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В. “Балчишки телеграф”

ЦЕНА 30 стотинки

предлага безплатна реклама в
Интернет на адрес:

5 април - 11 април 2012 г.

Бензиностанции

ЛАФИ

 строителствo ремонт проектиране 

жк. Балик
0895 65 30 12
Крайпътен
комплекс
0896 82 05 12
Тел:052/ 46 00 66
Хотел-Ресторант-Спа Център Промишлена зона 0896 82 05 17

0579/7 22 26 stroiperfekt@mail.bg
0888 205 678 www.stroiperfekt.com

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

Продължение на в.”Морски телеграф” БАЛЧИК, пл.”21 септември” №1 офис 105 х-л “Балчик” GSM:089/965 52 49 E-mail:vestnikat@abv.bg

×åñòèò ïðàçíèê 7 àïðèë!

На хората,
които даряват, спасяват
и лекуват – на
екипа
от
МБАЛ Балчик

– пожелаваме
да се радват на
лично здраве,
много успехи и
пролетно настроение. Певческите групи
„Бяло цвете” и
„Неспокойни
вълни” към
клуб
„Хинап”ще пеят

за Вас и жителите на Общината в Пролетния фестивал на самодейните състави.
Нашите искрени благодарности с букет
от песни!
Членовете на
клуб „Хинап”

Ïàðàäúò íà öâåòÿòà çàïî÷âà
И тази година в Балчишката университетска
ботаническа градина /
УБГ/ ще тържествува
красотата на цветята,
топлината, която излъчват техните багри, а знаменосци ще бъдат лалетата и другите двугодишни цветя. Отговорник
за тях е Петя Георгиева.
А защо са определени като двугодишни?
Защото се засаждат
през есента на една година, а цъфтят през пролетта на следващата. Ро-

сорта зюмбюли, 16 сорта нарциси, 30 сорта теменужки, по 3 – парички и незабравки, 2 –
плюскавичета и един
нов сорт минзухари.
Всичките са умело съчетани, инвестирани са
много средства и усилия, за да се защити челното място на обекта в
България като предпочитано и многопосещавано
място, не само като туристическа атракция, но
и като учебен център. Характерното за тези цветя

танат ощетени, а само
прелъстени от тържеството на цветята.
Другото, което е важно, че самият етап на
цъфтене може да се
предвиди така, защото
има видове, които цъфтят веднага след снеговете и са последвани от
други, които заемат техните места. По този начин в градината с луковични растения се осъществява една постоянна приемственост на
цъфтежа. С многообра-

За да бъде градината
впечатляваща със своите цветове и форми, трябва да се имат предвид
много фактори – височина, багри, форми, период на растежа и.т.н.
Добре е пролетните растения да имат близки
периоди на цъфтеж, за
да може пъстрата палитра да украси и запълни
терена и зарадва всички ни. Всичко това се
осъществява в два големи цветни партера /цветни килими/ в Разсадни-

дината на лалетата е
Средна Азия и са описани в персийската литература, а TULIPA /
лат./ произлиза от персийската
дума
TULIBAN /тюрбан/. В
УБГ ще цъфнат над 120
сорта лалета, от които 32
сорта за първи път, 10

е, че цъфтят в началото
на пролетта в продължение на 6 седмици.
Именно през този период градината е в своя
апогей, изпъстрена с
онези цветове и багри,
които са планирани предварително, така че посетителите няма да ос-

зието си на цветове,
форми, багри и структура луковичните растения
са без конкуренция. УБГ
с този тип растения е много по-ярка и по-впечатляваща от следващата я градина, когато фиестата
продължава с едногодишните летни растения.

ка и в Градината на Аллаха. Тук ще видим 15
разновидности от клас
Диворастящи /ботанически/ лалета, които са
в основата за селекция
на съвременните видове лалета и са много
ценни за колекцията.
/Продължава на стр.2/

ÓÑ íà êîîïåðàöèÿ
“×åðíî ìîðå - Áàë÷èê”
свиква общо годишно
отчетно
събрание
на 21.04.2012г./събота/
от 8.00 часа в залата на
читалище“Паисий Хилендарски - 1870”,
град Балчик при следния
ДНЕВЕН РЕД :
1.Освобождаване на
ч л е н - ко оп е р а тор и ,
приемане на членкооператори.
2. Отчет на УС.

3. Отчет на КС.
4. Одиторски доклад.
5.Вземане на решение за разпореждане с
поземлен имот с идентификатор 02508.55.43 с
площ 1391 кв.м. в едно с
построената масивна
сграда /магазин с гараж/ със
застроена площ 124 кв.м.
6.Приемане на разчет
за стопанската 2011/
2012г. и избор на одитор.

Съгласно Закона за кооперациите (чл.17, ал.2),
ако не се явятнеобходимият брой членове събранието ще се проведе
в същия ден (21 април
2012г.), на същото място (залата на читалище
“Паисий Хилендарски 1870”) от 9.00 часа, при
същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

Íîâà îïòèêà â ãð.Áàë÷èê
кв.Левски, намираща се до кафе „Акроза”,
където ще намерите богато разнообразие
на диоптрични рамки
и слънчеви очила на аткрактивни цени.
В оптиката се извършват безплатни прегледи
от очен лекар – специалист /офталмолог/.
10% отстъпка за всяка втора поръчка срещу издаден
талон.
Òåë. çà êî í òàêòè: 0878 568257

Склад
Тел: 7 22 89
GSM: 0878 578 995

/4-1/

Магазин
Тел: 7 22 88
GSM: 0878 408 005

Тонираща система “Оргахим” - 10 000 цветни
решения;санитарна керамика; фаянс; теракот;
гранитогрес; смесители; обзавеждане за баня.
Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени

Ñïîìåíè çà áîòàíè÷åñêàòà ãðàäèíà â Áàë÷èê
Изложба „Спомени за Ботаническата градина” подготвят служителите от УБГ-Балчик
от 12 до 22 юни 2012 г. Ботаниците се обръщат към всички, които имат стари, автентични,
семейни снимки от Ботаническата градина и желаят да ги споделят с публиката.
Фотографиите може да изпращате на e-mail: ubg_balchik@abv.bg или на адрес: УБГ, ПК 157
гр. София 1000, най-късно до 31 май 2012 г.
За повече информация може да се обръщате към Петя Георгиева на телефон: 0579 7 20 58.

