичните мо-
дули е 20 години, т.е. за
целия живот на изграде-
ното улично осветление
ще бъдат спестени 600
тона вредни емисии.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА
ПРОЕКТА: намаляване
на вредните емисии
емитирани от уличното
осветление чрез използва-
не енергията от Слънцето

Специфични цели на
проекта:

- Демонстриране на
ползите  от използване-
то на слънчевата енер-
гия в уличното осветле-
ние, чрез монтиране на
система за улично фо-
товолтаично осветление
в община Балчик.

- Създаване на мето-
дика за точно отчитане
на спестените вредни
емисии от фотоволтаи-
чно улично осветление

- Повишаване на капа-

цитета и знанието на ме-
стните и централни вла-
сти за възможностите за
изграждане на слънчево
улично осветление.

ПРОЕКТНИ   ДЕЙНОСТИ:
Модул 1: Управление

и популяризиране на
проекта.

Модул2: Демонстра-
ционна практика за изг-
раждане на улично фо-
товолтаично осветление
на алея „Дамбата” Бал-
чик: Сформиране на Ек-
спертен екип и изготвя-
не на проект на улично
фотоволтаично освет-
ление на алея „Дамба-
та” Балчик; Изграждане
и въвеждане в експлоа-
тация на улично фото-
волтаично осветление
на алея „Дамбата” Бал-
чик; Изготвяне на Мето-
дика за отчитане на спе-
стените вредни емисии
и финансови средства
от въведеното в експло-
атация уличното фото-
волтаично осветление;
Провеждане на монито-
ринг на уличното фото-
волтаично осветление,

верификация на спесте-
ните емисии  и пари.

Модул 3: Информа-
ционно-образователна
кампания: Разработва-
не и отпечатване на ин-
формационна брошура
за ползите от въвежда-
нето на слънчева енер-
гия в уличното осветле-
ние; Проучване на ме-
ждународни практики
за използването на енер-
гията от слънцето, като
улично фотоволтаично
осветление и подходи за
реализация на проекти;
Разработване на техни-
чески проекти за улич-
но фотоволтаично осве-
тление в 7 Черноморс-
ки общини.

Целевите групи на
проекта: общини, про-
изводители на елект-
роенергия, експерти в
областта.

Непреки бенефици-
енти по проекта: гра-
жданите и гостите на
община Балчик, енер-
гийните агенции, мес-
тния бизнес и т.н.

Предимствата на све-

тодиодните осветител-
ни тела са:

Ниска консумация -
Изключително ниска
консумирана енергия.
Захранват се с напреже-
ния 5 - 24V при ток 20 -
100mA (консумация от
0.1 до 1W/LED).

Дълъг живот- Су-
перLED-източниците
притежават технически
живот 100 000 часа (11.5
години непрекъснато
светене; за улична LED-
лампа реалният живот е
25 години). След този
срок светодиодът про-
дължава да свети, но с
по-нисък интензитет.

Висока надеждност

-Изключително високата
надеждност произтича от
дългия технически живот.
Светодиодите са най-на-
деждният известен изто-
чник на светлина.

Екологична чистота
- Светодиодите не съдър-
жат в себе си опасни за
човека елементи (за раз-
лика например от жива-
чните, натриевите и кон-
венционалните луминес-
центни лампи). Те са на-
пълно рециклируеми. Не
излъчват никакви вредни
емисии (липса на ултра-
виолетова и инфрачерве-
на радиации, които са
вредни за зрението и за
околните предмети).

Îáùèíàòà ïðàâè ó÷åáíèòå çàâåäåíèÿ
âñå ïî-ìîäåðíè è ïðèâëåêàòåëíè

През този месец, до края
на лятната ваканция в реди-
ца училища и ЦДГ в Об-
щината започнаха дейнос-
тите по проект за постига-
не на рентабилна образо-
вателна структура, което е
постоянен приоритет на
Общината, чиято политика
е насочена към модерни-
зиране на образователни-
те условия и прилагане на
енергоспестяващи мерки.

Общата продължител-
ност на проекта е 12 месе-
ца, но вече се стига до не-
говия край – подменят се
дограми / 4 921 кв.м./, са-
нират се стени /18 122

кв.м./, прави се топлои-
золация на покриви и по-
дове/12 211 кв.м. и 209
кв.м./, повишаване ефе-
ктивността на КУ – 4 бр.
котли и 5 бр. горелки,по-
дмяна на 216 осветителя,
общо на 14 образовател-
ни заведения и 4 спорт-
ни салона, всичко на
стойност 394 162.80 лв,
осигурени от Общината,
стойността на целия про-
ект е 2 627 751.98 лв., оси-
гурени по проекта „По-
вишаване на енергийна-
та ефективност на обра-
зователната инфрастру-
ктура в Община Балчик”.

Обектите, които са вклю-
чени в проекта са следни-
те:ЦДГ „Чайка” /филиал/,
ЦДГ с.Оброчище, ЦДГ с
Безводицар ЦДГ с.Стра-
жица, ЦДГ с. Пряспа, ЦДГ
„Здравец” Балчик, ЦДГ
с.Църква, ЦДГ с.сенокос, ,
ОДЗ „Знаме на мира” Бал-
чик, ОДЗ „Братя Морма-
реви” Балчик, ОУ с.Сено-
кос /физк.салон/, ОУ
„Св.Св.Кирил и Методий”
/новата и стара сграда/,ОУ
с.Соколово /сграда и физк.са-
лон/, СОУ „Хр.Смирненс-
ки” с.Оброчище, СОУ
„Христо Ботев” /сграда и
физк.салон/

Най-много средства
се предвиждат за ОУ
„Св.Св.Кирил и Мето-
дий” и СОУ „Хр.Ботев”
Балчик, което е напра-
вено след анализ и оцен-
ка на нуждите .

Търгът за извърш-
ване на всички стро-
ителни дейности спе-
чели фирмата „Тер-
микс” от гр.Пазар-
джик. Времето за из-
пълнение е 61 дни.

Очаква се училищата и
детските градини да имат
още по-привлекателен
вид с новостите по тях.

Маруся КОСТОВА

Ï Î Ê À Í À
На основание чл. 23, ал.

4, т. 1 от ЗМСМА, на 17 юли
2012 година (вторник) от
9.00 часа, в залата на общин-
ска администрация, първи
етаж, ще се проведе заседа-
ние на общински съвет -
Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
1. Попълване състава на

Постоянната комисия по
устройство на територията,
строителство и екология и
Постоянната комисия по
туризъм, селско стопанство
и стопански дейности.

Вносител: Христо Н.
Христов – общински съве-
тник

2. Предложение за изме-
нение на Правилника за ор-
ганизацията и дейността на
общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействие-
то му с общинската адми-
нистрация във връзка с из-
менение на Закона за мест-
ното самоуправление и ме-
стната администрация.

Вносител: Христо Н. Хри-
стов – общински съветник

3. Предложение за отпу-
скане на финансови помо-
щи за лечение.

Вносител:  д-р Маргари-
та Калинова – председател
на ПКЗССД

4. Предложение за одоб-
ряване на пазарна оценка,
за продажба на Ѕ ид. част от
поземлен имот с идентифи-
катор № 02508.85.243, на
собственик на първи етаж
на законно построена сграда.

Вносител: Николай Анге-
лов – кмет на общината

5. Предложение за одоб-
ряване на пазарна оценка,
за продажба на Ѕ ид. част от
поземлен имот с идентифи-
катор № 02508.85.243, на со-
бственик на втори етаж на за-
конно построена сграда.

Вносител: Николай Анге-
лов – кмет на общината

6. Предложение за имену-
ване на нов обект от местно
значение в землището на с.
Рогачево, община Балчик.

Вносител: Николай Анге-
лов – кмет на общината

7. Предложение за прода-

жба чрез публичен търг на
общински имот, представля-
ващ земеделска земя - Х ка-
тегория, поземлен имот с
идентификатор №
53120.1.193 по кадастрал-
ната карта на  с. Оброчище,
м. “Маджарлъка”, с площ от
465 м2.

Вносител: Николай Анге-
лов – кмет на общината

8. Предложение за предо-
ставяне от страна на Общи-
на Балчик на водопровод-
ната и канализационната
мрежа, изградена в изпъл-
нение на инвестиционна
мярка ИСПА “Интегрира-
но управление на водите на
гр. Балчик” за стопанисва-
не и управление на ВиК ЕО-
ОД-Добрич.

Вносител: Николай Анге-
лов – кмет на общината

9. Предложение за прие-
мане на Решение за допус-
кане изработване на ПУП-
ПРЗ за УПИ V, УПИ Х, УПИ
VІІ, УПИ VІІІ, кв. 119 по
плана на град Балчик.

Вносител: Николай Анге-

лов – кмет на общината
10. Предложение за одо-

бряване на ПУП-План за за-
строяване за ПИ №
02508.90.753 по кадастрал-
ната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Анге-
лов – кмет на общината

11. Предложение за
одобряване на ПУП-План за
застрояване за ПИ №
02508.90.751 по
кадастралната карта на град
Балчик.

Вносител: Николай Анге-
лов – кмет на общината

12. Предложение за одо-
бряване на ПУП-План за за-
строяване за ПИ №
66250.36.10 по кадастрал-
ната карта на с. Сенокос.

Вносител: Николай Анге-
лов – кмет на общината

13. Предложение за актуа-
лизация на Годишната програ-
ма за управление и разпореж-
дане с имоти – общинска соб-
ственост през 2012 година.

Вносител: Николай Анге-
лов – кмет на общината

14. Предложение за про-

дажба чрез публичен търг
на общински имот, предс-
тавляващ незастроен позем-
лен имот с идентификатор
№ 02508.55.156 по кадаст-
ралната карта на гр. Балчик,
с площ от 2500 м2 /две хи-
ляди и петстотин квадратни
метра/.

Вносител: Николай Анге-
лов – кмет на общината

15. Предложение за отда-
ване под наем чрез публичен
търг на паркинг “Двореца”
град Балчик, паркоместа по
алея “Ехо” и ул. “Албенски
път”.

Вносител: Николай Анге-
лов – кмет на общината

16. Предложение за дава-
не съгласие за извършване
на замяна на поземлени
имоти – частна общинска
собственост с поземлени
имоти – частна държавна
собственост, представлява-
щи горски територии в зем-
лището на град Балчик.

Вносител: Николай Анге-
лов – кмет на общината

17. Предложение за дава-

не съгласие за извършване
промяна в Устава на Едноли-
чно Акционерно Дружество
“Търговски център Кране-
во”.

Вносител: Христо Нико-
лов Христов – общински
съветник

18. Предложение за раз-
пореждане с бюджетни сре-
дства и предоставянето им
на Сдружение “Виа Понти-
ка – 2010”, за организира-
не на фестивал.

Вносител: Николай Анге-
лов – кмет на общината

19. Предложение за предо-
ставяне на игрище за мини фу-
тбол в ж.к. “Балик” град Бал-
чик за безвъзмездно управле-
ние на ОбП “БКС” – Балчик.

Вносител: Николай Анге-
лов – кмет на общината

20. Предложение за взе-
мане на решение за одобря-
ване на споразумение меж-
ду община Балчик и ОД на
МВР град Добрич.

Вносител: Николай Анге-
лов – кмет на общината

21. Разглеждане на иска-

не от “ПИРИНЕЯ БАЛ-
ЧИК” ООД за изразяване на
предварително съгласие за
определяне на трасе за “По-
дземен електропровод Ср.Н
36 кV и оптичен кабел тип
OPUG за захранване на 23
ветрогенератори в землище-
то на с. Гурково, с. Тригор-
ци, с. Дъбрава, с. Соколо-
во, с. Царичино, община
Балчик, преминаващо през
имоти – публична общинс-
ка собственост.

Вносител: Атанас Атана-
сов – общински съветник

22. Предложение за
одобряване нова структура
на ОбА – Балчик.

Вносител: Николай Анге-
лов – кмет на общината

Присъствието Ви, като
общински съветник е
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2
и 3 от ЗМСМА, времето
през което сте ангажиран /
а/, като общински съвет-
ник, се счита за неплатен
служебен отпуск.

Виктор ЛУЧИЯНОВ

Участниците в пресконференцията във връзка с проекта за саниране на
учебните заведения в общината зададоха много въпроси на представящия
проекта зам.-кмета инж. Стелиян Железов.                                         Фото: БТ




