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На 15-ти август
Св.Православна Църква
възпоменава смъртта
на най-святата от святи-
те-Света Богородица-
Божията майка. Нейно-
то отшествие от този
свят, както и на всички
Божии угодници Църк-
вата тържествува, защо-
то са преминали във ве-
чната блаженна радост
на Царството Божие.За-
това ние не страдаме, а
напротив, радваме се,
защото смъртта на об-
щата небесна майка не
е обикновена, а едно
блаженно заспиване -
,,успение”. В Свещено-
то Писание няма сведе-
ния относно смъртта на
Св.Богородица. Извор
на Богопознание и бла-
гочестие за Православ-
ната Църква е не само
Свещеното Писание, но
Свещеното Предание.

Според Свещеното
Предание преди да на-
пусне този свят Св.Бо-
городица има желание
за последен път да се ви-
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ди с апостолите. По чу-
десен начин с Божия по-
мощ всички ученици
Христови, с изключе-
ние на св.ап.Тома, кои-
то са пръснати по цяла-
та земя за благовестие в
един ден се събират в
Йерусалим пред дома
на Св.Дева Мария, за да
се простят с нея и да по-
гребат тялото и. Преди
да предаде душата си на
Бога, сияйна светлина
озарява дома и и Сам
Нейния Божествен Син
слиза за да вземе душа-
та и. Тази сцена е изоб-
разена на иконата на Ус-
пение Богородично.
Светите апостоли пог-
ребват тялото и в Гетси-
мания, където днес има
величествен храм.
Св.ап.Тома пристига
три дни след погребе-
нието и. Натъжен, че не
е успял да види Св.Бо-
городица жива, той от-
варя гроба и, за да се
прости с тялото и. Кога-
то отваря пещерата, къ-
дето е погребана Св.Де-
ва вижда, че тялото и го
няма. Св.Богородица се
е възнесла на небето
при Своя Син, за да се
моли за целия човешки
род.

Така смъртта на
Св.Дева Мария не е раз-
дяла, а съединение с
Живота, не е печал, а ра-
дост. Затова  и в главна-

та песен на празника се
казва ,, В раждането за-
пази девството, в успе-
нието не остави света
Богородице Дево: в жи-
вота премина ти, която
си майка на Живота, и с
твоите молитви изба-
вяш от смърт нашите
души”.

Нека и ние я възхваля-
ваме за нейния подвиг,
за ангелската и чистота,
за нейното молитвено
застъпничество за нас.
Да я молим винаги да за-
криля света и народа ни
от беди, да ни наставля-
ва по пътя на спасение-
то и вечния живот: ,,Пре-
света Богородице, спаси
нас!”Амин!

Протойерей Георги
 Петков

На 15.08.2012г. от
8,00 ч. в храм  ,,Св.Ни-
колай Мирликийски
Чудотворец” –кв.,,Ге-
миджи”  ще се отслу-
жат празнични Утреня
и Св.Златоустова Ли-
тургия. След това бъдат
отслужени Водосвет и
освещаване на рибен
оброк за здраве и благо-
денствие.

Членовете на клуб
,,Хинап” с ръководител
Димка Малева ще поз-
дравят миряните с пра-
знични песнопения.

Приканват се христи-
яните да почетат голе-
мия празник.

С литийно шествие бе
посрещната чудотворна-
та икона в с.Българево

От 1 до 3 август
чудотворната икона
на св. Богородица
“Умиление” от Русия
бе изложена в храм
“Свети Георги” в До-
брич. Иконата идва
от Варненската мит-
рополия, където бе на
разположение на ми-
ряните от 23 юли
2012 г. в катедралния
храм “Св. Успение
Богородично”. За из-
миналите 13 години
се разказва за реди-
ца случаи на изцеле-
ние и благодатна по-
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мощ в житейските
потребности на хора-
та, които избират изо-
бражението за покло-
нение. С изучаването
на чудесата, свърза-
ни с иконата “Умиле-
ние”, се занимава ек-
спертна комисия от
Руската православна
църква под ръковод-
ството на професор
П. В. Флоренски.

През 1999 г. архие-
рейският наместник
от с. Локот, Брянска
област, бил известен
за стичащо се миро
по изображението на
Богородица в частен
дом. Когато го свали-

ли от стената, виде-
ли, че мирото е про-
пило лика на Божия-
та майка и е образу-
вало отражение на
обратната страна на
иконата. Архиереят
благословил иконата
да се пази в домаш-
ния параклис, а рам-
ката направили двой-
на – така, че да се ви-
ждат и двата образа.

На 30 юли чудот-
ворната икона прис-
тигна за поклонение в
село Българево, а на
31 юли с литийно ше-
ствие бе отнесена на
нос Калиакра.

/Б.Т./

кв.Левски, намираща се до кафе „Акроза”,
където ще намерите богато разнообразие

на диоптрични рамки
и слънчеви очила на атрактивни цени.

В оптиката се извършват безплатни прегледи
от очен лекар – специалист /офталмолог/.

10% отстъпка за всяка втора поръчка срещу издаден талон.

Тел. за контакти: 0878 568257          /4-1/
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Дирекция “Социално подпомагане” Балчик от 01.07.2012 година  започва прием на молби-
декларации  за целева помощ за отопление за зимния сезон. Срокът за получаването им е за времето
от ноември 2012 до края на март 2013 година.

Право на целева помощ за отопление имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за
предходните 6 месеца преди месеца на подаване на молбата-декларация е по-нисък или равен от
диференциран минимален доход за отопление и отговарят на условията по чл. 10 и 11 от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане както следва:

1. обитаваното от тях собствено жилище да е единствено и да не е по-голямо от:
а) за едно лице - едностайно;
б) за двучленно и тричленно семейство - двустайно;
в) за четиричленно семейство - тристайно;
г) за петчленно и по-голямо семейство - четиристайно;
д) за всяко съжителстващо лице - една стая;
2. да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско

дружество;
3. да нямат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност за отделното

лице или за всеки един от членовете на семейството да надхвърля 500 лв., с изключение на боновете
или акциите от масовата приватизация;

4. да не притежават движима и недвижима собственост и/или идеални части от нея,  която може да
бъде източник на доходи, с изключение на вещите, които служат за обичайно потребление на лицето
или семейството;

5. да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или
гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или
гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;

6. да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от
тях срещу заплащане през последните 5 години;

6а. да не са прехвърляли чрез договор за дарение собствеността върху жилищен, вилен,
селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях през последните 5 години;

7. Безработните лица да са регистрирани в дирекциите “Бюро по труда” най-малко 6 месеца преди
подаване на молбата за социална помощ и да не са отказвали предлаганата им работа или включване
в обучение за ограмотяване, придобиване на професионална квалификация или ключови
компетентности по Закона за насърчаване на заетостта, както и по програми и проекти, финансирани
със средства от европейски и други международни фондове.

Основа за определяне на диференцирания минимален доход за отопление е гарантираният минимален
доход (ГМД) , чийто месечен размер е определен с акт на Министерския съвет и е 65 лв.

Диференцираният минимален доход за отопление се определя, както следва:
1. за лице, живеещо само - 210  х 65 лв. = 136,50 лв.;
2. за лице с трайно намалена работоспособност 50 на сто или над 50 на сто,
живеещо само - 249,6   х 65 лв. = 162,24 лв.;
3. за дете сирак - 196,8 х 65 лв. = 129,22 лв.;
4. за самотен родител с дете до 18-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на
средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст -
249,6 х 65 лв. = 162,24 лв;
5. за всеки един от съвместно живеещи съпрузи - 144  х 65 лв.= 93,60 лв.;
6. за дете от 0- до 18-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно или
професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст - 157,2 х 65 лв. =102,18 лв.;
7. за дете с трайно увреждане - 196,8 х 65 лв. = 129,22 лв ;
8. за лице, съжителстващо с друго лице (лица) или семейство - 201,6 х 65 лв.= 131,04 9. за бременни

жени 45 дни преди раждане - 183,6 х 65 лв. = 119,34 лв.;
10. за родител, полагащ грижи за дете до 3-годишна възраст - 183,6 х 65 лв. = 119,34 лв.;
11. за лице на възраст над 70 години -183,6 х 65 лв. = 119,34 лв.;;
12. за лице на възраст над 65 години, живеещо само - 274,8 х 65 лв. = 178,62 лв;
13. за лице на възраст над 75 години, живеещо само – 288 х 65 лв. = 187.20 лв.;
14. за лице с трайно намалена работоспособност 50 на сто или над 50 на сто - 183,6 х 65 лв. = 119,34 лв
15. за лице с трайно намалена работоспособност 70 и над 70 на сто - 223,2 х 65 лв. = 145,08 лв.
16. за лице с трайно намалена работоспособност 90 и над 90 на сто - 274,8 х 65 лв. = 178,62 лв.
Лицата и семействата подават молба-декларация по образец съгласно приложение в дирекции

“Социално подпомагане” по постоянен адрес.
 В молбата-декларация желаещите да получат помощи трябва да заявят с какво гориво ще се

отопляват  - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ. Семействата, които
използват отопление като енергия ток и парно, при подаване на молба-декларацията трябва да представят
и последната платена фактура;

В срок до 20 дни от подаване на молбата социален работник извършва социална анкета и изготвя
социален доклад  съдържащ мотивирано предложение за отпускане или отказ на целева помощ. На
основание на социалния доклад директорът на дирекция “Социално подпомагане” в 7 дневен срок
издава заповед за отпускане или отказ на помощта.  Заповедта се връчва в 14-дневен срок от издаването
й и може да бъде обжалвана пред директора на регионалната дирекция за социално подпомагане по
реда на Административно процесуалния кодекс.

Целевата помощ за отопление се предоставя, както следва:
1. при отопление с топлоенергия - чрез превеждане на сумите на съответното
топлофикационно дружество;
2. при отопление с електроенергия - в пари на правоимащото лице или семейство;
3. при отопление с твърдо гориво:
а) в пари на правоимащото лице или семейство;
б) на търговец на твърдо гориво, който е осъществил доставката - при изрично
отразено в молба-декларацията желание от страна на лицето или семейството;
4. при отопление с природен газ - в пари на правоимащото лице или семейство
 Ще се извършват и засилени проверки, които ще удостоверяват дали средствата се ползват по

предназначение. При нарушение парите ще се връщат обратно на държавата, а лицето ще бъде лишено
от правото да получава помощи и за следващата година.

Молби - декларациите се приемат от понеделник до петък непрекъснато в   Приемната  на първи етаж
стая № 110  в Дирекция „ Социално подпомагане община Балчик намираща се в гр. Балчик, ул. „ Стара
планина” №2 , с работно време непрекъснато от 09.00ч. до 17.00ч и по населените места по
предварително утвърден ежемесечен график .
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