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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

Поклонение пред Паметника на Васил Левски в Балчик от ученици на ОУ “Антим I, на 19 февруари 2019 г.
                                                                                                                                             Фото: Теорги ЙОВЧЕВ.  

Ученици от ОУ “Антим I” Балчик, под ръководството на г-жа Величка 
Кирова, изнесоха невероятно добър рецитал със стихове за Васил Левски, на 
тържеството в НЧ “Васил Левски 1959” Балчик, проведено на 19 февруари 
2019 г.                                                                                        Фото: Маруся КОСТОВА 

Разкрит е дарителски номер в 
подкрепа на лечението на Димитър 

Стоев от с. Оброчище
Разкрит е номер, чрез 
който могат да се даря-
ват средства в подкрепа 
на лечението на Дими-
тър Стоев от балчишко-
то село Оброчище.
Ако желаете да помог-
нете трябва да изпа-
тите дарителски SMS 
с текст на латиница 
DMS DIMITAR на но-
мер 17 777. Това могат 
да направят абонати 
на  Telenor, VIVACOM 
и A1.
Димитър Стоев е на 
33 години. Както До-
брич онлайн писа, през 
2014 година получава 
тежка травма на чет-
върти шиен прешлен 
при гмуркане в морето 
във Франция. Следва 
мигновена парализа 
и загуба на съзнание. 
Събужда се няколко 
дни по-късно в болни-
ца, парализиран и без 
спомени за случилото 
се. Интензивното му 
лечение продължава 
около месец, след кое-
то е настанен в реха-
билитационен център, 
където прекарва около 
7 месеца. За това време 

претърпява още някол-
ко операции. Успява да 
се раздвижи леко, но 
като цяло остава пара-
лизиран.
При връщането му в 
България става ясно, 
че тук няма центрове за 
хора в неговото състоя-
ние и започва да търси 
възможности за лече-
ние в чужбина. Един-
ствените предложения, 
които получава, са за 
лечение със стволови 
клетки.

Клиника AIMIS в Ки-
пър дава оферта за 
оперативно лечение и 
вливане на стволови 
клетки на стойност 60 
000 евро. Д-р Дочева 
(невролог) дава стано-
вище с препоръка за 
лечение със стволови 
клетки. От Министер-
ство на здравеопазва-
нето е получен отказ 
за финансиране на ле-
чението, поради което 
стартира дарителска 
кампания.


