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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)

Втори транш помощи за 
Украйна, предстои трети

Хуманитарна помощ за 
бесарабските българи 
в Украйна - лекарства и 
хляб, по молба на г-жа 
Татяна Ковтун, коорди-
натор на МФ“Българско 
наследство“ Балчик, 
България.  Славян Стоя-
нов и Радо пристигнаха 
на 8 .03.2022 г.  по живо, 
по здраво до Исакча, 

границата на Румъния 
с Украйна. Не им беше 
разрешено да влязат в 
Украйна. Нашата съ-
трудничка от Измаил 
Нина Иванова прие 
помощта на румънска 
територия. Такива енту-
сиазирани млади родо-
любци пълнят сърцата с 
умиление и радост. Бяха 

предадени 24 кашона 
с лекарства и отделно 
хляб от фирмата Лагард 
Варна.  На варненските 
и балчишки дарители – 
поклон! 
След изпращане на тре-
тия транш от Добрич, 
ще поместим подробен 
материал за дарителите 
и трите транша хумани-

тарна помощ за Украйна.
Както обявихме, до сря-
да приемаме парични и 
лекарствени средства за 
третия транш.  

Маруся КОСТОВА
председател на 

Сдружение”Българско 
наследство” Балчик, 

България 

Славян Стоянов и Маруся Костова - организатори на втори транш помощи 
за бесарабските българи в Украйна                                                               Фото: БТ

Славян и Радо товарят кашони с лекарства от Балчик.                                                        Фото: БТ

Временна закрила за хората, разселени от Украйна в резултат на 
конфликта и насоки за граничните проверки

С цел да бъде предложена 
бърза и ефективна помощ 
на хората, които напускат 
Украйна, Европейската 
комисия предприе ини-
циатива за задействане на 
„Директивата за времен-
ната закрила“. Съгласно 
отправената покана, на 
лицата ще бъде предоста-
вено разрешение за пре-
биваване, ще имат достъп 
до образование, както и до 
пазара на труда.
Същевременно Комисията 
представя и оперативни 
насоки, предназначени да 
помогнат на граничните 
служители на държавите 
членки при ефективното 
управление във връзка с 
пристигналите на грани-
ците с Украйна, като при 
това се поддържа високо 
равнище на сигурност. В 
насоките също така се пре-
поръчва държавите член-
ки да създадат специални 
ленти за спешна подкрепа, 
с цел насочване на хумани-
тарната помощ, както и се 
припомня възможността 
за предоставяне на дос-
тъп до ЕС по хуманитар-
ни причини. По време на 

обсъждането, заместник-
председателят Маргари-
тис Схинас, който отгова-
ря за утвърждаването на 
европейския ни начин на 
живот, заяви: „Комисията 
предприема исторически 
безпрецедентен ход, като 
днес предлага да се пре-
достави незабавна закрила 
в ЕС на хората, бягащи от 
Украйна. Всички бягащи 
от войната ще получат 

сигурен статут и достъп 
до училища, медицински 
грижи и работа. Същевре-
менно работим за улесня-
ване на ефективното пре-
минаване на границите на 
хората и техните домашни 
любимци с необходими-
те проверки за сигурност. 
Това са тежки времена за 
нас, но Европейският съюз 
и всяка една от неговите 
държави членки показват 

по безспорен начин, че сме 
готови да поемем реши-
телно отговорност и да бъ-
дем солидарни с Украйна“. 
Лица за контакти с ме-
диите:
Anitta HIPPER (+32 2 298 
56 91)
Laura BERARD (+32 2 
295 57 21)
Ciara BOTTOMLEY (+32 
2 296 99 71

Помощ за Митко от Оброчище

На 19.02 2022 .г Клуб на 
инвалидите „Св. Марина“, 
гр. Балчик, проведе Благот-
ворителен базар, в полза на 
Димитър Стоев от с. Обро-
чище. Събраните средства 
от продадените мартеници 
са 760 лв. и вече са приве-
дени на сметката му. 

Благодарим от сърце на 
всички граждани, които си 
купиха мартеници! Благо-
дарим и на Управителите 
на Аптеки-“Форум“ и „Ба-
лик“, за щедрото дарение! 
Със закупените мартеници 
те зарадваха своите клиен-
ти. 

Предвиждаме да проведем 
още един Благотворителен 
базар за Великден, но този 
път с кулинарни изкуше-
ния и Великденски украси! 

Д. Маринова - 
Председател на 

Клуб “Св. Марина“, гр. 
Балчик

Деспина Маринова /вдясно/ и майката на Димитър 
Стоев от Оброчище, за когото са събрани помощи.                  
                                                                                               Фото: БТ

Възлюбени в Господа братя и сестри, 
скъпи съграждани

Позволете ми от името на 
Църковното настоятелство 
при храм „СВМЧК Георги 
Победоносец” град Бал-
чик и от мое име, най-сър-
дечно да се обърнем  към 
Вас с настоящата молба 
като Ви молим да ни ока-
жете финансова помощ за 
нуждите на храма.
Предприели сме някои не-
отложни ремонти по цър-
ковната сграда като: 
- укрепване на сградата
- ремонт на покривната 
конструкция
- смяна и ремонт на догра-
мата
- изграждане и оформяне 

на входа на храма
- ремонт и боядисване от-
вън и отвътре
- включване в системата 
на В и К
- изграждане на самостоя-
телен санитарен възел
- озеленяване и благоус-
трояване на двора
За извършване на ремонт-
ните работи имаме събра-
ни средства, но те са край-
но достатъчни.
Осмеляваме се да се обър-
нем с молба към Вас, по-
неже Ви познаваме като 
добри, честни и благочес-
тиви християни. Ще Ви 
бъдем много благодарни, 

ако можете да отделите, 
каквато сума Ви е въз-
можна, за да посрещнем 
Великденските празници 
в нашия красив и обновен 
храм – паметник на култу-
рата, който вече 140 годи-
ни е място за духовна гри-
жа и християнска любов.
Средствата, които се на-
бират по сметката на Цър-
ковното настоятелство, ще 
се използват само и един-
ствено за ремонт на храма.
Вярваме, че ще откликне-
те на молбата ни и оста-
ваме с почит и уважение 
към Вас и Вашата съпри-
частност.

За Ваше улеснение сме поставили кутии за дарения в Супермаркет 
„Аквилон”, бензиностанция „Лафи” и офиса на „БалчикНЕТ”.

БОГ ДА ВИ БЛАГОСЛОВИ!
Банкова сметка Банка ДСК ЕАД Балчик

Сметка 0000000008123087 BGN
IBAN: BG58STSA93000008123087

BIC STSABGSF
Председател на Църковното настоятелство
Ставрофорен иконом Стратия Александров

Ден за прошка
Както всяка година на Сир-
ни Заговезни. Сякаш бяхме 
свикнали да си искаме и 
даваме прошка заради тра-
дицията, без да влагаме ня-
какъв особен смисъл. Както 
доскоро по различни поводи 
си пожелавахме здраве на-
ред с щастие, пътешествия, 
късмет и др., възприемайки 
го като някаква даденост. До 
пандемията, когато сякаш 
всички изведнъж осъзнахме 
истинския смисъл на това да 

(си) пожелаеш здраве. А на 
всяка Нова година си поже-
лавахме мир някак по инер-
ция, наред с всичко друго. 
До момента, в който внезап-
но прогледнахме и си дадо-
хме сметка, че в тази дума 
се съдържа целият ни живот. 
Сега е ред да осъзнаем как-
во е да поискаш прошка и да 
отвориш сърцето си да прос-
тиш на други. Каквото и да 
се е случило. Прошката не 
е слабост, прошката е сила. 

Както и благодарността. 
Винаги съм се гордяла, че 
съм родена в прекрасния 
Балчик. В последната седми-
ца се чувствам още по-гор-
да, че в него живеят толкова 
много хора с големи сърца, 
за които думите емпатия, 
милосърдие и доброта не са 
изпразнени от съдържание. 
Благодаря ви! 

Написа в своя профил 
Антония

ГОСПОДИНОВА


