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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 Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

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

* строителствo *ремонт *проектиране*

Бутиков магазин SHEF
Балчик, кв.”В. Левски”, ул.”Дунав” 2

До оптика „Ювелир”
Тел.0888 997 874

Предлагаме цигари, алкохолни напитки, 
фермерски и биопродукти.

Работно време: понеделник-събота 7.00-19.00 ч.
Почивен ден - неделя

Ритуално зажънаха пшеницата 
край сeло Соколово

С изпълнение на 
ритуала „Жътва” 
започна прибира-
нето на реколтата 
на ЗКПУ „Сокол” в 
село Соколово, об-
щина Балчик. Обле-
чени в народни но-
сии самодейците от 
Народно читалище 
„Просвета 1900 ”, 
водени от читалищ-
ния секретар г-жа 
Кина Липованска,  
показаха как са жъ-
нели техните предци 
от селото през 50-те, 

60-те години на ми-
налия век. Те пода-
риха първите снопи 
на председателя на 
кооперацията г-н 
Дончо Калудов и 
агронома г-н Кало-
ян Стефанов. Учас-
тниците в ритуала 
подредиха трапеза 
с приготвени от тях 
питки, баници, де-
серти. След зажън-
ването със сърпове 
комбайните влязоха 
в полетата.
За Про Нюз Добрич 

 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

Посетете Оптика „Ювелир“ в 
град Балчик, кв.“Левски“ 

 (до магазин SHEF)

г-н Калудов споде-
ли, че традиционно 
всяка година откри-
ването на жътвата на 
кооперацията става 
с изпълнението на 
ритуала. Той разка-
за, че преди години 
прибирането на ре-
колтата е започва-
ло на Петровден по 
стар стил, така са се 
откривали летните 
празници на земе-
делците.
ЗКПУ „Сокол” обра-
ботва 13 500 декара с 

пшеница, каза пред-
седателят ѝ. 
Той се надява жътва-
та ѝ да приключи за 
около две седмици. 
По думите му ка-
чеството на зърното 
е сравнително до-
бро. 
Очакванията му са 
средният добив да е 
около 600 кг от де-
кар. Кооперацията 
отглежда и рапица, 
която вече е прибра-
на, царевица и слън-
чоглед. 


