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Веселин Милчев, д-р 
Маргарита Калинова, Ма-
рин Митев, Живко, Иван 
Мартев и Иванка Мил-
чева, начело с преизбра-
ния председател Дончо 
Калудов, са избраните с 
мандат от 4 години чле-
нове на Управителния 
съвет на ЗКПУ „Сокол“ 
с.Соколово, общ.Балчик. 
При гласуването за пред-
седател Дончо Калудов 

получи 28 гласа повече 
от своя опонент Веселин 
Милчев.
Проверителната комисия 
е в състав: Анка Сълева, 
Цонко Попов и Енчо Ли-
повански.
Кооператорите са доволни 
от получените ренти през 
годините и особено от 
стопанската 2021 г., кога-
то на декар бяха изплате-
ни по 170 лв.

На събранието бе съоб-
щено, че с решение на 
Управителния съвет коо-
перацията дарява храни-
телни стоки за 3000 лв. 
на бесарабските българи 
от район Тараклия, къ-
дето е и побратименото 
на село Соколово село 
Твардица, което е обявено 
вече за най-малкия град в 
Р.Молдова..
Дарението ще бъде прид-

вижено до Тараклия от 
членове на Сдружение 
„Българско наследство“ 
Балчик, с председател Ма-
руся Костова.
Да пожелаем на ЗКПУ 
„Сокол“ с.Соколово висо-
ки добиви, безпроблемно 
снабдяване с торове и се-
мена, безаварийна меха-
низация и мирно време за 
труд.

БТ

Начало на жътвата през 2021 г. Успешно зажънване и успешна година

Инициатор на идеята за 
създаване на Национално 
сдружение на Медицин-
ските центрове в малките 
общини е д-р Катя Ганева 
–управител на Медицин-
ски център в гр.Тервел. 
На това предложение се 
отзовават управителите 
на центровете в Кавар-
на д-р Евгени Чобанов и 
д-р Александър Щерев 
от Генерал Тошево. Сход-
ните проблеми за осъ-
ществяване на дейност-
та им, трудностите при 
създалата се обстановка 
с COVID-19, липсата на 
кадри и ниското заплаща-
не, са част от нерешени-
те въпроси. Д-р Чобанов 
увери, че медицинският 
персонал не е ползвал 
привилегиите „на първа 
линия“ при ковид ситуа-
цията през двете години. 
Днес те се опасяват, че 
няма да имат средства за 
плащане на сметките за 
ел.енергия, лекарства, и 

др., поради високите им 
цени. Общините имат пра-
во да плануват средства за 
капиталови трансфери, 
медицинска апаратура, 
ремонтни на сградата. За 
всичко останало средства-
та се осигуряват от плате-
ните услуги на пациенти-
те и от Здравната каса,а 
те на този етап са крайно 
недостатъчни. От години 
не се е променяла потре-
бителската такса – и сега 
продължава да е 10 лева. 
Д-р Чобанов уточни още, 
че в Медицински център І 
в Каварна, лекарите и сес-
трите работят на два дого-
вора, а това е така не само 
в Каварна, а и в другите 
центрове в страната. Не се 
разрешава да се работи на 
трети трудов договор. Та-
кова разрешение може да 
се получи от Надзорния 
съвет, но Здравната каса 
не разрешава. Според уп-
равителя на медицинското 
заведение е по-правилно 

да се сключват договори 
за почасово обслужване 
на пациентите, но зато-
ва са нужни нови прави-
ла, нови разпоредби. „ 
В създалата се ситуация 
ние спазваме строго рам-
ката, която ни е дадена, 
спазваме всички спусна-
ти решения и закони, но 
сме неравнопоставени в 
здравната система“- каза 
д-р Чобанов и допълни, 
че: „Създаването на Сдру-
жение на Медицинските 
центрове е една възмож-
ност да бъдем забеляза-
ни от министерството 
на здравеопазването и 
Здравната каса, за да из-
ведем обслужването адек-
ватно на изискванията на 
днешния ден с адекватно 
финансиране.“ Д-р Гане-
ва е отправила покани до 
Медицинските центрове в 
Силистра, Шумен, Търго-
вище, Варна. 

Следва на 3 стр.

ЗКПУ “Сокол” с. Соколово 
проведе на 26 март 

отчетно-изборното си събрание

Тервел, Каварна и Генерал 
Тошево задействат създаване 

на Национално сдружение 
на медицински центрове в 

малките общини 

IN MEMORIAM 
1 година без Мика

Вечна ще бъде паметта за добрини-
те , които направи за всички нас, 
които все към теб се обръщахме за 

медицинска помощ.
Благодаря ти, Мика /Чаморлиева/, 
че бяхме не само първи братовчед-

ки, но и верни приятелки.
Поклон - Маруся Костова, Тинка 

Сивриева

СЪОБЩЕНИЕ
На 9 април 2022 г. от 9.00 ч. в читалището на село Гурково, общ.Балчик, 
област Добрич, ще се проведе Годишно отчетно-изборно събрание на 

Кооперация “Гурково” с.Гурково, при следния
 

ДНЕВЕН РЕД:
1.Освобождаване и приемане на член-кооператори.
2.Отчетен доклад на УС.
3.Отчетен доклад на КС.
4.Отчетен доклад на одитора и избор на одитор.
5.Приемане на ГФО за 2021 г. 
6.Избор на председател, УС и КС.
7.Вземане на решение за разпореждане с недвижимото имущество на 
кооперацията.

От ръководството

НЧ “ПРОСВЕТА-1900” с.Соколово
общ.Балчик, обл.Добрич ул.”Кирил и Методий” № 57

тел.057969432  sokolovo54@abv,bg
ПОКАНА

до членовете на НЧ “Просвета - 1900” с.Соколово, общ.Балчик
Настоятелството при НЧ “Просвета - 1900” с.Соколово 

свиква ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
на 6 април 2022 г. от 16.00 ч. в сградата на читалището

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на Настоятелството и Проверителната комисия за дейността 
на читалището за 2019 - 2021 г.
2. Освобождаване на стари членове на Настоятелството и Проверител-
ната комисия.
3.Избор на Настоятелство, Проверителна комисия и Председател.
При липса на кворум събранието ще се проведе същия ден, от 17.00 

ч., на същото място и при същия дневен ред.

Германската wpd влага 120 млн. евро във вятърен парк край Балчик
Нови вятърни паркове в 
България не са изграждани 
от десетилетие. Това обаче 
е на път да се промени мно-
го скоро и много същест-
вено. Десетки проекти, 
някои от които подготвени 
още в периода 2008 – 2010 
г., са “съживени” и инвес-
титорите вече търсят начи-
ни за тяхното реализиране.  
Един от инвеститорите, 
които планират вятърни 
проекти, е германската 
wpd. В началото на тази 
година компанията обяви 
амбициите си за мегапарк 

в Румъния с капацитет 1.9 
гВт на сушата и в Черно 
море, а сега става ясно, че 
ще развива и проект край 
Балчик. Преди седмица 
представители на wpd бяха 
в България на срещи в ми-
нистерствата на енергети-
ката, на иновациите и на 
околната среда. Плановете 
им са да инвестират във 
вятърни мощности и у нас 
– за начало с два проекта 
с общ капацитет 75 – 100 
мВт. По различни пазар-
ни оценки инвестиция в 
такава мощност би била 

около 90 – 120 млн. евро. 
“Проектите ни в напреднал 
стадий на развитие са край 
селата Соколово и Тригор-
ци. През годините за тях 
сме получили съответните 
разрешителни за строеж 
и сме разработили пълна 
техническа документация. 
Това включва геология, 
геодезия, присъединяване 
към мрежата и много дру-
ги проучвания за успешна 
реализация на проектите. 
Поради бурното развитие 
на технологиите в нашия 
сектор в момента проце-

дираме промяна в пара-
метрите на вятърните ге-
нератори, като планираме 
разполагането на по-ефек-
тивни турбини със съвре-
менен дизайн”, обясни за 
“Капитал” управителят на 
wpd за България Мартин 
Илиев. Планират се общо 
16 ветрогенератора с общ 
капацитет 96 мВт. Всяка 
турбина ще е с мощност 
6 мВт (двойно повече от 
най-големите налични сега 
в страната) с височина на 
кулата 130 метра и диаме-
тър на ротора 165 м.


