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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12
жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Реджина 
Мария 

Хотел-Ресторант-Спа 
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строителствoремонтпроектиране

 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 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

Дарения за 
Болницата в Балчик

На  20 юли 2020 г. 
„МБАЛ БАЛЧИК” 
ЕООД получи дарение 
от фондация „Черномор-
ско-Средиземноморска 
Медицинска Академия“ 
един брой легло модел 

Guess301 - 3 мотора за 
интензивна терапия на 
стойност 7 000 лева. Съ-
щото е сложено в интен-
зивния сектор на Тера-
певтично отделение. 
От „Дионисополис-Бал-

чик” гр.Балчик, с упра-
вител Ивелин Костов, 
получихме дарение от 21 
бр. вълнени одеала.
„МБАЛ - БАЛЧИК“ 
ЕООД приема даренията 
с чувство на ДЪЛБОКО 

УВАЖЕНИЕ И ИСКРЕ-
НА БЛАГОДАРНОСТ. 

Д-р Пламен 
ДИМИТРОВ

Управител на „МБАЛ 
БАЛЧИК” ЕООД

 

Иванка Унгуряну 
е родена в Добрич 
през 1942 г. Живее 
и учи в България, 
но после се пре-
мества в Румъния 
със семейството си. 
Завършва универ-
ситет в Крайова. 
Сега е пенсионер-
ка. Работила е в об-
ластта на туризма. 
Тя поддържа своите 
роднински връзки 
в Балчик, Добрич, 
Кардам и Варна. 
От 2015 г. е коорди-
натор на Междуна-
родния форум „Бъл-
гарско наследство” 

Иванка Унгуряну превежда на румънски 
език книгата на Р. Мирков от Балчик 

„Кървавата бразда на Добруджа”
Балчик, България, с 
председател Мару-
ся Костова. 
Като истинска ро-
долюбка,  безплат-
но превежда на 
румънски език кни-
гата на Р.Мирков 
от Балчик „Кър-
вавата бразда на 
Добруджа”, защото 
младите поколения 
от двете държави 
трябва да знаят, да 
помнят и никога да 
не повтарят тази 
трагедия на съсед-
ните братски наро-
ди: българския и 
румънския.

Никита, каня те на вечеря от 19 ч. в 
ресторант „Балчик“ на 24 юли 2020 г. /петък/


