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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
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Закусвалня “Хапката”
поръчки на тел. 0896 602632

0579/7 22 26
www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg
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Сдружение  „Българско 
наследство” Балчик съдейства 

на бежанци от Украйна
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„Предложете квартира и 
работа на семейството на 
Олга Дудуш от Украйна”. 
Това апелира сутринта 
на 26 февруари 2022 г. 
в социалната мрежа ди-
ректорът на сдружение 
„Българско наследство“ 
Маруся Костова, орга-
низатор на едноименния 
форум „Българско на-
следство”, който се про-
вежда в края на всяко 
лято в Балчик.

Няколко часа по-късно 
самата тя благодари на 
всички, проявили съпри-
частност, и съобщи, че 
въпросът е решен.
Семейството на Олга – 
тя, мъжът и, синът и дъ-
щеря и, заедно с двама 
братовчеди, са успели да 
стигнат с личния си авто-
мобил до Варна, бягай-
ки от войната. Идват от 
Нови Троян, Бесарабия, 
Болградски район, Оде-

ска област. Вече са наста-
нени при свои роднини 
във варненски квартал, 
съобщи Маруся Костова. 
Обърнали са се за помощ 
към нея, след като две го-
дини поред ансамбълът 
от бесарабски българи, от 
който са част, се включва 
във фестивалната програ-
ма на форума, посветен 
на българското културно 
наследство и даващ три-
буна на всички, които 
съхраняват българския 
бит и обичаи по света.
„Много хора се отзоваха, 
сред които д-р Добрева 
– гинеколог от Балчик, 
Дженка Симеонова, Асо-
циацията на българите по 
света, със седалище във 
Варна. Семейството вече 
е настанено при свои 
роднини във варненски 
квартал. 
Към мен се обърна и соб-
ственикът на хотел „Хе-
лиос“ в Балчик Симеон 
Господинов, който пре-
доставя безплатно нас-
таняване на бежанци от 
Украйна“ – благодарна е 
Маруся Костова. Според 
данните, с които разпо-
лага, няма пострадали от 
десетките българи, жи-

веещи в Украйна, които 
познава от фестивалните 
им участия в Белия град, 
но те са силно уплашени. 
Чуват обстрелването на 
пристанището на град 
Николаев.
Маруся Костова, пред-
седател на неправител-
ствената организация 
– Сдружение „Българ-
ско наследство” Балчик, 
написа в своя профил: 
„Мили приятели от цяла 
Украйна, останах без 
думи пред такова ковар-
ство, каквото е войната! 
Сърцето ми се е сгърчило 
от тревога за Вас! Моя-
та баба все пожелаваше 
първо мир, после здраве 
и радости в семейството. 
Беше преживяла 3 войни 
и насилственото изселва-
не от Северна Добруджа 
през 1940 г. После и Вто-
рата световна война. Да 
бъде благословен мирът! 
Това ни завеща и живя, 
въпреки всички военни 
неволи, до 85 години. На 
корава българка сме на-
следници! Мир на праха 
ѝ!“.

Албена ИВАНОВА
Радио Варна

Настаняване в хотел „Хелиос” Балчик

В тази безпрецедентна 
ситуация, когато хи-
ляди невинни хора са 
принудени да напуснат 
домовете си в Украй-
на, бягайки от войната, 
считаме за свой дълг да 
дадем подслон на колко-
то се може повече бежа-
нци, много от тях етни-

чески българи. 
Това е не само наш мо-
рален и човешки дълг, 
но и дълг пред нашата 
родова памет. Преди 
почти 200 години пред-
ците ни са прокудени от 
Одринска Тракия и са 
намерили пристан пър-
воначално в Бесарабия, 

а по-късно в Северна 
Добруджа. А преди 82 
години, в резултат на 
Крайовската спогодба, 
целият ни род по ба-
щина линия е изселен 
от Северна Добруджа 
в България. Това става 
посред зима, внезапно и 
в много тежки условия. 

Тогавашните български 
власти и общество се 
оказват на висотата на 
историческия момент и 
успяват да организират 
приемането и настаня-
ването на около 70 000 
преселници.
Вече се свързахме с 
една от организациите 
на българите в Украйна 
и ще предоставим без-
възмездно хотел „Хели-
ос“ / +359 899895 852/за 
временно подслоняване 
на бежанци. Независимо 
дали са българи, укра-
инци или руснаци. Ние 
сме преди всичко хора. 
„Няма път към мира. 
Мирът е пътят.“ 

Антония и Симеон
 Господинови

Създаден е Областен координационен 
щаб /ОКЩ/ към Областен съвет за 
сигурност във връзка с военния 

конфликт в Украйна
Областният управител 
на Област Добрич Галин 
Господинов издаде запо-
вед, с която се създава 
Областен координацио-
нен щаб /ОКЩ/ към Об-
ластен съвет за сигурност 
във връзка с военния кон-
фликт в Украйна. Целта 
на ОКЩ е да подпомага 
при нужда пристигащи-
те в страната ни лица от 
Украйна.
На свое заседание, което 
се проведе на 27.02.2022 

г., се обсъдиха възмож-
ности за настаняване на 
хора, които пристигат в 
страната ни, както и го-
товността на институци-
ите в област Добрич за 
оказване на хуманитарна 
помощ на нуждаещи се.
Решено бе имащите нуж-
да от временен подслон 
да бъдат настанявани в 
общинския хотел в Ка-
варна, чийто капацитет е 
до 200 души. Обсъдени 
бяха възможности пре-

доставяне на храни и 
дрехи при необходимост. 
Членовете на Щаба са в 
постоянна връзка и при 
възникване на необходи-
мост са готови да окажат 
съдействие и помощ на 
нуждаещи се от подслон 
и подкрепа граждани на 
Украйна.
Безплатно настаняване 
на бежанци:  Хотел „Ка-
варна” в град Каварна
 тел.+359 887000312   и   
+359 88 239 7187

ЛАФИ 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)


