
 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”)
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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*

Членове на клуб „Св.Марина“ Балчик на СПА - лечение във Велинград.   
Генералната асамблея на 
ООН обявява през 1992 г.3 
декември за Ден на хората 
с увреждания. В световен 
мащаб - над 1 милион 
души или около 15% от 
населението, има някак-
ва форма на увреждане. 
Над 10 000 от тях са деца. 
В България по данни на 
НСИ, почти 500 000 души 
са с намалена работос-
пособност или степен на 
увреждане. Целта на този 
ден е постоянно да моти-

вира политиците и инсти-
туциите да предприемат 
по-ефективни действия 
за подобряване живота на 
хората с увреждания. 
Но, как ли се чувстват хо-
рата на този ден? Дали им 
е за празнуване?! А как ще 
празнуваш увреждането 
си?! Да, много от хората 
с увреждания не са си ре-
шили социалните пробле-
ми и животът ги е поста-
вил с гръб към света-като 
наказани деца на колене.

ОО на СИБ, гр. Балчик, 
клуб „ Св. Марина“ на-
върши 6 години. За 6 годи-
ни изживяхме и радост и 
тъга, много срещи и при-
ятелства, взаимопомощ и 
грижа за ближния по съд-
ба.За съжаление изгуби-
хме и много скъпи хора. 
Но осъзнаваме, че „Важно 
е, път и слънце да има и в 
най-лютата зима“. 
Уважаеми членове на 
Клуб“Св. Марина“, наяс-
но с вашите болки и про-

блеми, с вашите мечти и 
идеи, на всички Ви поже-
лавам сила и кураж, за да 
се справяме заедно в труд-
ните моменти, енергия и 
оптимизъм, за да се рад-
вате на всеки ден, с който 
Ви е дарил Бог! 

С уважение и благодар-
ност към всички:

Деспина Маринова
Председател на 

ОО на СИБ
клуб „Св. Марина“, 

гр. Балчик

3 декември - Световен ден на хората с увреждания

На организирана среща в Балчик, проведена на 
25 ноември 2021 г., екипът на „Европа Директ-
но“ Добрич представи ролята на Информацион-
ния център и целите, към които се стреми - да 
допринесе за повишаване на информираността 
на гражданите от област Добрич, относно стра-
тегическите цели на ЕС за конкретни политики 
и сфери на въздействие, за да могат жителите да 
правят информиран избор за бъдещето на ЕС и 
да участват пълноценно в процесите. 
Присъстващите на срещата бяха най-подробно 
запознати: 
- с прилагане на Европейския зелен пакт, една 
от важните теми за 2021 г. която гарантира, че 

климатичният преход е справедлив и никой не е забравен, със създаването на 
условия ЕС да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г. и 
амбициозен напредък към постигането на тази цел до 2030 г.
- с оформяне на цифровото десетилетие на Европа чрез създаване на наистина 
функциониращ единен  пазар за цифрови услуги в безопасни и етични грани-
ци, с цифровите цели за 2030 г. 
- с постигане на икономика, която работи за хората, като се гарантира, че въз-
становяването достига до  всички в обществото, като се задълбочи единният 
пазар и се укрепи нашата промишленост, като се положат усилия за по-голяма 
социална справедливост и просперитет. 
- По програма „Еразъм+“ на ЕС, за подкрепа на образованието, обучението, 
младежта и спорта в Европа бяха изнесени целите за периода 2021-2027 г.:  
- социално приобщаване и насърчаване на участието на младите хора в  демо-
кратичния живот 
- подкрепа в приоритетите и дейностите,  заложени в Европейското образова-
телно пространство  
- план за действие в областта на цифровото образование и Европейската про-
грама за умения.
На срещата беше изяснен Европейският корпус за солидарност, който има за 
цел да  допълни усилията, полагани от държавите членки за подкрепа на мла-
дите хора и облекчаване на техния преход от образование към пазара на труд, 
като им се предоставят възможности под формата на стажове или работни мес-
та в области, свързани със солидарността в съответната държава членка или 
в чужбина. 
Беше обърнато специално внимание на ЕВРОПЕЙСКА ОНЛАЙН ПЛАТФОР-
МА ЗА УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ – SCHOOL EDUCATION GATEWAY 
PLATFORM - за учители, ученици, ръководители на училища, изследовате-
ли и други специалисти, които работят в областта на училищното образова-
ние, включително и oбразованието и грижите в ранна детска възраст, в т.ч. 
и  внедряването на цифровите технологии в процесите на преподаване, учене 
и оценяване и откриването на възможности за създаване на контакти с други 
училища и учители в целия ЕС.                                                                          БТ

Повече за новините от ЕС четете на стр.2 и стр.5

„Жито“ е третата изложба от поредицата „Гурковлии, 
майсторлии“, на която ви каним на 3 декември от 17 часа.

Читалище „Свобо-
да-1897“, с.Гурково, в 
партньорство с Худо-
жествена галерия -До-

брич, от-
б е л я з в а 
80-тата го-
дишнина от 
рождение-
то на един 
безспорен 
т а л а н т , 
с в ъ р з а н 
с нашето 
село.
Д о б р у -
джанският 
майстор на 
ж и в о п и -
ста Никола 
Г. Даска-
лов /1941 
– 2010/ е 
роден в с. 
Голеш, Си-
листренско. 
Живял и 
работил в 

с.Гурково, където споме-
нът за него е жив. Пазят 
го хората, които са го 
познавали, учениците на 

които е преподавал, къ-
щата, в която е живял и 
която остава белязана от 
таланта му със сграфити.
През 1971 г. започва 
работа като уредник в 
Художествена галерия – 
Добрич, а от 1975 г. до 
1982 г. е неин директор.
Творби на Н. Даскалов 
са собственост на НХГ, 
СГХГ, градските гале-
рии във Варна, Плевен, 
Добрич, Силистра, Тър-
говище, Стара Загора, 
Сливен и др., както и 
на частни колекционери 
в България, Германия, 
Япония, Швеция, Бел-
гия, Ирландия.
В ретроспрективната 
изложба, посветена на 
80-тата годишнина от 
рождението на худож-
ника, ще представим 
негови платна, селекти-
рани и любезно предос-
тавени от Художествена 

галерия -Добрич, както 
и архив от публикации 
за Н. Даскалов, събиран 
от майката на твореца и 
поверен на читалището.
В изложбата ще види-
те и платна и ескизи на 
живописеца, откупени 
от Ивайло Джилянов – 
член на читалищното 
настоятелство, които ще 
останат в постоянна екс-
позиция на даровитите 
хора на Гурково, която 
читалището подготвя.
Всички творби на Ни-
кола Даскалов, които 
успеем да издирим и 
заснемем, ще останат 
в постоянна виртуална 
изложба на видеоканала 
на Читалище „Свобо-
да-1897“.

Наталия Георгиева,
Председатeл 

НЧ“Свобода-1897“
с. Гурково, общ.Балчик


