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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

Реджина 
Мария 

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

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

строителствoремонтпроектиране

 Контактен център 
на Община Балчик, 
всеки работен ден 

от 8.00 - 16.30 ч. тел. 0700 18 708 

На тази свята дата архан-
гел Гавраил е посетил 
Дева Мария в Назарет и 
ѝ е съобщил радостната 
вест, че тя ще зачене не-
порочна рожба от Божия 
дух и нейният син ще се 
превърне в Спасител на 
всички хора. Този праз-
ник е съпроводен с много 
надежди за спасение, за 
духовно провидение и 
възвисяване на човешка-
та душа и добродетел.
Благовещение се праз-
нува за първи път през 
седми век. Народното 
му наименование е Бла-
говец. Определян е като 
„половин Великден“.
На този ден се извършва 
едно своеобразно при-
родно пробуждане. Спо-
ред народните вярвания 
кукувицата пристига, за 
да покаже, че зимата си 
отива, а топлината на 
лятото е все по-набли-

Благовещение всяка година е на 
една и съща дата – 25 март

Предлагаме Ви:
*МАНИКЮР * ПЕДИКЮР
* НОКТОПЛАСТИКА
* ПОЧИСТВАНЕ НА ВЕЖДИ
* ЛИЦЕВ МАСАЖ *  КОЛА МАСКА
* АПАРАТНО ПОЧИСТВАНЕ НА ЛИЦЕ
Студио за красота „Кокона” 

зо. Влечугите излизат от 
местата, където са пре-
карвали зимния период. 
Мечката приключва дъл-
гия си зимен сън.
Какво се прави на Благо-
вещение и как се празну-
ва празникът?
Съществува поверие, 
според което всяка рана 
зараства бързо на Бла-
говещение. Поради тази 
причина и на малките 
момиченца им пробиват 
ушите на 25 март, за да 
носят обеци и да не им се 
образуват ранички.
Празникът е по време на 
великденските пости, но 
въпреки че е забранено 
да се яде месо, на този 
ден хората правят богата 
трапеза с риба, обредна 
питка, лучник и др. Се-
мейството се събира за-
едно на трапезата. Вярва 
се, че ако на 25 март се 
засади дърво, то ще по-

расне високо и стройно и 
ще дава много плод.
Този свят ден е използ-
ван и за гадаене от мо-
мите в миналото. Те са 
поставяли във ваза с вода 
лалета и ако до три дни 
тези цветя разцъфнат , 
това означавало, че е до-
шло време да се задомят. 
Ако цветята не цъфнат, 
значи е рано за женитба 
.На Благовещение е пре-
поръчително да се стане 
рано, човек да е активен 
през деня и с благи ми-
сли. Ако някой се успи, 
се счита, че няма да има 
късмет през годината. 
Желателно е в джоба си 
човек да има много моне-
ти, които да са символ на 
прогрес и берекет. Когато 
се чуе кукане на кукуви-
ца, трябва да се докосне 
монета. Това е също знак 
за финансов успех.
На 25 март хората, които 

отглеждат пчели, отва-
рят кошерите и дават на 
пчелите шанса да летят 
свободно, на воля и да 
опрашват дърветата. По 
този начин дърветата се 
подготвят за създаването 
на свежи и вкусни пло-
дове, а пчелите за създа-
ване на вкусен и полезен 
мед.
За търсачите на злато 
и имане Благовещение 
също се счита за успешен 
ден. Вярва се, че на тази 
дата те ще открият заро-
вени съкровища и бързо 
ще преодолеят периода 
на бедност и нищета.
На този ден е желателно 
цялото семейство заед-
но да отиде на църква и 
да бъде с нови дрехи. По 
този начин се привлича 
новата, позитивна енер-
гия и човешката душа се 
възражда към добро.
                                       БТ

 Вокална група „Росна китка“ към Дружеството на военноинвалидите и военнопостра-
далите от Община Балчик участва в онлайн етнофестивала на село Казаклия, АТО Гага-
узия, Р. Молдова през 2020 г. От там получиха диплом за чудесното изпълнение, записано 
на филм от г-н Венцислав Димитров, заплатено и изпратено от Сдружение „Българско 
наследство“ Балчик, България, в Р. Молдова. „Росна китка“, с худ. р-л г-жа Стойка Георги-
ева, се представя два пъти в предните години на този молдовски фестивал и е посрещала 
радушно в Балчик казаклийци: народния хор „Севда“, с диригент г-жа Пелагия Чобан, мал-
ките „Севди“, с диригент Мария Така и оркестър „Дуйгун““, с худ. р-л г-н Григорий Данажи.
Г-жа П. Чобан и г-жа Зинаида Головчук, фестивален координатор, бяха с други художест-
вени ръководители лични гости на кмета г-н Николай Ангелов, по време на МФ „Българско 
наследство“ Балчик, България, през 2019 г. 
На снимката : ВГ „Росна китка“ позира с получения диплом.


