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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

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

строителствoремонтпроектиране

Бакалавърска програма
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”

Магистърска програма
„Управление на луксозното хотелиерство”

Множеството платени стажове във Франция,
с които студентите самофинансират образованието си.

ÍÎÂ ÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ - ÀËÁÅÍÀ
Web страница: www.nbu.bg  –Учебни програми – Електронен каталог
Тел: 0579 6 20 23 – база Албена 052 607 946 – база Варна

 където ще намерите богато разнообразие на диопрични 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

 (äî êàôå “Àêðîçà”)

Çäðàâåéòå! ×óéòå ìîÿòà èäåÿ!
 От доста години дялам ка-

мъните по Дамбата на Балчик,
но не за тях искам да говоря.
Споделям с Вас идеята си, ня-
мам претенции, че аз съм пър-
ви или че е моя-важното е да
се осъществи. Тези огромни
камъни, които са по цялото
крайбрежие Балчик -Албена,
в очите и ръцете на скулптор
може да се превърнат в нещо
много, много оригинално и
единствено по рода си.
Кметското ръководство на
Балчик да разгледа възмож-
ността за организиране на пле-
нер по полева скулптура, под
наслов примерно "ГАЛЕРИЯ
ПОД ОТКРИТО НЕБЕ ДО
САМОТО МОРЕ". Да се
търсят и синхронизират про-
фесионалисти е доста трудно,
затова е най-добре да се пока-
нят студенти от катедра
„Скулптура” на НХА или Ве-
ликотърновски Университет, с
осигуряване на условия за 10

дни и т.н.
Според мен,  най-удачно е

това да стане в началото на
септември, когато туристиче-
ският поток е намалял, лято-
то все още ще е тук, а в нача-
лото на учебната година това
може да мине като производ-
ствена практика евентуално.
За крайния ефект може да се
говори с часове, разбира се и
освен това всичко остава на
място за Балчик. За мен чере-
шката на тортата ще е ако пле-
нерът стане съвместен със сту-
денти от НХА и Великотър-
новски Университет, а защо
не и самите преподаватели да
се включат в мероприятието.
Говорил съм с много хора ,
като например с кмета на Бал-
чик г-н Николай Ангелов,  с
областния управител г-жа
Детелина Николова, проф.
Минеков, от НХА, който бе-
ше казал дори, че от евро-
фондове се полагат средства

на НХА за организирането
на съвместни мероприятия с
техни колеги от Балканите.  На
времето му казвахме "Обмя-
на на опит", а сега "Европей-
ска интеграция". За тези, ко-
ито не знаят, е добре да се
каже, че в с.Кунино, Врачан-
ско, също има гимназия по ка-
меноделство с клас "скулп-
тура". Искам да кажа, че
на мен, разбира се, ми е пре-

делно ясно, че идеята ми е ГО-
ЛА, без никакво финансово
покритие, но аз просто си
търся подходящите хора, с
които да осъществим тази
идея, а къде по-подходящи от
балчиклии и затова я "тръ-
бя" навсякъде, пък дай Боже
да се случи и особено се рад-
вам, че среща одобрението на
мнозинството!

Даниел БОДИЧЕВ

Âëîæèõà 1,6 ìëí. ëåâà â óëòðàìîäåðíà
îðàíæåðèÿ çà êðàñòàâèöè êðàé Áàë÷èê

Последно поколение
оранжерия за произво-
дство на краставици бе
открита на 7 март  в  се-
ло Стражица,  община
Балчик.  Собственик на
стопанството е фирма
"Агростан", а на офици-
алното откриване присъ-

Фото: Община Балчик
стваха областният упра-
вител Детелина Николо-
ва, кметът Николай Ан-
гелов, председателят на
Общинския съвет в Бал-
чик Атанас Жечев, него-
ви колеги, както и пред-
с тавители на фир ми,
участвали в изграждане

на съоръжението.
Оранжерията е разпо-

ложена на площ от 5 316
кв.м., като към нея има из-
градена офис сграда, хла-
дилна камера за съхране-
ние на продукцията, скла-
дове и котелно помещение.
Пред присъстващите бра-
тята Росен и Стоян Геор-
гиеви, представители на
фирмата, съобщиха, че
оранжерията е последно
поколение и са заимствали
опита на водещите в бран-
ша европейски държави.

Проектът е на стойност
1,6 млн.лева, като собст-
веното участие на друже-
ството е в размер на 300
хиляди лева, а останалите
средства са от Програма-
та за развитие на селските

райони, мярка 121, и бан-
ков кредит.

Строителството на оран-
жерията е започнало през
февруари 2015 година, а
в средата на януари 2016-
та са разсадени растения-
та за първата реколта. Го-
стите на церемонията има-
ха възможност да се убе-
дят в изцяло автоматизи-
рания контрол на климата
в оранжерията, където се
поддържа постоянна тем-
пература от 28 градуса и
влажно ст около 60%.
Произведените крастави-
ци от първата реколта ве-
че се продават в търговс-
ката мрежа на Североиз-
точна България.

Станислава
КРЪСТЕВА

ÒÎÄÎÐÎÂÄÅÍ
Има ли художник, кой-

то да не е рисувал коне?
От нашите предци опи-
томен и пренесен е ко-
нят, чийто ден  от време
оно и до днес празнува-
ме след посрещането на
пролетта – Тодоров ден!

Тази година Тодоров-
ден се пада на 19 март.
Св. Тодор заема важна
част от народните оби-
чаи и е важен за всички
пролетни ритуали, за
смяната на зимата с про-
летта и свързаното с нея
плодородие. Ден, посве-
тен на здравето и силата
на животното, което е
най-добър приятел и по-
мощник на човека – то-
зи красавец е конят. Ра-
но сутринта на Тодоро-
вден жените замесват
пити под форма на под-
кова и раздават помеж-
ду си обредни хлябове
като дават от тях и на ко-
нете. Децата сплитат ве-
нец от чимшир и проле-
тни цветя, за да украсят
лебедовите им шии. Сто-

панинът рано нахранва
коня, сресва буйната му
грива, а опашката спли-
та. Юздата се украсява с
ален пискюл, който на
челото на коня изгрява
като звезда.

Каруцата е освежена и
застлана с шарената чер-
га, боядисана все едно от
художник, нарисувана с
ярки цветове от българ-
ските шевици (цветя,
притици, орнаменти).
Млад мъж седнал гордо
- напет и весел, китка за-
бол в черния калпак, с
тяло, изправено върху
седлото, здраво държи
юздите. На този ден се
прави кушия – препус-
кане с коне. Наредени
млади момци върху сед-
лото, слели се кон и чо-
век. Конете ровят с копи-
та земята, готови като
Пегас да полетят в небе-
сата. Колко сила? Каква
красота? Опънати мус-
кули в готовност, с грива
като от коприна, от ноз-
дрите им пара, като огън

извира... Момъкът здра-
во юздата държи. Как ли
тази сила ще удържи и
укроти?  Накрая всички
като лебеди политат и
най- бързият от тях ще
победи. Каква сила, кра-
сота Бог е сътворил....

Победителят ще наг-
радят – конят ще полу-
чи красива юзда, а мо-
мъкът – риза или кърпа.
Спечелилият надбягва-
нето ще обикаля с коня
си всички домове- ще
честити празника, ще
обиколи и пролетното
поле да провери растат
ли посевите, сетне ще
забие копието си в земя-
та, ще завърже за него
коня, ще съблече девет
кожуха и ще отиде при
Бога, за да моли за лято.
Затова народът свързва
Тодоровден най-вече с
надеждата за идващия
топъл сезон и очаквано-
то плодородие.

ИВАНКА СЛАВОВА
РУСЕВА

С. КРАНЕВО
Òîäîðîâäåíñêà êóøèÿ â ñåëî Ñîêîëîâî

Снимката е от миналата година. Ежегодната традиция за конни надбягвания
в село Соколовоще бъде спазена и тази година.             Фото: М. КОСТОВА




