
ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА 

Разни

* Купувам земеделска 
земя в цяла България до 
2700 лв./дка. Тел.0898 
37 22 71               /10-8/

* Купувам земедел-
ска земя в общини-
те: Балчик, Каварна, 
Шабла, Г. Тошево и 
Варненска област. Под-
готовка на документи. 
Тел. 0885838354  0579 
77011                         /10-1/

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 

*Продавам дворно мяс-
то в с.Царичино 1.2 дка. 
тел.0887249111        /10-1/

* Продавам част от 
къща в центъра на Бал-
чик. Ул.“Хр.Смирнен-
ски“ № 6 тел. 0897 617 
426   /10-8/

* Давам под наем апар-
тамент в бл.2 ж.к.“Балик“ 
Балчик  тел.0898 440 709        

                                /10-8/
* Продавам къща в 

* „Жена от бъдеще-
то“ ЕООД провежда 
курс по ПСИХОТРЕ-
НИНГ. Депресии, стра-
хови неврози, позитив-
на реализация -  тел. за 
контакти: 0896940778

* Ако желаете фо-
тосесия, заповядайте 
в рекламна агенция 
“КОНТРАСТ 2018” 
Град Балчик Ул. Д-р 
Златко Петков 34А Тел: 
0878 247 581 / 0886 461
492

с.Кремена с 2.8 дка земя. 
Изгодно. Тел. 0884474858 
Лидия                          /10-1/

* Продавам двуместен 
разтегателен диван, с ка-
фява дамаска 140/200 см. 
Цена 150 лв., договаряне. 
Тел. 0889 43 63 12  /2-1/

* Продавам спалня, шо-
коладов цвят, без матрак, 
160/200 см. Цена: 100 лв. 
Тел.  0889 43 63 12  /2-1/
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Продавам  пълен 
комплект Машини за 
производство на PVC 
и AL - дограма, заедно 

с цех под наем, до 
Хлебозавода в Балчик. 

Може и с обучение. 
Цена на машините - 7 
500 лв. Тел. 0898 580 
430 Иван Николаев  

e-mail: ivan_nikolaev@ 
mail.bg

Концесионерите на му-
флонното стопанство 
край Балчик се отказаха 
от лова и решиха там да 
създадат екопарк, къде-
то посетителите да имат 
достъп до дивите живот-
ни, да ги наблюдават и да 
им се възхищават.
На площ от 7 000 декара 
те са създали естествена 
среда за дивите животни 
и Екопарк „Геранеа” вече 
посреща първите си посе-
тители.
 От две години в стопан-
ството не се осъществява 
лов, обясни Рехджан Ни-
зам, който е концесионер 
на стопанството. Обясни, 
че са се отказали от ло-
вуването, независимо, че 
ловният туризъм е добра 
възможност за бизнес.
Те държат да превърнат 
това място в парк, където 
посетителите да наблюда-
ват животните, така, както 
е в много от парковете по 
света. „Популацията на 
всички животни, които са 
характерни за лонгозната 
гора на Североизточна 
България, се развива из-
ключително добре. Но, 
считаме, че има възмож-
ност животните да се 
увеличат още два пъти”, 
обясни Рехджан Низам.
Екопарк „Геранеа“ е да-
леч от градския шум и 
замърсения въздух. Вре-
мето е съхранило мяс-
тото, където животните 
тичат на воля. Паркът е 
наречен така, на името, 

което римляните са дали 
на местността – “Гера-
ниум” – здраве. Намира 
се в непосредствена бли-
зост до селата Оброчище, 
Църква и Ляхово. Само на 
5 км от курортите Албена 
и на близо 15 км от Златни 
пясъци и на 35 км от Ва-
рна. Обхваща заградена 
територия от 7000 декара.
Стопанството има впе-
чатляваща селекция от 
животни – 170 красиви 
елени-лопатари, над 250 
муфлона, близо 50 сър-
нички, 50 камерунски ко-
зички, над 300 глигана и 
още много, много други 
видове животни. В парка 
туристите  могат да усе-
тят реално живота, кой-

то кипи в незастроените 
зони на Добруджа. Кра-
сиви пауни и още много 
екзотични животни, кои-
то се разхождат свободно 
могат да зарадват очите 
на гостите в парка. Фаза-
ни, яребици и други видо-

Пиян добричлия шофира 
в Албена

На 01 юли в 15,50 ч., по 
път от административ-
ната сграда на „Албена“ 
АД в посока  РУ Албена, 
от служители на РУ Ал-
бена в КК „Албена“ е из-
вършена проверка на лек 
автомобил „Мерцедес“, 
управляван от жител на 
гр. Добрич. 

Водачът е изпробван с 
техническо средство за 
алкохол, което отчита 
1,75 промила алкохол 
на хиляда в издишания 
въздух, взета е и кръвна 
проба по надлежния ред. 
Срещу водача е обра-
зувано бързо производ-
ство. 

* СПЕШНО търся гар-
сониера в кв. „ Васил 
Левски ”Тел.0878648098

*0878 648 098 про-
дава  спешно  г арде -
роб 180х60х180, легло 
с матрак и чекмеджета 
195х90, разтегателна маса 
90х90/170,мрамор за вене-
цианска мозайка и плочи 
60х30. 

* 0878 276 409 спешно
търси под наем свободен 
гараж или помещение за 
склад за домашно иму-
щество – за неопределено 
време. Тел.0878648098

Ограбен е норвежец в 
Балчик

На 5 юли в 21,37 ч. по 
телефон в РУ Балчик е 
получено съобщение от 
служител на хотел „Хе-
лиос“ в гр. Балчик, че 
около 20,30 ч. на 5 юли, 
че три неизвестни лица, 
в района на пречиства-

телна станция гр. Балчик 
са отнели от норвежки 
гражданин следните 
вещи: мобилен телефон 
и сребърен пръстен.
По случая е образувано 
досъдебно производ-
ство.

Още се крадат 
телевизори

На 06 юли около 08,00 ч. 
чрез ЕЕН 112 в РУБал-
чик е заявено от лице 
жител на гр. Добрич, че 
за времето от 10,00 ч. на 
05.07.2019 г. до 06,30 ч. 
на 06.07.2019 г. неизвест-
но лице чрез отваряне 

с твърд предмет на алу-
миниева входна врата на 
къща, находяща се в с. 
Оброчище, е извършило 
кражба на два броя теле-
визори с марка „Нео“. 
По случая е образувано-
досъдебно производство.

Спрян е водач на 
«Мерцедес» в Балчик

На 7 юли в 19,30 ч. в гр. 
Балчик  до бензиностан-
ция „Лафи“ на главен 
път I-9 автопатрул на РУ 
Балчик спира за провер-
ка лек автомобил марка 
„Мерцедес“ с ТХ регис-
трация, управляван от 

жител на гр. Балчик. При 
извършената проверка с 
техническа средство за 
алкохол уредът отчита 
1,99 промила алкохол в 
издишания от водача въз-
дух. По случая е образу-
вано бързо производство.

Арестуван е 24-годишен 
балчиклия

На 09 юлив 18,30 ч. в 
хода на провеждане на 
специализирана поли-
цейска операция в РУ 
Балчик и след получен 
сигнал за лице на 24 го-

дини от град Балчик, ук-
риващо се от наказателна 
отговорност, е задържа-
но за 24 часа. По случая 
е образувано досъдебно 
производство.

54-годишен шофьор, 
хванат пиян

На 11юли, в 14:33 ч. в гр. 
Балчик служители на РУ 
Балчик спират за провер-
ка лек автомобил «Форд» 
сТХ регистрация, упра-
вляван от 54-год. водач 
от гр.Балчик. При извър-
шената проверка с тех-

ническо средство, уре-
дът отчита 1.25 промила 
алкохол в издишания 
от водача въздух. Взета 
кръвна проба по надлеж-
ния ред. 
По случая е образувано 
бързо производство.

Канабис в Оброчище
На 15 юли, около 22:00 
часа в с. Кранево, обл. 
Добрич е спрян за про-
верка лек автомобил 
„Мерцедес” с варненска 
регистрация. В хода на 
проверката е установена 
суха тревна маса с тегло 
0,4 грама, реагираща на 

канабис. 
С полицейска мярка за 
срок от 24 часа е задър-
жан криминално проявен 
25-годишен мъж от с. 
Оброчище, обл. Добрич. 
По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство.

Хванаха крадеца на голяма 
сума от балчишки ресторант
При извършени опе-
ративно-издирвателни 
мероприятия от служи-
тели на РУ Балчик е ус-
тановен и задържан из-
вършителя на деянието, 
отразено в информацио-
нен бюлетин от 01 юли –
взломна кражба на 11 000 
лева от метална каса в 
ресторант в гр. Балчик – 
23-год. криминално про-
явен и осъждан жител 
на гр. Балчик. Същият е 

привлечен като обвиня-
ем, прави самопризнания 
по случаяи е с наложена 
мярка за неотклонение 
„Задържане под стража“. 
Установено е, че лицето 
е извършител на множе-
ство кражби на терито-
рията на РУ Балчик, като 
работата по докумен-
тиране и изясняване на 
цялостната му престъпна 
дейност продължава. 

В уникалния екопарк “Геранеа” край Балчик 
се потапяте в света на дивите животни

ве дивеч могат да срещнат 
по пътя си любителите, 
които обичат приключе-
нията сред природата.
Посетителите могат да 
хранят животните, защо-
то те са свикнали с хора-
та, които се грижат за тях. 

Само глиганите са отде-
лени в пространство на 
площ от 700 декара. През 
оградата посетителите 
могат да ги наблюдават. 
Те също са социализира-
ни, тъй като са в досег с 
хората, които се грижат 
за тях. Стопанството е 
оградено с дълга 16,5 км 
ограда
Интересът е към всички 
животни, които са диви. 
При нас те се развиват в 
естествена среда, обясни 
концесионерът. Девстве-
ната природа и непред-
сказуемостта на дивото, 
предоставят незабравимо 
преживяване за всички 
посетители. За целта са 
изградени 7 вишки, от 

които туристите могат 
необезпокоявано и без-
опасно да наблюдават 
животните, които се дви-
жат свободно. Разходката 
из парка, който е силно 
пресечена местност, се 
осъществява пеш, на кон 
или с каручки за шестима, 
теглени от два коня
В стопанството не могат 
да се разхождат свободно 
туристи. Всички трябва 
да спазват специални пра-
вила, като основното е да 
пазят тишина.
При разходката си из 
парка посетителите ще 
наградят сетивата си, на-
слаждавайки се не само на 

богатото разнообразие на 
животни, но и на красиви-
те и многообразни билки 
и дръвчета, които растат 
в района. Паркът е подхо-
дящ за отдих, посещения 
на туристи, екологични 
дейности, тиймбилдинги 
и събития. Предлага ко-
нен. Гостите могат освен с 
коне да се разхождат пеша 
или със специално създа-
дени за целта каруци.
Всеки ден, посетителите 
и фотографи, които искат 
да вдигнат адреналина 
си, могат да успеят да на-
правят красиви снимки, 
които свидетелстват за 
интересни ситуации, част 
от живота на жителите на 
добруджанския парк сред 

красивата природа.
Стопанството разпола-
га с барбекю на открито, 
където след лов или по-
сещение гостите могат да 
отдъхнат или да опитате 
местни ястия.
Продължителността на 
една разходка е три часа. 
Екопарк „Геранеа“ осигу-
рява професионални вода-
чи за предварително запи-
сани организирани групи, 
а часовете за посещение 
са 7-10, 10-13, 13-16 и 16-
19 часа. Има възможност 
и за индивидуални посе-
щение при предварителна 
заявка.  
Деца под 7 години посе-
щават парка безплатно, за 
тези на възраст от 7 до 14 
години, както и пенсио-
нери и студенти цената е 
12 лева, за възрастни – 24 
лева. Продължителността 
на разходките е 3 часа, а 
организираните посеще-
ния се правят след пред-
варителна заявка. Разход-
ката с кон за 150 минути 
е  55 лева на човек, а със 
специализирана каруца – 
110 лева – обща цена за 5 
души.

Про Нюз Добрич


