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От месец октомври,
след правилното заземяване, състоящо се от подреждане, центроване и
лекуване на пчелното
семейство от кърлеж и
варотоза, пчелните семейства трябва да бъдат
в пълен покой. За да иззимуват пчелните семейства трябва да бъдат
много добре подредени
върху хранителните запаси от мед. Извършваните зимни подхранвания по необходимост се
правят със закупена или
подготвена твърда храна – кърмова маса или
захарно-белтъчна храна.
По време на зимния
покой жизнената дейност на пчелите е сведена до минимум. Те не
отглеждат пило, а се събират плътно и образуват зимно кълбо. Пчелите изразходват много
икономично храната за
поддържане на температура кълбото. През
зимата пчелите извърщват два вида облитания

– ориентировъчно и
очистително.
Очистителното облитане най-често става в
края на зимата, когато
има топли дни и външната температура достигне на сянка 12-13 градуса. Пчелите го извършват с цел изхвърляне на
събраните по време на
зимуването в дебелото
им черво екскременти.
По начина на очистителното облитане пчеларят може да съди за
моментното състояние
на пчелните семейства.
Ориентировъчното
облитане правят младите пчели за придобиване на рефлекси относно
разположението и местоположението в пчелина. При това облитане
пчелите се освобождават от събралите се несмлени вещества в дебелото им черво. През
зимните месеци пчеларят периодично посещава пчелина с цел да
се извърши външен ог-

лед на пчелните семейства и ако е необходимо
да се направи прослушване с каучуков маркуч,
за да се почистят капаците от сняг, а също и
входовете. Изваждат се
умрелите пчели с тел.
През зимните месеци
трябва да се започне ремонт на резервните кошери и инвентара, да се
бракуват старите пити,
да се дезинфекцират кошерите и пчеларския
инвентар и да се подреди склада. Сковават се
рамки и се опъва телта.
Тъй като най-големите вредители са мишките, от ранни зимни месеци се поставят миши
предпазители, залагат се
капани и химични отрови в складовете и района на пчелина. Мишките проникват в кошера,
безпокоят го, правят отвори в питите, зацапват
ги, консумират от пчелния мед и прашец. Повреждат отоплителните
материали зад предгра-

дната дъска или горната
дъска, където често правят гнезда. При преглеждането се виждат изгризани трупчета на пчели, части от тях – крила,
крачета и др. При такива случаи в първия топъл ден пчелното семейство се преглежда,
дъното се почиства и
обгаря с газова горелка,
отстраняват се повредите и се поставят чисти
пити с мед и прашец.
Подменят се и отоплителните материали.
Още в ранна пролет
пчеларите трябва да не
забравят, че трябва да се
пререгистрират и като
земеделски производители. Срокът е до 25
март. Трябва да подадат
и данъчна декларация.
Въобще за пчеларите
и през зимните месеци
има доста работа. Ако
искат следващата пчеларска година да бъде
успешна и медоносна,
трябва да я свършат.
Славчо КОЛЕВ
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Драги приятели, когато Китай предложи
на правителството на
Луканов да плати нашия външен дълг срещу задължението да
следваме техния икономически модел, руският агент Карлович
скри това от народа и
отказа предложението.
Сега китайският модел
се развива в няколко
направления:
-той е един от найуспешните модели за
ускорено догонващо
развитие чрез политическо насочване на
процесите на пазарно
развитие.
-показва обвързаност на икономически,
социални и политически реформи.

-провежда регионална политика, намаляваща диспропорциите.
-ограничава и преодолява кризата
Ударението се поставя върху инвестиционните разходи, насочени главно в инфраструктурата, за стимулиране на търсенето и
потреблението и колко
мислите, че пустите
китайци дават за това,
хм… 580 милиарда
долара. Китайският
път на развитие е социално ориентирана
модернизация на всичко що е напредничаво; технология, техника, ноу хау, строителство. За 34 год. икономиката им зае второ
място след САЩ с
9,7% растеж, и даже в
кризата с 8%. ЧУДО!!!
Без него са невъзможни:
-възстановяването
на глобалната финансова и икономическа стабилност
-стопанското развитие
Делът в световната

търговия, финансовите му и технологични
потоци, както и стремежът му към енергийни източници го
превръщат в нов световен лидер. Бяха осъществени смели реформи: тежестта на работата на партията и
държавата се премести към икономическото изграждане, към
политика на реформи и
отваряне към света.
Д емокрация, законност, гаранция правата на хората, вдигна
доверието в правилния
курс. Реформите от
1978 г. преминаха
през
четири етапа и
показаха ръст, невиждан в историята. Аз
като Тома Неверни не
съм и мислил ,че тези
хора ще заемат след
30-40 години. ръководна роля в икономиката на света, както пророкува Библията. Ако
този икономически
модел на развитие бъде приложен у нас ще

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/.
Тел. за контакти: 0878 568257

спаси страната от моралната разруха. Но…
няма как да стане, защото там за кражба
разстрелват. И какво,
ако карахме по техния
тертип, щяхме да останем без най-малко половината “народни”
представители! А у нас
даже и не ги съдят, защото нали като дойдат
другите и те ще постъпят така. Ни Мадридската мента, ни Командира, ни Бойко е виновен за нашия хал. Играчите у нас просто ги
въртят, като зад граница търсят тяхната зависимост! Овчедушието
на българина, индивидуализмът, завистта
към крадливите му водачи улесняват това.
На избрания му лепват
“Европа го подкрепя”,
демек “този е”, и не
дай Боже някой да иска да защити националния интерес- веднага ще го изкарат ретрограден националист,
недоубит комунист!
Накрая ще кажа ,че това, което гласува Парламентът вчера за участие във финансовата
политика на ЕС е химера: не можем хем да
сме задължени да даваме, хем да даваме
когато ние решим.
Ха...ха..ха…ха, Боже
поможи!
Г. ЙОРДАНОВ - Гого
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-Добър ден, д-р Каменов, Вие сте председател
на Спортен клуб по тенис на маса – Балчик, от
коя година? С какви
спортни изяви и постижения изпратихте 2011 г.?
-Добър ден! Председател съм от 2008 г., на
един спортен клуб, който е сред младите в нашата община. Естествено с впечатляващи изяви и награди за нашия
малък град, като на
Държавното първенство Борис Червенков доказа, че е най-добрият в
нашата държава за възрастта си. През м.септември мин.год. на Световното отборно първенство за ветерани /над
40 г.б.а./ в град Истамбул /Турция/ Б.Червенков и д-р Д.Каменов извоюваха бронзови медали за Република България. Трябва да отбележа и достойното представяне на нашите състезатели на големия международен тенис турнир на маса, организиран от СК „Фенербахче”
Истамбул, като арх.Георги Михайлов завоюва
сребърен медал, а
Б.Червенков – бронзов.
- С каква материална
база разполагате? Имате ли спонсори в тези
трудни, не само във финансово отношение
времена?
-През миналата година се сдобихме с 4 професионални тенис маси,
внесени от Германия, за
което горещо благодарим на кметския екип
на община Балчик, както и на адекватното разбиране на нашите об-

щински съветници, проявили загриженост и
далновидност, не само
за този вълнуващ и завладяващ спорт. Пет от
масите се намират в ОУ
„Св.Св.Кирил и Методий” и 4 в ОУ „Антим I”.
Тук трябва да спомена
позитивната заинтересованост и отговорност
на директора Станислав
Николов, който ни предостави физкултурния
салон на училището
след основен ремонт на
осветлението на залата,
освежен и остъклен.
Тук д-р Каменов спомена, че е сформирана
секция по тенис на маса към клуба за подрастващите поколения, като кандидатите не са
малко. Също така трябва да подчертая, че основно с това се занимава преподавателят по
физическо възпитание
Койчо Ялнъзов и е поел
изцяло подготовката на
децата от 5 до 8 клас. Това са най-сърцатите
ученици, които се стараят в тренировките: Мартин Трифонов, Иван
Иванов, Йоско Севдалинов, Алдин Халилов, Денис Дервиш, Генади
Димитров, Николай
Анещев, Пламен Андреев и др.
Учителят К.Ялнъзов
сподели с мен, че от новата учебна година 2012/
2013 г. има вече план да
се увеличи групата с
участието на момичета
и секцията да стане със
смесено участие. За това е нужен опитът и авторитета на изтъкнатите
ни майстори Б.Червенков, Д.Каменов, Г.Ми-

хайлов, В.Бобев и др. В
секцията трябва да се
включат и деца от другите училища, защото
имаме на лице отлична
материална база в сравнение дори с областните градове Варна, Силистра, Шумен. Да имаме
една надеждна приемственост в клуба по тенис
на маса, както в леката
атлетика, водомоторните и ветроходни спортове, в шаха. А още от този месец се надява да се
проведе междуучилищно състезание, за да се
изгражда конкурентноспособност.
-Какво предстои на
клуба д-р Каменов?
-Още през м.май в
гр.Варна ще се проведе
републиканско лично
първенство за ветерани,
републиканско отборно
първенство в гр.Пловдив през м.юни. Утвърдилият се международен турнир в Албена
през м.юли; през м.август и септември – турнири в гр.Варна и Бургас. Като не забравям и
двустранните срещи
между Балчик и Каварна, Варна, Шумен, Силистра и др. А през м.октомври имаме покана за
турнира в гр.Истамбул.
-Насрочвате ли някакво мероприятие за отчитане на Вашата дейност?
-Това ще стане през
м.май в навечерието на
празника на Балчик – 24
май, като смятам да
увеличим малко членският внос, който сега е
символичен – 1 лв. на
месец.
Интервю:
Георги ЙОВЧЕВ
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През миналата седмица пред медиите в
Балчик беше представен проектът на Росен
Желязков, магистър от
ВИНС Варна на стойност 142 279.74 лв.
Проектът се нарича
„Ние играем и учим заедно” и е свързан с
полагането на специални грижи за интегрирането на децата от
ромските квартали
„Изток”, Васил Левски”и Татарската махала в Балчик и
кв.”Младост” в с.Оброчище. Ангажирани

са като бенефициенти
съответните целодневни детски градини
„Здравец”, „Знаме на
мира”, „Чайка”/гр.Балчик/и „Първи юни” /
с.Оброчище/. Ръководител на проекта е Димитър Димитров от
Дирекция „Еврофондове, европроекти, туризъм и екология”.
Ще се направи възможното децата да общуват на български
език, който да усвоят
на ниво за първи клас,
без да се разделят по
езиков, етно-културен
или друг признак. Ще
се работи и за информираността на родителите за ползата от посещение на детската

градина.
В проекта ще бъдат
обхванати 144 деца в
8 групи, където добре подготвени по проекта учители ще извършват интеркултурно образование и
работа в среда, в която българският език
не е майчин. Предвиждат се 496 часа и с
участие на 110 родители. Проектът е 11месечен и ще приключи в края на 2012 г.
И учители, и родители, и общественост ще
се убедят, че това е една сериозна инвестиция в бъдещето, от която ще има нужда и занапред.
Маруся КОСТОВА

