ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА
И в моето село
прозвъня църковна
камбана

На 22.07.2018 г.бе осветена
новопостроената църква“Св.
Първовърховни Петър и Павел“.На хората,помогнали
за построяването и изписването на църквата, Благодаря! От името на всички
съселяни! Благодарим и на
кмета на Община Балчик г-н
Николай Ангелов и на кмета на с.Царичино,г-н Георги
Генов!Благодарим на спонсорите и изпълнителите!
Мили хора, вие допринесохте за невероятното преживяване у всички нас, ро-

дените и живущите в това
хубаво село!Бъдете живи и
здрави!Бъдете заобиколени
винаги с ореола на Божията
любов и сила!
На съселяните ми ПОЖЕЛАВАМ да пазим и съхраним за поколенията тази
светиня!
А тя да ни събира и обединява за доброто на всички
нас! Вярвайте,защото вярата
спасява!Обичайте,защото
чистата обич е ЗАВИНАГИ!!!
Деспина МАРИНОВА

Промени в Наредбата за отпускане
на безплатни винетни стикери
облекчават хората с увреждания
В Държавен вестник, бр.
59 от 17.07.2018 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № Н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на
сто намалена работоспособност или вид и степен
на увреждане и лица или
семейства,
отглеждащи
деца с трайни увреждания
до 18-годишна възраст и
до завършване на средно
образование, но не покъсно от 20-годишна възраст, от винетни такси при
ползване на републиканските пътища. Направените промени оптимизират процеса по отпускане
на годишни безплатни винетни стикери и намаляват административната
тежест за хората с увреждания.
Считано от 17.07.2018 г. в
сила са следните промени:
Заявления-декларации
за получаване на годишни
винетки ще се подават
ежегодно в дирекциите
„Социално подпомагане“
по настоящ адрес на лицата с увреждания. Годишната винетка е с валидност
за срок една година, считано от датата на валидизирането й, посочена от
лицата с увреждания.
С настъпилите промени към заявлението-декларация лицата прилагат
копие от свидетелството
за регистрация, с което
се удостоверява, че лекият автомобил отговаря на
изискванията на чл. 10в от
Закона за пътищата и копие на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК,
само в случаите, в които
същото не е налично в съответната дирекция „Социално подпомагане“.
Отпада изискването
да се представя копие на
застрахователна полица
за сключена застраховка „Гражданска отговорност“, като справката ще
се извършва служебно.
При подаване на заявление-декларация
за
извършване на справка
ще представя оригинала
на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК и
оригинал на свидетелство
за регистрация „(част I –
лице и гръб)“ на лекия автомобил.
Заявления-декларации, получени в дирекциите „Социално подпомагане“ по пощата с обратна
разписка или по електронен път, ще се завеждат

по надлежния ред. Оригиналите на документите за
справка ще се представят
от лицата в деня на получаване на винетните стикери.
Промени в Правилника
за прилагане на Закона за
интеграция на хората с
увреждания намаляват административната тежест
върху тях
С Постановление на Министерския съвет №60
от 23.04.2018 г. за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане
на Закона за интеграция
на хората с увреждания
(ППЗИХУ), публикувано
в Държавен вестник, бр.
36 от 27.04.2018 г., се оптимизира процесът за отпускане на месечни добавки
за социална интеграция и
целеви помощи на хората
с увреждания и се намалява административната
тежест за тях.
Считано от 01.07.2018
г. влизат в сила следните
промени:
Социално-икономическа
подкрепа на лице с увреждане ще бъде оказвана
по настоящ адрес – заявленията-декларации
за
извършване на социална
оценка и отпускане на месечна добавка за социална
интеграция ще се подават
от лицата с трайни увреждания в дирекциите
„Социално подпомагане“
(ДСП) по настоящия им
адрес. Отпуснатите преди влизането в сила на
промените в Правилника
месечни добавки, ще се
изплащат по досегашния
ред от ДСП - по постоянен адрес до края на срока
на действие на социалната
оценка.
Лице с трайно увреждане, което има право на
добавка за обучение и за
балнеолечение и/или рехабилитационни услуги и
е с различен постоянен и
настоящ адрес, ще представя документите, доказващи необходимостта от
ползване правото на тези
добавки в ДСП по настоящия си адрес.
Срокът за подаване на
заявление-декларация за
изготвяне на социална
оценка и отпускане на месечна добавка за социална
интеграция е увеличен, в
случаите на преосвидетелстване на лица с трайни
увреждания - от едномесечен на двумесечен от
издаването на новото екс-

пертно решение на ТЕЛК/
НЕЛК.
Променен е и механизмът на предоставянето
и изплащането на целева
помощ за изработване,
покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и
медицински изделия. Лицата с увреждания вече ще
получават необходимите
им помощни средства,
приспособления, съоръжения и медицински изделия от производителите/търговците, вписани в
регистъра на Агенцията
за хората с увреждания,
срещу представяне на заповед, издадена от директора на ДСП. Изделията
ще се заплащат от ДСП на
производителя/търговеца
след представяне на искане за плащане и необходимите документи. Предвидено е по досегашния ред
да се изплащат и отчитат
само целевите помощи за
закупуване на обувки за
протези.
Срокът за издаване на
заповед за отпускане на
допълнителна
парична
помощ за пътни разходи
в страната за изработване, покупка и ремонт на
помощни средства, приспособления, съоръжения
и медицински изделия е
намален - от 10 на 5 дни от
представяне на документите.
Включени са и нови медицински изделия, за които
ще може да се отпуска целева помощ: детска рингова инвалидна количка,
детска инвалидна количка
и вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания.
Регламентирано е правото
на целева помощ за закупуване на детска рингова
инвалидна количка и детска инвалидна количка на
лица над 18-годишна възраст с нисък ръст.
Подадените до 30.06.2018
г. заявления-декларации
за отпускане на целева
помощ за изработване,
покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжение и
медицински изделия и за
допълнителна
парична
помощ за пътни разходи
в страната за изработване,
покупка и ремонт на медицински изделия, ще се
изплащат от ДСП, в която
те са подадени и която е
издала заповедта за отпускането им.

* Обяви * Обяви * Обяви *
ж.к. „Балчик“ Балчик.
Тел. 0885 079116 /4-3/
* Купувам земеделска
* Давам помещеземя в цяла България до
ние под наем 20 кв.м.,
2700 лв./дка. Тел.0898
подходящо за офис,
37 22 71
/10-8/
адвокатска кантора,
* Купувам земеделска
счетоводна къща или
земя в общините: Балдруга дейност. Помечик, Каварна, Шабла,
щението се намира
Г. Тошево и Варненна ул”Приморска “,
ска област. Подготов* Продавам къща в срещу комплекс “Мака на документи. Тел. с.Кремена с 2.8 дка рина Сити”. Цената
0885838354 0579 77011 земя. Изгодно. Тел. е по договаряне. Тел.
/10-10/ 0884474858 Лидия
за връзка 0899890050,
Продавам
0893678607
Разни
* Търся кварти* Продавам част от
* Търся квартира / р а з а с а м ч о в е к .
къща в центъра на Балгарсониера, апартамент, Тел.0877712188 /1-1/
чик. Ул.“Хр.Смирненстая/ целогодишно в
Купувам

ски“ № 6 тел. 0897 617
426
/10-8/
* Продавам апартамент в бл.2 ж.к.“Балик“
Балчик тел.0898 440
709
/10-8/
* Продавам двустаен
апартамент в ж.к.“Балик“
Балчик, спешно 50 000
лв. тел. 0887 983 113
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Изложба на
художниците от Сливен

Дружеството на художниците от Сливен, ще представи на 27 юли от 18 часа,
в Художествената галерия
в Балчик, своя изложба с
картини- живопис, скулптура, графика и приложно
изкуство. Автори от 20-годишното обединение, са
приготвили, освен над 30
платна и своя творческа
програма. В рамките на
няколко дни след откриването на изложбата в галерията, художниците ще
творят пред любопитните
погледи на гости и граждани на града, между Морска гара и емблематичната
сграда-Мелницата.
Една от главните цели
на инициативата е благотворителна. Част от
средствата от продажба-

та на произведенията ще
бъде дарена за лечението
на Виктория Игнатова
Филева от град Балчик, а
останалите средства са за
художниците от Сливен.
В подкрепа на инициативата се включва
диригент д-р Валентина
Георгиева, със звукозаписни дискове на вокална студия „Sunshine” и
смесен хор “Черноморски
звуци”, които могат да бъдат закупени в галерията,
в подкрепа на Виктория.
Художникът Златил Йотов
от Балчик, също предоставя безвъзмездно своята
дървена пластика „Дърво”.
Всеки, който има желание може да се включи
инициативата по някакъв
начин, за да се помогне на
Виктория!

Самостоятелна изложба на
Пенка Димитрова – Дамбулова в
Двореца – Балчик
На 1 август от 18ч в галерия “Тихото гнездо”
на ДКИ КЦ “Двореца”
– Балчик ще бъде открита петата самостоятелна
изложба на Пенка Димитрова – Дамбулова. Художничката е завършила
Художествена гимназия
– Казанлък и ВТУ ”Св.
Св. Кирил и Методий”,
специалност
стенопис
при проф. Н. Гелов. Член
е на СБХ. Участвала е в
редица съвместни изложби както в България,
така и извън страната.
Картините, вдъхновени
от красотата на природата и състоянията на хората с техните мисли, мечти, желания и надежди,
са рисувани през последните 2 години с маслени
и акрилни бои, акварел и
смесена техника. Темите
са различни, инспирирани от древните легенди,
обреди и ритуали до пей-

зажи. Цветовете и играта на светлина и сянка в
картините въздействат
емоционално върху зрителя и да го карат да мисли и мечтае.
Пламена Рачева - изкуствовед пише:
„Творбите на Пенка Димитрова, като възприятие не се затварят в
конкретни форми. Реалността на пейзажите ѝ е
завладяна от цветни видения, те са като енергии
които променят природните закони. Творбите
са в леки ефирни багри,
експресивни и драматични в играта на светлина и
цветове. Но най-важното
за творбите е, че са художествено-изразно отражение на емоционалнодуховни състояния“.
Платната с абстрактна
живопис ще останат в галерия “Тихото гнездо” до
15 август.

