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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  диоприч-
ни 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”)

Бакалавърска програма 
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”

Магистърска програма 
„Управление на луксозното хотелиерство” 

Множеството платени стажове във Франция, с които студентите самофинансират 
образованието си. 

НОВ БЪЛГАРСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ - АЛБЕНА

Web страница: www.nbu.bg  – Учебни програми – Електронен каталог 
Тел: 0579 6 20 23 – база Албена   052 607 946 – база Варна

Първото бебе на 2019 г. е Велизара Енева. На снимката при изписването: 
бащата Венцислав Д.Енев, майката Маргарита Енева и братчето Митко.        
                                                                                  Фото: Марияна ВЪРБАНОВА

Бабинден в Родилното 
отделение в Балчик

Има отделение „Нервни болести” 
в Балчишката болница

По традиция на 21 януа-
ри участвам в началото на 
празника в Родилното от-
деление на МБАЛ Балчик. 
Тази година там ме заведе 
д-р Парсек Салбашян,  хи-
рург и управител  на Болни-
цата. Приятно е да видиш 
усмихнатите лица на един 

медицински състав, който 
е готов професионално да 
подходи към всяка жена, 
бъдеща родилка и настояща 
майка. 
Д-р Емилия Димова  споде-
ли, че в началото на 2019 г. 
са се родили вече 3 бебета:  
дъщеричката на моя пле-

менник Венцислав Д.Енев 
и съпругата му Маргарита 
– Велизара /Бебе № 1 на 
Балчик за 2019 г./; след Ве-
лизара се е родил Мартин 
Иванов от Ген.Тошево и 
Ириса Христова от Добрич. 
Последното от 60-те ро-
дени деца през 2018 г. е 

Станислав Ангелов от 
с.Оброчище. Миналата 
година родените момчета 
са 33, а момичетата – 27. 
Мъжка година, дано не е 
военна. 
Родените с Цезарово сече-
ние са 20.  
Д-р Е.Димова работи съв-
местно с д-р Валентин 
Димитров, д-р Христо Дъб-
нишки, д-р Радилов и по 
договор с д-р Николова и 
д-р Милев.
В ражданията безспорно 
място заемат :старшата 
акушерка Онбашиева, аку-
шерките  Юлия Иванова, 
Ивета Чамурлийска, Гю-
нюл Мюрсел, Лукреция 
Димитрова, Имран Дадова, 
гл.сестра Йовка Канаврова. 
Тук срещам ведрите лица 
на санитарките: Марияна, 
Бахтишен, Костадинка, 
Антоанета, Стоянка и Вик-
тория.
Да има повече деца  в Бъл-
гария, си пожелахме всич-
ки и дано Господ чуе мол-
бата ни.
              Маруся КОСТОВА

В предния брой на нашия 
вестник публикувахме едно 
писмо на Ралица Костадино-
ва, изпратено на електрон-
ната ни поща „Възродете 
Неврологичното отделение 
на Балчик”. 
При проверка от страна на 
редакцията се оказа, че тако-
ва отделение има и то е със 
структура от I ниво на ком-
петентност, в изпълнение 
на медицинския стандарт 

по „Нервни болести“  – 14 
легла в т.ч. интензивни – 4 
легла. Отделението разпола-
га още и с 8 самостоятелни 
комфортни стаи, с отделен 
санитарен възел и централна 
климатизация.
Началник отделение „Нерв-
ни болести” е д-р Стаменка 
Христова;в екипа и е д-р 
Марияна Йорданова; м.с. 
Маргарита Любомирова 
ст.мед.сестра и д-р Манук 

Бейлерян, консултант-нев-
рохирург.
Извиняваме се на нашите 
читатели, че ги заблудихме 
несъзнателно като се предо-
верихме на непроверена ин-
формация.
Специално поднасяме изви-
ненията си на управителя на 
МБАЛ д-р Парсек Салбашян 
и на екипа на д-р Стаменка 
Христова.

Маруся КОСТОВА
Гл.редактор

Иван Дачев бе избран за председател на 
Гурковската кооперация

На 19.01 2019 г. се проведе 
Общо събрание на Земедел-
ската кооперация, с. Гурково.
С едноминутно мълчание бе 
почетена паметта на Тодор 
Моралийски, председател на 
кооперацията до своята кон-
чина, края на 2018 г.
Трима се кандидатираха за 
Председател на коопераци-
ята: Иван Димитров Дачев, 
Милен Цонев Събев и Ста-

ньо Рачев Иванов. 
На събранието присъстваха 
108 член кооператори. 
Тримата кандидати се пред-
ставиха и посочиха своята 
концепция за дейността на 
кооперацията. 
След тайно гласуване, Ко-
мисията по избора, отчете 
следните резултати: Иван 
Димитров Дачев – 68 гласа; 
Милен Цонев Събев – 30 гла-

са и Станьо Рачев Иванов – 7 
гласа.
Новоизбраният председа-
тел Иван Дачев, благодари 
за оказаното му доверие и 
Общото събрания беше за-
крито.
През април 2019 година 
предстои събрание, на което 
член кооператорите очак-
ват от новия председател, 
след финансова ревизия, да 
отчете какво е състоянието 
на кооперацията, защо до 
настоящият момент има не-
изплатени ренти. Налагат се 
промени в Устава(който е от 
2003 г.), по отношение ман-
датността на членовете на 
Управителния и Контролния 
съвет и други въпроси.
С пожелание за ползотворна 
дейност и успешен мандат 
на новоизбрания Председа-
тел на Земеделска коопера-
ция, с. Гурково, Иван Дачев.

Люба РАДОСЛАВОВА

Комисията по жилищно настаняване 
при Община Балчик 

ще има приемен ден в залата на Общинска администрация. 
Гражданите ще могат да направят записвания 

на тел. 0579 71077
 или в Информационния център на Общината. 

Всеки първи и трети вторник на месеца комисията ще приема 
от 13.00 до 15.00 ч. 


