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С тези думи започва
разговора с мен дълго-
годишния пчелар Сла-
вчо Колев Иванов,
учил 4 г. в Разград и в
София, в Опитната
станция по пчеларство.
От своите учители, все
хора на науката, той на-
учава тънкостите на за-
наята.И така цели 43 го-
дини. До ден днешен се
гордее, че знае как се
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постига майкопроиз-
водството, което е най-
трудното в пчеларство-
то. Той е произвел око-
ло 250 майки, защото
пчелното семейство не
може без майка. Тя е
душата на кошера. Бла-
годарение на нея се
организира целият ред
и порядък в пчелното
семейство.

Ползата от пчелите е

особено голяма днес,
както е било винаги. Са-
мо две селскостопанс-
ки култури не се опра-
шват, това са пшеница-
та и оризът. Всички ос-
танали не могат без оп-
рашване. На всеки тон
60 кг. повече идват от
опрашването. Коопера-
циите имат голяма по-
лза от пчеларите, те
проявяват разбиране,
но не плащат нищо за

това – споделя Славчо
Колев. Разбиране има и
от горското стопанство.
Тази институция е мно-
го стриктна в изисква-
нията си да не се пали
огън, да не се сече, да
не се замърсява площ-
та на временното пчел-
но стопанство. То е вре-
менно, защото зависи
от пашата, с която се за-
почва /рапица,кориан-
дър, акация/, а после се
премества на слънчог-
лед. Няма ги вече мно-
го от медоносните и
други видове треви  и
цветя. Горски мед поч-

ти няма. Природата си
отива, за съжаление.
Идва времето, когато
ще се налага да внася-
ме отвън семена за по-
губени от нас растения.
Радващо е, че Горското
отделя места за сеене на
медоносни дървета –
акация, гледичия, амор-
фа, смрадлика. Ако за-
гинат пчелите, казва ба-
ба Ванга, 4 години след
тях ще си отиде и чове-
кът.  Ето мъдростта, с
която трябва да живеем
– заключава Славчо.

Изпитва ревност бал-
чишкият пчелар като

вижда как каварналии
са организирани. Имат
клуб и голяма подкре-
па от Общината. Идват
им веднъж – два пъти
годишно лектори от
София. Имат място на
пазара, където да про-
дават продукцията си.
В Балчик и ние, пчела-
рите, сме над 40 души,
имаме влияние, но Об-
щината не го използва.
Разединени сме и уяз-
вими, а дано младите
се организират за по-
колективен живот и да
си съдействат.

Медът тази година е с
благодатни количества.

От кошер се получават
по 20-25 кг.мед. Хубаво
е и че балчиклии се нау-
чиха да ядат мед.  Разб-
раха, че една шепа хап-
чета може да се замени
с мед, ако навреме е за-
почнато медолечение.

У  Славчо Колев не
умира надеждата, че за
пчеларството ще се ми-
сли в централен мащаб,
както в миналите слав-
ни времена на Опитна-
та станция по пчеларст-
во, откъдето са излиза-
ли специалисти, които
са запазили този древен
занаят на хората.

Маруся КОСТОВА

Славчо Колев Иванов е посветил живота си на пчеларството и така вече 43
години. Наскоро се излекува от Лаймска болест, защото кърлежите са
навсякъде в гората, където е и неговият пчелин.               Фото: М. КОСТОВА

Всички пчелари мечтаят бързо да реализират
продукцията си. Належаща е нуждата от магазин в
центъра за продажба на мед и медни продукти

Пчеларското облекло е задължително, особено
за любители, какъвто е и авторът на статията

До кмета на Община Балчик
                                                      До в-к “Балчишки телеграф”

Жалба
От семейства Хурст, Михайлови, Ралеви и Гюзелеви

Уважаеми г-н Кмет,
Принудени сме да се обърнем към Вас и да Ви помолим за съдействие при следното:
Във вилна зона “Златната рибка” на ул. “7-ма”, напречна на главната улица, която води от началото

на зоната до стълбището на плажа – на този ъгъл е построена ОГРОМНА вила “Нора”.
Целият парцел е застроен и това създава предпоставка на дъждовната вода да се събира и оттича

по нашата НАПРЕЧНА улица, тъй като в района, както Ви е известно няма канализация.
Отпадната вода при “миенето” на вътрешния двор от горепосочената вила също се стича по

улицата ни! Пешеходците газят в локви, въпреки новопосипания чакъл.

Уважаеми г-н Кмет,
ние, потърпевшите от тази нередност, настоятелно Ви молим да наредите на Вашите компетентни

органи да проверят на място изнесеното от нас и да разпоредят каквото е необходимо за
ПРЕКРАТЯВАНЕ на това безобразие.

Във Вашите правомощия и задължения е да се направи цялостна проверка на всички простроени
вили: къде да се изливат отпадните им води, защото районът е СВЛАЧИЩЕН и е реална предпоставка
за бедствие.

Настояваме за Вашето БЪРЗО и КОМПЕТЕНТНО нареждане, оставаме с уважение:
семейства: Хурст, Иванови, Михайлови, Ралеви, Гюзелеви.

Необходимо е да се
засили контролът, ка-
саещ пълната забрана
за изгаряне на стърни-
ща и суха трева по
слоговете, крайпътни-
те ивици и други пло-
щи!

За ограничаване въз-
никването и разпрост-
ранението на пожари-
те Районна служба
„Пожарна безопасност
и защита на населени-
ето” гр.Балчик призо-
вава всички граждани
стриктно да спазват
установените противо-
пожарни правила, а
именно:

1.Горимите отпадъци
по възможност да се
изхвърлят на сметища
или други определени
за целта места, извън
територията на населе-
ните места, стопански
и лични дворове;

2.Паленето на огън
да става само при ти-
хо време, на места от-
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далечени от жилища,
стопански постройки,
фуражи и др. горими
материали.

3.Да се осигури по-
стоянно наблюдение на
мястото за горене и
подръчни средства за
гасене /с вода, лопати,
мотики и др./. След из-
гаряне на отпадъците
огънят да се загаси.

4.Да не се допуска
деца да играят в бли-
зост до огъня, а също
така с кибрит и др. за-
палителни средства.

5.При излети в гори-
те и места за отдих
огън да се пали само
на определените и обо-
значени за това места.

6.Да не се изхвърлят
неизгасени цигари в
сухи треви, полезащи-
тни пояси и гори, на-
деждно да се изгасят
угарките и клечките от
кибрит.

7.Да не се допуска
умишлено опожарява-

не на сухи треви в па-
сища и полето.

Родители, хубавото
време предразполага
децата към игри на от-
крито. Не допускайте
децата да играят с ог-
неизточници и да палят
огньове. Понякога те-
зи игри имат трагичен
и дори фатален край.

При възникване на
пожар незабавно съо-
бщете на телефон 160,
112 или 0579/7-22-29 и
започнете спасяване
на застрашени хора,
животни и имущест-
во!

Ръководството на
Районна служба „По-
жарна безопасност и
защита на население-
то” Балчик апелира за
спазване на противо-
пожарните правила и
недопускане възник-
ването на пожари!

Пожарникар Христов,
РС ПБЗН Балчик

Предлага на своите клиенти
за всички празници

разнообразни стоки на
промоционални цени.

За контакти: 0579/7 65 11  /4-1/

Извънредна сесия на Общински съвет Балчик се провежда  на 20.07.2011г.
от 9.00ч. Повод за спешното събиране на местния парламент е желанието на
Общината да придобие безвъзмездно 100% от капитала на Специализираната
болница за рехабилитация в Тузлата. Здравното заведение е търговско дружес-
тво със 100% държавна собственост. В капитала му е включена земя с площ
122855 кв.м заедно със санаториум и обслужващи сгради, оформящи санато-
риално лечебен комплекс „Тузлата”. Общината неведнъж е изявявала желание
да го превърне в модерен комплекс за балнеолечение и рехабилитация, но об-
стоятелството, че комплексът не е общинска собственост, я възпира да реали-
зира конкретни проекти.

Очакването е държавата, в лицето на Министерството на здравеопазването,
да прехвърли безвъзмездно собствеността на дружеството.

                                                                                                               Балчик инфо
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