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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

 където ще намерите богато разнообразие на диопрични рамки и слънче-
ви очила на атрактивни цени. Всеки вторник се извършват безплат-
ни прегледи от очен лекар  специалист - офталмолог. Всеки клиент 
получава талон за 10% отстъпка при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

Децата от „Съншайн“, с диригент д-р В.Георгиева - на посещение в Репу-
блика Чехия. Четете на стр.3 

Една година от създаването на „Цветни ритми“ с р-л Цветелина Илиева.  

Една година „Цветни ритми”   

Школата за народни 
танци”Цветни ритми” 
при НЧ „Паисий Хилен-
дарски – 1870” е съз-
дадена  през февруари 
2017 година. В началото 
в школата се записаха 
около 20 души, но днес 
вече са 50. Посещава се 
от любители на българ-

ския фолклор от всички 
възрасти. Най – малкия  
ни участник е на 10 го-
дини, а най възрастния 
на 70 години. Тук млади 
и стари се запознават с 
народните танци от раз-
лични етнографски обла-
сти в страната. Освен, че 
танцуваме за удоволст-

вие, ние се забавляваме 
и разтоварваме от на-
прегнатото ежедневие. 
Освен това българските 
хора и народни танци 
създават красив външен 
вид, свежест и кондиция 
на тялото.  Те са изку-
ство, вплело в себе си 
магията на стъпки и му-

зика, които те карат да 
настръхваш всеки път 
, когато ги чуеш. Няма 
нищо сложно и страш-
но в народните танци 
и може да се убедите в 
това на репетиция с нас 
– всеки вторник и петък 
от 17.30 часа.  

Цветелина ИЛИЕВА

ЧЕСТО СЕ ГНЕВИТЕ И ВСЕ ПО-РЯДКО СЕ РАДВАТЕ. РАЗДРАЗНИТЕЛНИ 
СТЕ И ТРУДНО СИ ВРЪЩАТЕ РАВНОВЕСИЕТО НА ДУХА. ЯКО 

ЖЕЛАЕТЕ ДА ОПОЗНАЕТЕ ПО-ДОБРЕ СЕБЕ СИ И СВОИТЕ ЕМОЦИИ, 
АКО ИСКАТЕ ДА РАЗБЕРЕТЕ КАК ДА ГИ УПРАВЛЯВАТЕ ПО-УСПЕШНО

З А П О В Я Д А Й ТЕ
НА 19 ФЕВРУАРИ 2018 г. от 17.30 ч. на 

СРЕЩА И РАЗГОВОР С ПСИХОЛОГА  ВИОЛЕТА ВЪЛЕВА
НА ТЕМА: „ЕМОЦИИТЕ”

ВХОДЪТ Е СВОБОДЕН – ЩЕ ГОВОРИМ И СЪБЕСЕДВАМЕ В ЗАЛАТА НА 
УЛ.”ЧЕРНО МОРЕ” 29 ГРАД БАЛЧИК

Как протече пчеларската година 2017 в гр. 
Балчик лично при мен, Славчо Колев, 

дипломиран потомствен пчелар, с 49 г. стаж

С големи усилия и усърден 
труд, вложен в грижата за 
пчелите и самия занаят, за 
мен годината премина ус-
пешно. Успях да избегна, 
чрез често преместване на 
целия пчелин от 160 коше-
ра, пръскането с пестициди  
на земеделските култури, 
което съхрани пчелите  ми 
от отравяне.
За съжаление не всеки успя 
да се предпази от пръс-
канията и третирането на 
житните култури.
Искам да предам опита си 
на младите пчелари и да ак-
центирам кое е важно през 
новата пчеларска година. 
Трябва да се обърне голямо 
внимание на три фактора:
Първият е здравословно-
то състояние на пчелите, 
доброто обезпаразитяване, 
свеждане до минимум на 
акара, самият пчелин да 
няма азиатската нозематоза 
и вирусни заболявания.
Вторият фактор е наличи-
ето на качествен мед при 
зазимяването не по-малко 
от 20 кг. на кошер. Колкото 
се може медът да не е крис-
тализирал, в питите да има 
големи участъци, запечатан 
некристализирал мед за 
пролетното развитие. 
Аз съм привърженик и 
практикувах през целия си 
професионален път подбу-

дител-
но по-
дхран-
в а н е , 
изцяло 
и само 
с пче-
л е н 
м е д , 
разпе-
чатан, 
д а ж е 

тази година на 3 февруари 
налях на най-силните си ко-
шери една хранилка меден 
сироп, който приготвям 1:1 
от първокачествен пчелен 
мед, разреден с вода. При 
прегледа, който извърших, 
всичките ми кошери имаха 
пило, като при най-силните 
от тях, размерът на запеча-
таното пило е колкото длан, 
даже имаше излюпени мла-
ди пчели работнички, а да-
тата беше 3 февруари, пре-
красен ден, с температура 
на въздуха до 20 *С.
Третият фактор е майкоп-
роизводството. От както се 
помня като пчелар, се гор-
дея, че в моя пчелин всяка 
година си сменям майките 
сам и никога не съм използ-
вал чужди майки в пчелина 
си. Но за да произвежда чо-
век толкова много майки за 
собствени нужди, трябва да 
бъде много добре подгот-
вен и квалифициран. Ва-
жно е да бъде добра изход-
ната форма при избора на 
материал за маточниците. 
Стартерът да е добре под-
готвен , отглеждачът-също, 
в присъствието на майка. 
Търтеите да са налице и 
да са зрели, да бъдат 20 
дена напред в развитието 
си преди майките ( бащино 
семейство), температурата 
да е висока – края на май, 

началото на юни. Незави-
симо, че в природата има 
нектар и условията за май-
копроизводство са добри, 
моето лично мнение е, че 
отглеждачът винаги трябва 
да бъде подготвен като «ле-
тен олимпиец» - с големи 
количества първокачествен 
пчелен мед. Лично аз не 
татуирам майките, въпреки 
че умея да го правя, защото 
мисля, че боята стяга гър-
дите на майката.
Всичко това, което съм на-
учил, съм предал на моите 
ученици, които наброяват 
80 бр. и всеки от тях има 
собствен пчелин с не по- 
малко от 20-30 кошера. И 
не случайно, като говорим 
за пчеларство, на много 
«знаещи философи» съм 
казвал, че мен майка ми ме 
е раждала в тръвна.
Тук е моментъ да изкажа 
огромна и голяма благодар-
ност на Държавно горско 
стопанство Балчик, в ли-
цето на директор Тодорова, 
нейните заместници, инже-
нерите, и инж. Радев, който 
лично предостави на много 
ниска цена посадъчен мате-
риал от ценни медоносни 
дървесни видове за залеся-
ване. Надявам се, че през 
2018 год. Министерството 
за земеделието най-после 
ще обърне по-голямо вни-
мание на програмата  «Де 
Минимис» , тъй като по мое 
мнение, размерът на субси-
дията за 2017 г. е нищожна 
и смешна. А пчеларството 
за мен е поезията на земе-
делието. 

С пожелание за успешна 
пчеларска година! Чес-

тит празник на пчеларя!
Славчо КОЛЕВ

Балчик


