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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

Ðåäæèíà
Ìàðèÿ

Хотел-Ресторант-Спа Център
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

Ïîñåòåòå Îïòèêàòà â
ãðàä Áàë÷èê

 (äî êàôå “Àêðîçà”)

Ðàæäà ñå ÷îâåê, êàêâî ïî-ïðåêðàñíî íåùî!

В днешно време е труд-
но да създадеш семейство.
Да направиш сватба. Да се
сгодиш преди това и да
сключиш граждански брак.
Всичко това сториха Тихо-
мир Иванов Тодоров и О-
льга Тодорова / Купырева
е украинската и фамилия/.
Тя е от Донецк и много мо-
же да разказва за тежката
военна ситуация в родния
и град, където трудно е мо-
жела да отиде да види май-
ка си, защото в района око-
ло гарата и аерогарата пос-
тоянно се е стреляло. С Ти-
хомир си скътали малко жи-
лище в Донецк, но бързо на-
пуснали и успели да се
върнат в България. В Бал-
чик, откъдето е родом Ти-
шо, няма къде да живеят, но
в с.Гурково старите роди-
тели на покойната му майка
Златинка, ги приютяват и
там свиват гнезденце.

Там създават и своето

та, че нашите се стискат, па-
зарят и не искат, казват би-
ло криза…” А подписали-
ят се Гладна Въшка На Са-
моиздръжка предвижда
положително: „Скоро ще
има и други деца”. Tedi
Tonybg Ivanova заявява:
“Бравоооо!Раждането на
момиче значи МИР.Дано
!:)Жива и здрава да е мал-
ката! „ Тихомир и Оля сво-
евременно отговориха:
„Благодарим на всички, от
все сърце, за хубавите по-
желания !”

Бебето бе изродено от
завеждащата Родилно от-
деление д-р Е.Димова и
акушерката Анна Вълева,
с асистентство на д-р Д.Ра-
дилов.  Първият вик на
Ева в родилната зала, бе
записан в 11.56 ч. Оля е
много крехка, но се е дър-
жала много твърдо по вре-
ме на раждането, което е
било естествено нормално
раждане – хвали я дълго-
годишната акушерка Се-
за Ибрямова. Акушерка-
та Анна Вълева е щастли-
ва, че точно на нея се е па-
днало да изражда първата
рожба на младото семейс-
тво Тодорови, което е тя-
хно приятелско семейство.

Побърканият от щастие
Тишо черпеше наред и
най-напред, разбира се,
леля си Ели, сестрите си
Ани и Тони, Нестор и съп-
ругата му рускинята Зоя
Костадинова, която загри-
жено захрани родилката и
не спря да се грижи за нея
в болницата, до изписване-
то и. Тя ще и помага и за в
бъдеще, убедена съм.

Няма да е лесно на мла-
дите в Гурково. Старци-
те са на пределна възраст,
бабата със скорошен ин-
султ, дядото със старчес-
ка деменция.  Но Оля ве-
че е привързана към тях и
няма да ги остави, въпре-
ки грижите за бебето. Ти-
шо търси постоянна рабо-
та в строителството. И ще
намери.

Голяма подкрепа семей-
ството ще получи от кме-
та на Общината Николай
Ангелов, кмета на с.Гур-
ково Тодор Георгиев, от
директора на Социално
подпомагане Евдокия Ве-
ликова и други. Раждане-
то на дете е вече голямо
събитие в Балчик и в Бъл-
гария, наистина! Най-пре-
красно събитие!

Маруся КОСТОВА

Ольга и Тихомир Тодорови, радостните родители
на първото родено дете в Балчик.

първо детенце Ева, което се
роди на 15 януари 2016 г.
и бе първото бебе, родено
в Балчишката болница през
Новата година. За това в
Интернет на страницата на
с.Гурково мед.сестра Таня
Тодорова първа съобщи
важната новина: „ПЪРВО-
ТО БЕБЕ ЗА 2016 Г. е ро-
дено в гр.Балчик, казва се
Ева и е родом от с. Гурко-
во! Да е жива и здрава и да
носи радост на всички.”
Как да не се просълзиш от
такова важно и гордо съо-
бщение.

Веднага следват 54 харе-
свания в Интернет, а може
вече да са станали стотина
съпричастните. Има и въп-
роси, чиито отговори са: 3
килограма, 50 см.

Михаил Душков, коре-
петитор в Гурковското чи-
талище, веднага констати-
ра: „ Добре, че е Оля от
Донецк, да вдигне прирас-

Акушерката Анна Вълева е щастлива с
изроденото от нея бебе Ева, с данни 3.000 кг, 50 см.
Фото: "Б.Т."

ÐÓ ÌÂÐ ÁÀË×ÈÊ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÂÀ ÎÒ  ÊÀÊÂÈ
ÈÇÌÀÌÈ  ÒÐßÁÂÀ  ÄÀ  ÑÅ  ÏÐÅÄÏÀÇÂÀÌÅ!

1.  Ако по телефона ви /
без значение домашен или
мобилен/ получите телефон-
но обаждане от плачещ чо-
век, представящ се за ваш
близък, който заявява, че е
предизвикал катастрофа с
жертва или сам е пострадал
и спешно се нуждае от пари,
за да бъде освободен от по-
лицейския арест, НЕ СЕ
ДОВЕРЯВАЙТЕ ТОВА Е
ИЗМАМА!

2. Ако по телефона ви /без
значение домашен или моби-
лен/ получите телефонно оба-
ждане от човек, представящ
се за лекар, който Ви заяви, че
Ваш близък е тежко болен /
напр. от “свински грип” или
му предстои животоспасява-
ща операция, в това число и
за поставяне на златни пиро-
ни при счупване на крайник,
НЕ СЕ ДОВЕРЯВАЙТЕ ТО-
ВА Е ИЗМАМА

3. Ако по телефона ви /
без значение домашен или
мобилен/ получите теле-
фонно обаждане от човек,
представящ се за Ваш поз-
нат, който Ви моли да му за-
емете парична сума за кра-
тко време за да освободи
стоки от митницата или да
си поправи автомобила, с
който е закъсал на път, НЕ
СЕ ДОВЕРЯВАЙТЕ ТОВА
Е ИЗМАМА!

4. Ако по телефона ви /
без значение домашен или
мобилен/ получите теле-
фонно обаждане от човек,
представящ се за Ваш бли-
зък роднина или познат,
който Ви моли да заплатите
климатици или радиатори
от чужбина, изпратени от

него, с обещание да ви вър-
не парите след това, НЕ СЕ
ДОВЕРЯВАЙТЕ ТОВА Е
ИЗМАМА!

5. Ако по телефона ви /без
значение домашен или мо-
билен/ получите телефонно
обаждане от човек, предста-
вящ се за служител в телеви-
зионна игра или в магазин,
който Ви заяви, че сте спе-
челили в томбола и за да по-
лучите наградата, трябва да
закупите ваучери за предп-
латени телефонни разгово-
ри и да продиктувате номе-
рата им, НЕ СЕ ДОВЕРЯ-
ВАЙТЕ ТОВА Е ИЗМАМА!

6. Ако в дома Ви дойде
непознат / независимо дали
е мъж или жена/ и се предс-
тави за служител на “Соци-
ално подпомагане”, несто-
панска организация или Об-
щината, който Ви заяви, че
може да помогне увеличе-
нието на пенсията Ви или
допълнителни помощи за
отопление, храна или соци-
ални услуги, НЕ СЕ ДОВЕ-
РЯВАЙТЕ ТОВА Е ИЗМА-
МА!, целта е да се види мя-
стото, където съхранявате
вашите пари и в последст-
вие те да ви бъдат открад-
нати!

7. Ако в дома Ви дойде не-
познат / независимо дали е
мъж или жена/ и се предста-
ви за търговски представи-
тел, който иска да Ви подари
или продаде артикул / маса-
жатор, апарат за кръвно или
други дребни вещи, НЕ СЕ
ДОВЕРЯВАЙТЕ ТОВА Е
ИЗМАМА!, целта е да се ви-
ди мястото, където съхраня-
вате сумите и в последствие

те да ви бъдат откраднати!
Не давайте информация за
домашния си адрес и не се
съобразявайте с указанията
на гласа в слушалката да не
безпокоите своите роднини!
В никакъв случай не давайте
наличните в дома си пари,
златни и сребърни бижута
или скъпи вещи и не теглете
паричните си спестявания от
банките, за да ги смените
срещу свободата на близкия
си! Позвънете на други свои
роднини и не давайте пари
на непознати, представящи
се за санитари или пълномо-
щниците на лекаря, с който
сте разговаряли! Бъдете
особено внимателни, кога-
то Ви поискат наличните па-
ри в дома, за да преценят от-
говаряте ли на критериите
за социални помощи – целта
е да се види мястото, където
съхранявате сумите и в пос-
ледствие те да ви бъдат отк-
раднати! Запомнете – услу-
гите от Общината, “Соци-
ално подпомагане” и други-
те звена се получават в съо-
тветното учреждение, а не
по домовете! Потърсете за
съдействие свои близки, ко-
ито да проверят възможнос-
тите, а не давайте пари на
непознати за несвършена
услуга!

Позвънете в РУМВР град
Балчик тел. 0579 7 24 31;
0579 7 24 32 или на тел.: 112
или на вашите близки, но в
никакъв случай не разчитай-
те само на информацията,
подадена Ви от гласа в слу-
шалката! Със сигурност сте
или ще станете жертва на те-
лефонна измама!

Äúðâåíà âàêàíöèÿ
Заповед за прекратяване на

учебните занятия във всички
училища на територията на
Община Балчик бе издадена днес
от кмета Николай Ангелов.
Неучебни са 19, 20 и 21 януари, а
причина за това са студеното време
и прогнозата за понижаване на

температурите в следващите дни.
Всички учебни сгради са

отоплени, но поради малкия брой
на ученици, явили се в понеделник
сутрин в училищата, часовете са
били намалени, съобщиха техните
директори.

Основните пътни връзки в

Балчик са почистени и опесъчени
– съобщиха от Община Балчик.

Временно бяха затворени за
почистване път II-27 "Добрич-
Балчик"и  път II-71 "Добрич-
Албена", информираха от Пътно
управление Добрич.

/Б.Т./




