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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 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 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

 
             
 Д-р Милен Врабевски е най-достойният народен будител в съвременното ни 
общество, продължител на възрожденските традициида се подкрепя духо-
вността. На снимката: д-р Врабевски при откриването на МФ „Българско 
наследство“ Балчик, България, през август 2018 г. 
                                                                                   Фото: „Балчишки телеграф“ 

Д-р Милен Врабевски е най-
достойният народен будител 

в съвременното ни общество, 
продължител на възрожденските 

традиции да се подкрепя духовността

Бакалавърска програма 
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”

Магистърска програма 
„Управление на луксозното хотелиерство” 

Множеството платени стажове във Франция, 
с които студентите самофинансират образованието си. 

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ - 
АЛБЕНА

Web страница: www.nbu.bg  – Учебни програми – 
Електронен каталог 

Тел: 0579 6 20 23 – база Албена   
052 607 946 – база Варна

Собственикът и изпъл-
нителен директор на 
Комак Медикал д-р Ми-
лен Врабевски получи 
признание за своите из-
ключителни социални 
проекти и инвестиции в 
България и региона на 
Балканите. Д-р Милен 
Врабевски е награден в 
категорията „Хуманизъм 
и благотворителни  ин-
вестиции “ в конкурса за 
Национални медицински 
награди за 2020.
Той финансира множе-
ство инициативи в сфера-
та на здравеопазването, 
научноизследователската 
дейност, образованието, 
реинтеграция на българ-

ската диаспора и подкре-
пата на младите таланти 
в България. 
Д-р М.Врабевски фи-
нансира организацията и 
провеждането на Между-
народния форум „Българ-
ско наследство” Балчик, 
България, от самото му 
начало през 2015 г. Бла-
годарение на него имаше 
стотици участници и гос-
ти от българската диаспо-
ра в Украйна, Румъния и 
Молдова. На конферен-
циите по история докла-
ди изнесоха най-видни 
учени – историци, писа-
тели и краеведи от тези 
държави и от универси-
тетите в България.

Тази медицинска награ-
да, наградата „Мъж на го-
дината”, инициативите за 
децата и църквата в Се-
верна Македония, купи-
те, грамотите и плакетите 
„Българско наследство”, 
както и всички награди 
за това, че помага финан-
сово на много бездетни 
семейства да осъществят 
мечтата си да имат деца, 
са добрини, които се тру-
пат в неговата биография 
и блестят като звезди на 
голямата човечност.

Маруся КОСТОВА
Директор на 

МФ „Българско 
наследство”Балчик, 

Нова мярка „Запази ме”

Агенция по заетостта 
стартира приемът на за-
явления по проект „Запа-
зи ме”, финансиран чрез 
ОП „Развитие на човеш-
ките ресурси” 2014-2020 
и финансовия механизъм 
REACT-EU. 

Тя цели приоритетно пре-
доставяне на подкрепа 
за запазване заетостта на 
служителите в предпри-
ятия, които директно са 
преустановили стопан-
ската дейност в резултат 
от наложени противо-
епидемични мерки срещу 
разпространението на 
COVID-19. С тази мярка 
ще се предоставя под-
крепа чрез изплащане по 
24 лв. на ден за периода 
на неплатен отпуск на 

всяко лице, осигурено на 
пълно работно време или 
пропорционално на уго-
вореното работно време 
в трудовия договор, за не 
повече от 60 дни. 
Компенсациите са дължи-
ми от датата на издаване 
на заповедта за неплатен 
отпуск, но не по-рано от 
29.10.2020 г. и не по-къс-
но от 21.12.2020 г. Ако ро-
дител получава месечна 
целева помощ по реда на 
ПМС № 218 от 17.08.2020 

г. към Агенцията за соци-
ално подпомагане, няма 
право на компенсация по 
„Запази ме”. Докумен-
ти се подават в дирек-
ции «Бюро по труда” от 
работодателите, чиито 
работници и служители 
желаят да получават ком-
пенсации. Допълнителна 
информация: на https://
www.az.government.bg/, 
както и на място в ДБТ-
Каварна и на телефон 
0570/8-30-71.

Хуманитарна помощ от Български червен 
кръст за община Балчик през 2020 г.

През настоящата кален-
дарна година Добри-
чката областна органи-
зацияна БЧК изпълни 
сериозни по мащаб про-
грами в полза на уязви-
мите лица на терито-
рията на област Добрич, 
вкл. и на територията на 
община Балчик. 
В населените места на 
общината и в град Бал-
чик в първите четири 
месеца на годината се 
реализира раздаване-
то на храни по Опера-
ция “Предоставяне на 
индивидуални пакети 
хранителни продукти 
2017 - 2019”  от Фонд 
за европейско подпома-

гане на най-нуждаещите 
се лица - План 2018, а в 
края на месец ноември 
приключи и раздаването 
на хранителни пакети и 
по План 2019. 
И в двата случая пра-
воимащи бяха: лица и 
семейства, подпомагани 
по Наредба № РД-07-5 
от 2008 г. за условията 
и реда за отпускане на 
целева помощ за ото-
пление; майки (осинови-
телки), които получават 
месечни помощи за от-
глеждане на дете до на-
вършване на една година 
по реда на чл. 8, ал.1 и 
5 от лица и семейства, 
получили еднократ-

на помощ за ученици 
в първи клас по чл. 10 
а от ЗСПД; лица с над 
90% степен на уврежда-
не, с определено право 
на чужда помощ, които 
имат ниски лични до-
ходи от пенсия ( до 363 
лв.) и получават месечна 
добавка за социална ин-
теграция по ЗИХУ; лица 
и семейства, които полу-
чават месечни помощи 
за отглеждане на дете 
с трайно увреждане по 
реда на чл. 8д от ЗСПД; 
лица и семейства, по-
лучили еднократни или 
месечни помощи, пред-
назначени за превенция 
и реинтеграция, отглеж-

ОД МВР Добрич предупреждава
жителите на областта, 
че с наближаване на ко-
ледно-новогодишните 
празници, се увеличават 

престъпните деяния в ра-
йона. 
Не давайте пари, поиска-
ни под какъвто и предлог 

по телефона, на непо-
знати; не оставяйте без 
надзор домовете си. При 
най-малкото съмнение, 

потърсете съдействие от 
най-близкото управление 
на МВР.

БТ

дане на дете при близки 
и роднини и в приемни 
семейства по реда и 
условията на ППЗЗД; 
лица и семейства, ин-
цидентно пострадали от 
бедствия и аварии при 
форсмажорни обстоя-
телства, както и лица 
и семейства, получили 
финансова подкрепа 
във връзка с COVID 19, 
подпомогнати с едно-
кратна помощ по реда 
на чл. 16 от ППЗСП, въз 
основа на установеното 
индивидуално ниво на 
материално лишение за 
периода 01.01.2020 г. - 
31.08.2020 г.
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