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

В
. “

Б
ал

ч
и

ш
к

и
 т

ел
ег

ра
ф

”
п

ре
дл

аг
а 

бе
зп

л
ат

н
а 

ре
к

л
ам

а 
в

И
н

т
ер

н
ет

 н
а 

ад
ре

с:

w
w

w
.B

al
ch

ik
te

le
gr

ap
h

.c
om

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Ðåäæèíà
Ìàðèÿ

Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строите лствoремонтпроектиране

(до кафе “Акроза”)
където ще намерите богато разнообразие

на диоптрични рамки и слънчеви очила на атрактивни цени.
Всеки вторник се извършват безплатни прегледи

от очен лекар  специалист - офталмолог.
Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка при втора поръчка или

покупка.          Тел: 0878 568 257

Ïîñåòåòå Îïòèêàòà â ãðàä Áàë÷èê

За контакт: ул.“Иван Вазов“ №6 (до пощата),
тел: 0579/7-20-17, 0896 310535,

facebook.com/BigBenBalchik, www.bigben.bg

Ó÷èëèùå çà ÷óæäè åçèöè

“ÁÈÃ ÁÅÍ” ãð. Áàë÷èê
*  ПРОВЕЖДА курсове по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и
ФРЕНСКИ език, КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ.
* ОРГАНИЗИРА курсове по ИСПАНСКИ, ИТАЛИАНСКИ, РУСКИ и РУМЪН-

СКИ език.
* Организира  КОРПОРАТИВНИ курсове по руски, английски и немски език
* Ние сме ОДОБРЕН ДОСТАВЧИК на услуги за обучение по програмата „АЗ

МОГА ПОВЕЧЕ“

Èìà ëè íåçàêîííà ñå÷
â Áàòîâñêàòà ãîðà ?

На 14 март, както често
се употребява едно ин-
тернет клише, Фейсбук
беше взривен от новина-
та, че се сече дъб и бук и
верижни трактори извли-
чат дървета, вече поста-
вени за до тепавицата на
с.Батова за транспорти-

ране.  Публикувани са и
снимки на сечища /напи-
сано е, че са от Батова,
Прилеп, Дебрене, Църк-
ва, яребична и Долище/.

Тази фейсбук-новина
разтревожи всички хора
и вдигна на крак лесни-
чеи и еколози от Балчик
и РИОСВ Варна. Вълне-
нието започна да се на-

трупва още повече, след
като много медии /”Но-
ва добруджанска трибу-
на”, „Топновини Вар-
на”, „Добрич 24”, „Вар-
на утре” и др./нарамиха
торбичката на лъжливо-
то овчарче.  Копи-пейст,
и готово. Новината е по-

дета и разпространена.
Дъбът като вид е в край-

но ограничено количес-
тво. Бук няма. Верижни
машини не са влизали в
посочената гора.За въз-
становяване на дъбовите
хабитати се работи по се-
риозна програма на ЕС
още отпреди 5 годинии.
ДЛС Балчик, с директор

Калинка Тодорова  има
стремеж да привлече и
подрастващото поколе-
ние за тази екологична
задача на бъдещето. Как
тогава балчишките лесо-
въди ще посегнат на тру-
да си, и на амбицията си
да сеят и възстановяват

горските масиви?
„Публикуваните сним-

ки са истински, но са от
по-старо време и от дру-
го място  можете да про-
верите в „Youtube”- въз-
мутено отговаря инж.Ра-
дослав Радев от ДЛС Бал-
чик.  Всички сечи в гори-
те се извеждат по проект,
съгласуван с всички заин-

тересовани; под контро-
ла на ИАГ (изпълнител-
ната агенция по горите)
и РИОСВ и при спазване
на всички изисквания на
Натура 2000, обяснява
още инж. Р. Радев.

Това, че гората е в зо-
на, защитена по Натура

2000 не значи, че не тря-
бва да има сечи. Кога-
то една гора е преста-
ряла и загива, единст-
веният начин да се въз-
станови са сечите, пла-
нирани и направени от
специалисти. Лесовъд-
ството е наука и профе-
сия в цял свят.

/Продължава на стр.2/

Инж. Радослав Радев от ДЛС - Балчик обяснява и показва на учениците как се възстановяват и
създават дъбови гори в землището на Държавно ловно спопанство - Балчик.   Фото: М. КОСТОВА

×óêîõâúðãà÷úò Àéõàí Àïòè
øåñòè â Åâðîïà

Айхан Апти, заедно с треньора си Андриан Андреев, отпътува от гр.София ,
заедно с още двама видни български атлети, до португалския град Лейрия. Там
нашите хвърлячи представиха България на Европейската купа по зимни хвърляния
на 15 и 16 март. Айхан Апти се състезава в дисциплината хвърляне на чук за
младежи до 23 години. Точно в 11:00 часа /българско време/ на 15.03.2014 г.
всички „стискахме палци” за нашето момче и Апти постигна блестящ личен резултат
за сезона от 65.24 м.

На снимката: Айхан Апти и треньорът му Андриан Андреев




