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Финалната оценка на ефе-
ктивността и въздействието
на Областната стратегия за
развитие на социалните ус-
луги в област Добрич /2011
- 2015 г./ бе представена на
работна среща днес, предсе-
дателствана от областния уп-
равител Детелина Николова
и с участието на институции
и организации.

Финалната  оценка  на
ефективността и въздейст-
вието на Социалната стра-
тегия /2011-2015/,  бе въз-
ложена от Областния упра-
вител  през  месец  януари
т.г., и изготвена от Фонда-
ция Лумос, клон България.
Препоръките са използва-
ни при изготвяне на Обла-
стен анализ на ситуацията
и оценка на потребностите
в областта, необходим при
планирането  за  периода
2016-2020 година. ”Деинс-
титуционализацията  на
грижата за децата, заложе-
на в Националната страте-
гия „Визия за деинституци-
онализация на децата в Ре-
публика България”, е необ-
ратим процес в област До-
брич”, този основен извод,
е направен в доклада на Лу-
мос, който представи реги-

оналният  ко орди на-
тор Снежана Ванкова.  Тя
обърна внимание, че в от-
четния период е планирано
закриването само на една
институция за деца и нама-
ляване  на  капацитета  на
други две, а в края на 2015
г. са закрити три от четири
институции, и допълни, че
закриването на  домове, е
станало по един добър за де-
цата начин. Съществено е
нарастването на социални
услуги в общността за де-
ца, чието увеличение дос-
тига 94% от общия брой на
услугите за тях. Нараства-
не се отчита и при услуги-
те в общността за хора с ув-
реждания и стари хора, ка-
то то достига 87%, в това
число услуги държавно де-
легирана дейност, местнa
дейност и частно финанси-
рани. Обърнато бе внима-
ние, че услугите в общно-
стта вече имат съществен
приоритет пред услугите в
специализирани заведения.
Снежана Ванкова каза още,
че мониторингът трябва да
бъде непрекъснат процес и
да се извършва качествено.

Анализ на ситуацията и
оценка на потребностите в

областта, необходими при
планирането  за  периода
2016-2020 г., бе представен
от заместник областния уп-
равител  Ивайло  Ману-
шев. В документа е напра-
вен изводът, че приемната
грижа в областта продъл-
жава да се развива - във вси-
чки общини има утвърде-
ни професионални прием-
ни семейства, като техният
брой е значително голям в
община  град  Добрич.  По
отношение на чакащите за
настаняване в специализи-
рани институции за възра-
стни и хора с увреждания,
се  отчи та,  че  техни ят
брой се е увеличил. 

Детелина Николова апе-
лира към присъстващите за
предприемане на  бързи и
синхронизирани действия,
с оглед на заложените сро-
кове до края на месец март,
новата Областна стратегия
за следващия 5 годишен пе-
риод, да бъде приета. . “Не-
обходимо е да бъдем адек-
ватни на потребностите на
нашата област в следващи-
те 5 години, а не да гоним
събитията”, подчерта Дете-
лина Николова.
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“Áóëìàðêåò ÄÌ” ïîëó÷è 20 ìëí. åâðî
îò Ñâåòîâíàòà áàíêà è ÅÁÂÐ

Финансовата подкрепа е за проект за газови терминали
на обща стойност 32 млн. евро

“Булмаркет” има и фаб-
рика за биодизел в Сливо
поле, а осъществяването на
проекта ще превърне ком-
панията в комплексен дос-
тавчик на пазара на разли-
чните типове газ

Капитал
Търговецът  на горива  е

единственият български уча-
стник в европейския проект
LNG  Masterplan  Rhein-
Main-Danube, имащ за цел из-
граждането на инфраструк-
тура от Ротердам  до Конс-
танца за зареждане на кора-
бите с втечен природен газ
вместо с дизелово гориво.

Русенската  компания
“Булмаркет ДМ” получи 20
млн. евро финансиране от
Световната банка и Европей-
ска банка за възстановяване
и развитие, съобщиха от ком-
панията. Средствата ще бъ-
дат използвани за стратеги-
ческите проекти на дружес-
твото и рефинансиране.

Компанията подготвя из-
граждането на терминал в
Русе за съхранение и заре-
ждане на речни плавателни
съдове, задвижвани с втеч-
нен  природен  газ  (LNG).
Терминалът в Русе е част
от проекта LNG Masterplan
Rhein-Main-Danube по про-
грама TЕN-T на Европейс-
кия съюз. Целта е използ-
ването на втечен природен
газ като гориво за всички
моторни плавателни съдо-
ве по реките Рейн, Майн и
Дунав. Стойността е към 1

млрд. евро и по него се пре-
движда изграждане на ня-
колко големи терминала за
течен газ по протежението
на тези реки от Ротердам до
Констанца. Така вместо ди-
зелово гориво корабите ще
зареждат втечнен газ. Иде-
ята е да се постигне значи-
телно поевтиняване на раз-
ходите за гориво. А русен-
ската компания е единстве-
ният български участник.

”В момента няма кораби,
които се движат на LNG, се-
га  се  бункирова  с  дизел”,
обяснява Станко  Станков,
съсобственик в “Булмаркет
ДМ”, като дружеството во-
ди разговори с финансовите
институции от година и по-
ловина за участието си в ев-
ропейската инициатива. Об-
щата стойност на проекта на
русенската  компания  е  32
млн.  евро.  Допълнително
към сега отпуснатото финан-
сиране ще има още 5 млн. ев-
ро след реализацията на пър-
вия етап.  “Булмаркет ДМ”
ще участва със собствени 7
млн. евро в проекта, допъл-
ва Станков. На 23 юни общо-
то събрание на акционерите
на “Булмаркет ДМ” е реши-
ло капиталът на дружество-
то да се увеличи от 500 хил.
лв. на 2.456 млн. лв. Дружес-
твото ще рефинансира и дълг
от 4 млн. евро, който има към
българска банка.

Терминали и още
терминали 

Преди  около  10  години

“Булмаркет ДМ” става со-
бственик на старото прис-
танище на територията на
бившия КТМ  Русе, като с
пристанищния бизнес се за-
нимава дружеството “Порт
Булмаркет”.  За  2014  г.  на
пристанището са обработе-
ни 4500 тона товари - мета-
ли, зърно, масла, биодизел
и т.н., а основният профил
на “Булмаркет ДМ” обаче е
вносът и търговията на про-
пан-бутан (LPG).

Новият проект  за LNG
се явява алтернатива на га-
за по тръбите, може да се
доставя от далечни пазари
с танкери и да се разтовар-
ва на специални за целта
терминали.   Настоящият
проект предвижда на тер-
минала в Русе да могат да
се  зареждат  кораби, като
инфраструктурата  ще  се
използва и за съхранения
и разпределение на втеч-
нен природен газ в стра-
ната. Пристанището е със
седем корабни  места, ще
има вместимост 1000 куб.
метра и ще бъде свързано
с всички видове транспорт.
С финансирането от 20 млн.
евро компанията ще пост-
рои терминала, ще закупи
камиони и контейнери за
LNG, ще се поставят резер-
воари за втечнен газ, пред-
назначени за 30 промишле-
ни клиента, и т.н. Горивото
ще се доставя от Турция,
Гърция, Испания, Белгия,
Холандия.

Какво прави
компанията

Първият етап на проекта
трябва да бъде завършен до
края на 2015 г. Вторият етап,
който трябва да бъде завър-
шен до края на 2016 г., пред-
вижда да се построи терми-
нал в София и да се закупи и
разшири  съществуващият
терминал за LPG на “Петрол
газ” в Пловдив, за който вече
е подписан обвързващ дого-
вор. Така заедно с този в Ру-
се “Булмаркет ДМ” ще раз-
полага с общо три. Осъщест-
вяването на проекта пък ще
превърне компанията в ком-
плексен доставчик на пазара
на различните типове газ -
LPG, CNG и LNG, коменти-
рат от компанията, като тя “се
явява един от основните дос-
тавчици на горива за т.нар.
off-grid клиенти, или клиен-
ти, несвързани към газопро-
водна или газопреносна мре-
жа”, допълват оттам.

За  изминалата  2014  г.
“Булмаркет ДМ” има 270.5
млн. лв. приходи, като ком-
панията предприе престру-
ктуриране на бизнеса си и
отделяне  на  различните
дейности в отделни компа-
нии.   През  дружеството
“Булмаркет  рейл  карго”
компанията е един от лицен-
зираните товарни жп пре-
возвачи. През свързаното
си дружество “Астра био-
плант”  има  и  фабрика  за
биодизел в Сливо поле.

Калина ГОРАНОВА
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Младата лекарка от Доб-
рич Биляна Божанина е  спе-
циалист-ортопед травмато-
лог. Специализирала е ор-
топедия общо пет години в
Окръжна болница „ Св.Ан-
на”, веднага, след  завърш-
ването  на  Медицинския
университет във Варна. Ра-
боти в медицински център
„Санита” във Варна.

Д-р  Божанина  е  второ
поколение лекар. На въп-
роса защо е решила да се

занимава с медицина обя-
снява „Защото реших, че
ще бъда добра в това ”. И
това не е случайно, защо-
то иска във всичко, което
прави, да е добра. Избра-
ла  ортопедия,  тъй  като
смята ,че най-много пасва
на уменията й.

Казва, че е много трудно
да си млад лекар в Бълга-
рия. „Не зная дали има по-
трудно от това. В другите
университети  студентът

има възможност да работи
по малко, да ходи на стаж,
да се внедри в  колектив, в
бъдещата работа. При нас
това не е възможно, защото
лекциите са до вечерта, та-
ка че няма как да работиш,
докато следваш. Когато за-
почнеш специализация, от-
ново нямаш заплата.

Работиш  пет  години
само,  за  да  учиш,  да
добиваш знания, умения.
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Този кладенец,фасо-

ниран,като трансил-
вански-унгарски от
Мария,е  бил  някога
свещен за старите
балчиклии и известен
като Гюмюш геран-
Сребърния кладенец
или Голямото аязмо.
Около него е ставал
най-стария сбор на
Балчик,в Деня на Света
Мина-17 август, още
от турско време...Пок-
лонението може да се
възстанови.Тук ,Слава
Богу,е запазена най-
ценната икона на Дева-
та и младенеца,творе-
на в стил майолика ...

Александър ЛАМБОВ




