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Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32

Международен 
форум за 
история, 

литература 
и фолклор 

тел. +359 899 655 249

Lucky’s 
кетъринг

Закусвалня “Хапката”
поръчки на тел. 0896 602632

0579/7 22 26
www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

* строителствo *ремонт *проектиране*

Стартира интернет страница за 
бежанците от Украйна
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 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)

Вече работи 
националната 
гореща линия 
за бягащите 
от войната в 
Украйна и за 
всички въпро-
си по посре-
щането им в 
България, съ-
общават от 
пресслужбата 
на кабинета 
на министър-
председателя.
Те л е ф о н и т е 
са 02/9055555 
и +380 
3 2 2 4 6 5 0 7 5 , 
пу блик увани 
на Единния ин-
формационен 
портал „Бъл-
гария за Украй-
на“ на адрес 
https://ukraine.
gov.bg. 

21 март - Първа пролет; 23 март - Вмча Лиия; 25 март - Благовещение; 26 март - Св.Архангел Гаврил; 27 март - Трета неделя от Великия пост; на 27 март от 3:00 ч.се сменя времето, с 1 час напред

Църковно настоятелство при храм 
„Св.Великомъченик Георги победоносец” 

град Балчик

До Боголюбивите православни християни на град Балчик
Позволете ми от името на Църковното настоятелство и от 
мое име, най-сърдечно да се обърна към Вас с молба да ни 
окажете финансова помощ за нуждите на храма.
Предприели сме някои неотложни ремонти по храма. За из-
вършване на ремонтните работи имаме събрани средства, 
но те не са достатъчни. Обръщаме се към Вас, понеже Ви 
познаваме като добри, честни и благочестиви. Ще Ви бъдем 
много благодарни, ако можете да отделите, каквато сума Ви 
е възможна. Средствата, които се набират по сметката на 
Църковното настоятелство, ще се използват само за ремонт 
на храма.
ВЯРВАМЕ, ЧЕ МОЛБАТА НИ ЩЕ БЪДЕ УДОВЛЕТВОРЕ-
НА И ОСТАВАМЕ С ПОЧИТ И УВАЖЕНИЕ КЪМ ВАС. 
БОГ ДА ВИ БЛАГОСЛОВИ!
С почит: иконом Стратия Александров
Банкова сметка Банка ДСК ЕАД Балчик
Сметка 0000000008123087 BGN
IBAN  BG58STSA93000008123087
LIC  STSABGSF
Иконом  Стратия Александров
Председател на Църковното настоятелство

Европейската комисия 
стартира специална ин-
тернет страница, която 
съдържа информация за 
хората, които напускат 
Украйна.
До настоящия момент, 
над два милиона души са 
напуснали домовете си, за 

да потърсят безопасност, 
закрила и помощ. Много 
повече разселени лица се 
придвижват както в стра-
ната, така и извън нея и 
се нуждаят от подслон 
и основна информация 
за правата си, идвайки в 
ЕС. Уебсайтът съдържа 

информация за преми-
наването на границата, 
правата при пристигане 
и информация за по-ната-
тъшни пътувания. 
Интернет страницата в 
момента е достъпна на ан-
глийски език, като скоро 
ще бъде на разположение 

и версия на украински.
Лица за контакти с меди-
ите:
Anitta HIPPER (+32 2 298 
56 91)
Ciara BOTTOMLEY (+32 
2 296 99 71)
Laura BERARD (+32 2 295 
57 21)

Проект за Сборен бюджет на
Община Балчик за 2022 г.

На заин-
т е р е с о -

ваните физически и 
юридически лица се 
предоставя възмож-
ност до 25 март 2022 г. 

да представят своите 
предложения, мнения 
и препоръки по обяве-
ния на 10 март 2022 г. 
проект, като попълнят 
формуляр анкета.

Предложенията и 
становищата могат 
да се депозират на 
електронния адрес на 
Общината mayor@
balchik.bg и на фронт 

офиса в сградата на 
Община Балчик.
Проектът за Сборен 
бюджет е поместен на 
balchik.bg  в секция 
Икономика

На 2 април 2022 г. от 11.00 ч. Исторически музей Балчик организи-
ра тържество за откриване барелефа на КЛАРА ПЕТКОВА, осно-
воположник на Балчишката музейна сбирка


