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Давам гараж под наем в 
кв.“Балик“ бл.20 - 90 лв. тел. 

0895638778   /5-1/

Проучване на Евробарометър за 
реакцията на ЕС по отношение на 

войната в Украйна 

Според направено екс-
пресно проучване във 
всички държави – член-
ки на ЕС, европейците 
одобряват реакцията на 
Европейския съюз около 
войната в Украйна. Мно-
зинството от тях смятат, 
че от началото на войната 
ЕС е демонстрирал со-

лидарност (79 %), бил е 
единен (63 %) и бърз (58 
%) в реагирането си.
Анкетираните приемат в 
голяма степен непоколе-
бимата подкрепа за Ук-
райна и за нейния народ. 
По-специално над девет 
от всеки десет анкетира-
ни (93 %) се съгласяват с 

предоставянето на хума-
нитарна помощ на хора-
та, засегнати от войната. 
88 % от европейците под-
крепят идеята за прием 
в ЕС на хора, бягащи от 
войната. 80 % одобряват 
предоставената на Украй-
на финансова помощ. 
Подкрепата за санкци-
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ите, наложени на Русия 
след нейното военно на-
падение срещу Украйна, 
е много висока. По-го-
лямата част от европей-
ците (80 %) възприемат 
икономическите санкции 
срещу Русия. 79 % от ев-
ропейците потвърждават 
прибягването до санкции 
срещу руските олигарси с 
цел налагане на ясни ико-
номически и политиче-
ски последици на поли-
тическия елит на Русия, 
отговорен за нахлуване-
то.Две трети от европей-
ците (67 %) подкрепят 
това, че ЕС финансира 
закупуването и доставка-
та на военно оборудване 
за Украйна. Освен това 
75 % считат, че войната 
в Украйна показва, че се 
„нуждаем от засилено 
военно сътрудничество в 
рамките на ЕС“.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО
 Добрич 

Проведеното на 10 май 
2022 г. отчетно-изборно 
събрание на НЧ „Паис-
ий Хилендарски 1870” 

Балчик удостои г-н Кра-
симир Ранков, професио-
нален актьор в София, ро-
дом от Балчик, с честта да 

бъде председател на чита-
лищното настоятелство. 
С „Да” за него гласуваха 
66 от регистрираните 

за участие в събранието 
членове.  
За членове на читалищ-
ното настоятелство бяха 
избрани още: г-н Росен 
Димов; г-н Илия Баев; г-н 
Радослав Радев; г-н Нико-
лай Митев; г-жа Даниела 
Тодорова; г-н Светослав 
Романов.
За членове на Провери-
телната комисия бяха 
избрани: г-н Пламен Бан-
чев, председател; г-жа 
Евдокия Великова;  г-жа 
Петя Николова.
Успех на избраните, кои-
то ще работят за родното 
читалище безплатно, за 
полза на народа.

Маруся КОСТОВА

Красимир Ранков бе избран за председател на 
читалищното настоятелство на 
НЧ “Паисий Хилендарски 1870”

Г-н Тодор Митев, председател на преброителната комисия, г-н  Веселин  Павлов, 
читалищен секретар; г-н Пламен Банчев,председател на събранието и по-късно 
избран за председател на Проверителната комисия. Фото: Маруся КОСТОВА

Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ 
гостуват в Балчик за празника на града 24 май

Празникът на Балчик 24 
май ще бъде отбелязан 
тържествено и тази годи-
на с празнична литургия 
в храмовете, издигане на 
националния флаг на пл. 
„21 септември“, учени-
ческо шествие и концерт 
– спектакъл „Лицата на 
Балчик“. По традиция на 
този ден Общината в Бе-
лия град обявява Лицата 
на Балчик – хора, спече-
лили признание в местна-

та общност с добри дела. 
Първата такава инициа-
тива се състоя през 2012 
година.
От Общината съобщи-
ха, че от 10.00 часа ще 
се състои по традиция 
тържествена сесия на 
Общинския съвет. На 
събитията, посветени на 
празника, са поканени 
представители на побра-
тимените на Балчик гра-
дове. Преди обед ще се 

състои спектакъл на деца 
и самодейни състави.
Концертът „Лицата на 
Балчик“ ще започне в 
20.30 часа. Водещи ще 
бъдат телевизионерката 
и модел Ева Кикерезова и 
младият автор и изпълни-

тел Тино. Кулминацията 
на вечерта ще бъдат Сте-
фан Вълдобрев и групата 
„Обичайните заподозре-
ни“ – една от най-ем-
блематичните групи на 
съвременната музикална 
сцена.


