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Тържествено отбелязване Деня 
на Освобождението на Балчик – 

31 януари 1878 г.

В дълголетната ни исто-
рия са записани славни 

дати, които остават зави-
наги в паметта на поко-

ленията. За Балчик така-
ва дата е 31 януари 1878 
година, когато в града ни 
пристига Долнодунав-
ския корпус - XIV армей-
ски корпус на руската 
армия, командван от гене-
рал-лейтенант Цимерман. 
По този повод в Библио-
теката при НЧ „Паисий 
Хилендарски 1870“ се 
проведе среща на поко-
ленията. Ученици от СУ 
„Христо Ботев” и ОУ „Св. 
Св. Кирил и Методий” 
представиха презента-
ции, рецитации, лично 
творчество и изработени 
табла, а участниците от 
Хора на пенсионерите, с 
ръководител Т. Тодоров, 
изпълниха патриотични 
песни, които заредиха 
присъстващите с родо-
любивия български дух, 
пренесен през епохи и по-
коления.
Няма друг народ в светов-
ната история, който да е 

бил завладяван и да е ус-
пявал да запази своя език, 
бит и култура и своята 
национална идентичност. 
За събитията, случили се 
през този период, ни раз-
каза Венцислав Чаков, 
историк от Историческия 
музей на нашия град.
Прочетох статията на 
проф.Калчо Калчев „За 
14-те десетилетия след 
Руско-турската война и 
за замислите малко преди 
нея”.
Организирано бяха под-
несени цветя пред Па-
метника на падналите 
във войните за България 
и в почит към жертвите, 
дадени от руския народ и 
Българското опълчение за 
Освобождението на Бъл-
гария.

Магдалена ВЪРБАНОВА
Библиотека към НЧ 

„Паисий Хилендарски 
1870” Балчик

Общинският пенсионерски хор, с диригент Тодор Тодоров, по традиция участва във всички културни 
мероприятия на Балчик, а за Деня на Освобождението на Балчик, бе подготвил специални патриотични 
песни и завърши тържеството с химна на Добруджа: “О, Добруджански край”. Фото: Маруся КОСТОВА

 Венцислав Чаков от ИМ Балчик изнесе интересна 
лекция за историята на Балчик. 
                                                               Фото: М.КОСТОВА 

Пред паметника на опълченците от град Балчик поетесата Пенка Димитрова прочете свое ново 
стихотворение за Освобождението на Балчик.                                                                               Фото: М.КОСТОВА

Номинация за „Общественик 
на годината”

Д-р Недялка КОЕВА 

В началото на 1971 г.в 
Балчишката болница по-
стъпва като млада лекар-
ка и още без специалност, 
д-р Недялка Коева. Вед-
нага под крилото си я по-
емат утвърдените в Бал-
чик: д-р Златко Петков, 
д-р Халов, д-р Борис До-
брев, а по-късно д-р Же-
лязко Бончев, д-р Шкой-
нова, д-р П.Бончев  и така 
цели 43 години тя пос-
вещава на благородната 
професия. Отначало не е 
предполагала, че ще избе-
ре такова поприще – пър-
во е учила в Земеделска 
гимназия, после в Зимно 
практическо училище, 
защото 14-годишна е ос-
танала без баща и май-
ка ѝ не е имала средства 
да я издържа в пансион 
в Езиковата гимназия в 
Ловеч, въпреки че е била 
сред първите приети там. 
Отначало е работила като 
зоотехник в с.Соколово 
/1958 г./, после като ре-
довна учителка. Борбе-
ната ѝ майка – Стамата, 
звеноводка в с.Храброво, 
я насочва към лекарската 
професия, на която д-р 
Коева се посвещава и в 
цялата Община става из-
вестна с работохолизма 

си. Благодарна е на своя 
съпруг Иван Зафиров /
икономист/, който ѝ по-
мага и тя успява да гледа 
семейството си, сина си, 
свекърва си. Особено е 
горда, че синът ѝ я е да-
рил с внук, предан и оби-
чащ безкрайно баба си.
Трябва да имаш много 
силен дух и воля да об-
щуваш с болните, точно 
да определиш диагнозата, 
навреме да ги хоспитали-
зираш, да си отговорен за 
всяко свое лекарско реше-
ние, за отношението към 
персонала на Инфекци-
озното отделение и после 
стоически да изживяваш 
страданието на пациенти-
те, които са ти гласували 
доверие и са поискали 
твоята помощ. А когато 
не можеш да я дадеш? А 
когато всичко е загубено? 
А когато виждаш надеж-
дата в очите на болния? 
Как се съпреживява чуж-
дата съдба!
Днес Инфекциозното от-
деление е закрито и д-р 
Коева много се вълнува, 
че лечението на инфек-
циозно болните става във 
Вътрешно отделение при 
пряко съприкосновение с 
друг тип болни, че кли-

ничните пътеки ограни-
чават лекуващия лекар, 
че пациентите остават 
недоизлекувани, а много 
често и въобще не сти-
гат до Болницата. Търсят 
специалисти от други 
градове, което е тяхно 
право, но би било добре, 
според д-р Коева, първо 
да потърсят домашния 
лекар, който най-добре 
познава здравния статус 
на пациента и най-пра-
вилно ще го насочи към 
специалист. Тя самата е 
преживяла тежка болест, 
но се е възстановила и 
дълбоко цени професио-
нализма на колегите, кои-
то са ѝ помогнали. 
Много добре е работи-
ла през годините със за-
веждащите отделения, с 
гл.лекар д-р Иво Войчев и 
с д-р П.Салбашян, заради 
които и заради това да не 
останат без работа, пора-
ди липса на лекарски ка-
дри, много колективи на 
отделения, каквото е било 
и Инфекциозно отделе-
ние. Д-р Коева работи в 
Балчишката болница 18 
години след пенсионира-
нето си. Тя предава своя 
опит на д-р Станиславова 
и отделението, което от-
начало има 30, после 20, 
а накрая 10 легла, винаги 
е било в готовност да по-
ема най-тежките болести, 
особено през натоваре-
ния летен сезон, когато 
има пациенти от Оброчи-
ще до Дуранкулак, защо-
то само едно е Инфекци-
озното отделение в този 
район. 
Д-р Коева призовава бал-
чиклии и ръководството 
на Общината да запазят 
Болницата, така както 
сега изглежда – обнове-
на, чиста, реновирана, с 
активно работещи лекари 
в нея. 

Маруся КОСТОВА 

П Р О Г Р А М А З А   У Ч А С Т И Е
ВЪВ ФЕСТИВАЛА „КОНСКИ ВЕЛИКДЕН” В ГРАД 

ТЪРГОВИЩЕ /РУМЪНИЯ/

23 февруари 2018 г. 
Балчик – Констанца – Браила; Обяд. Обиколка на местата 

с българска история; Вечеря с Асоциацията на българите от 
Браила. Нощувка

24 февруари 2018 г.
Браила – Търговище. Църк.служба.Обяд. Разглеждане исто-

рическите места на старата румънска столица на Влад Дракула. 
Вечеря. Нощувка.

25 февруари 2018 г.
Закуска. Търговище – Букурещ. Панорамна обиколка на 

столицата. Посещение Музея на румънското село и икономика. 
Обяд. Предварително се заявява посещение на Парламента. 
Отпътуване късно за родината.

Цена за пълен пансион/храна, транспорт, хотел: 200 лв. /100 
евро/

ДИРЕКТОР НА М Ф „БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО”: 
МАРУСЯ КОСТОВА 

тел. 0899 655 249  e-mail: bgnasledstvo.com

Продавам голям ап. в бл.2 на ж.к.”Балик” 
и давам стая под наем. Тел. 0898 440 709


