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Д-р Пламен Димитров, анестезиолог в МБАЛ
“Балчик”, удостоен с национален сребърен
почетен знак и диплом “Лекар на годината”

В медийното  прост-
ранство миналата  сед-
мица отново се загово-
ри за 19 октомври- Пра-
зник на българския ле-
кар. На 19 октомври, за-
щото това  е Денят  на
Преп. Иван Рилски Чу-
дотворец. А български-
ят лекар, в условия като
днешните,  върши чуде-
са като светията.

Ето защо на 19 октом-
ври 2013 г. на специална
церемония в 5-звездния
хотел SOL /между Несе-
бър и Равда/ , за 20-и по-
реден път бяха връчени
националните отличия
– златен и сребърен знак
и диплом - на лекари от
цялата страна, избрани
с  предложение на  ра-
йонните лекарски коле-
гии /РЛК/, които са стру-
ктура на Българския ле-
карски съюз /РЛС/. Та-
къв знак от Балчишката
болница  е   получила
преди 6 години д-р Диа-
на Малчева, педиатър ,
завеждащ  Детско отде-
ление в МБАЛ Балчик,
лекар и личност от го-
ляма висота. Надежда и
благодарност на  всяко
семейство,  което  има
дете. Тя е избирана още
и за „Лице на град Бал-
чик” и „Общественик на
годината за 2012”.

Тази година Управи-
телният  съвет на  РЛК
гр.Добрич, с председа-
тел д-р Галя Василева,
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общопрактикуващ  ле-
кар  /GP/,  е  направил
предложение за удосто-
яване със сребърен по-
четен знак „Лекар на го-
дината” и диплом на д-р
Пламен Димитров, дъл-
гогодишен  анестезио-
лог в МБАЛ Балчик, от-
личаващ се с професи-
оналното си и доброна-
мерено отношение към
пациенти и колеги-лека-
ри и медицински персо-
нал. Отзивчив при реша-
ване на различни меди-
цински казуси.  Много
трудолюбив  и с  амби-
ции за постоянно усъ-
вършенстване и специ-
ализация. Баща  на две
талантливи деца - мом-
че и момиче, ученици в
ОУ „Св.Св.Кирил и Ме-
тодий” гр.Балчик. Съп-
ругата му също е лекар.

Д-р Пл.Димитров е и
активен в  гражданско
отношение. Той милее
за балчишката болница.
Вълнува се от изпълне-
нието на европейските
проекти за  ремонта и.
Особено за течовете от
таваните и належащата
нужда от приоритетна
смяна на покрива. Одо-
брява нововъведенията
в операционния  блок,
което най-пряко  касае
неговата работа. В об-
ществената си  работа
използва опита си като
бивш общински съвет-
ник.

„Ако се реши пробле-
мът с националния бю-
джет, подпише се рам-
ков  договор  от БЛС  и
НЗОК  /Националната
здравно-осигурителна
каса/- ще бъдат решени
много проблеми в здра-
вните заведения, в част-
ност и в нашата болни-
ца – каза д-р Пламен Ди-
митров пред колегите от
нашата редакция. Мина-
лата година не беше по-
дписан такъв договор, а
това е част от реформа-
та в здравеопазването,
започнала през 1999 г.
Министърът на здраве-
опазването д-р Таня Ан-
дреева трябва да препо-
дпише  този договор  –
продължи да разсъжда-
ва д-р Пламен Димит-
ров,  който договор  да
влезе в сила най-късно
от 1 март. Да се напра-
вят промени  в чл.40  в
здравното осигуряване.
Тези, които се осигуря-
ват от Републиканския
бюджет, да бъдат на ба-
за не по-ниска от мини-
малния  осигурителен
доход, а ежемесечните
трансфери от държава-
та да стават по специал-
ни списъци е предложе-
нието, което поддържат
всички колеги.”

От  разговора  с  д-р
Пламен Димитров нап-
равих следните изводи,
познати на всеки бълга-
рин, който се интересу-
ва от здравните пробле-
ми:

Заболеваемостта  в
България е все по-голя-
ма. Смъртността расте
все повече. Демограф-
ският срив е стигнал сле-
двоенните равнища  и
държавата е длъжна да
се намеси. НЗОК ще по-
еме разходите по задъл-
жителните  ваксини.
Фондацията за лечение
на деца, оглавена скоро
от д-р Ива Станкова, пе-
диатър, ще решава с нов
обществен съвет кои де-
ца ще се лекуват с дър-
жавни пари. Как може
да се бавят повече от 100
дни документите на де-
ца, нуждаещи се от спе-
шно лечение у нас и в
чужбина? Обещано  е
на болниците да полу-
чат повече  финансови
средства от  миналата

година, предвидени са
140 млн. лв.повече, за да
се преодолее  болнич-
ния дефицит  и  пак  е
съмнително дали болни-
ците ще получат необ-
ходимото и дали няма да
разчитат единствено на
общините като нашата
МБАЛ, която по статут
е общинска. От тези па-
ри са извадени необхо-
димите за лекарства, ко-
ито са разписани в от-
делен лист по желание
на  БЛС. Затова  много
болници са пред фалит,
онкоболните са обрече-
ни. Спешната помощ не
е  обмислена  като  ху-
манна и спешна. Цена-
та на лекарствата са ви-
соки и трябва да се на-
малят с държавна наме-
са.  МЗ трябва да рабо-
ти съвместно с МОН. Да
се преосмислят старите
наредби за съставяне на
учебните програми, къ-
дето ученическата нато-
вареност е несъобразе-
на с детското здраве и не
е здравословна.

Проблемите са много,
но могат да бъдат реше-
ни навреме, защото то-
ва е най-важно в здра-
веопазването – преван-
тивност  и  навремен-
ност.

От Добрички регион,
на 19 октомври, с награ-
да , по случай Св.Иван
Рилски, е удостоен още
д-р Димитър Хаджиев,
също анестезиолог, GP в
гр.Каварна .

По  същия  повод  с
други престижни наг-
ради са удостоени лека-
рите от Добрич:д-р Ел-
ка Козарева, нефролог,
„Лекар  на  Добричка
област”. С регионални
награди по случай Пра-
зника на българския ле-
кар  са  наградени  д-р
Марияна  Бонева,  д-р
Людмила Радилова, д-р
Искрен Димитров, д-р
Росица Стоянова,  д-р
Димитър Радичков, д-р
Щерю Иванов.

 Честит празник на всич-
ки наградени и на тези, ко-
ито ще извоюват с труда си
най-достойната награда-
благодарността на пациен-
тите и техните близки, из-
разяваща се в простичката
дума: „Благодаря!”

Маруся КОСТОВА

СОУ “Христо Смирненски” с. Оброчище:
“Доставка на хранителни продукти за обедно

хранене на учениците от І -VІІІ клас…”
ПУБЛИЧНА  ПОКАНА
за представяне на оферти

Предмет  на  поръчката:  “Доставка  на  хранителни
продукти за обедно хранене на учениците от І -VІІІ клас
при СОУ “Христо Смирненски”, с.Оброчище. Доставка
на безплатни закуски за учениците от І - ІV клас”

Краен срок за получаване на оферти: 16:00 часа на
05.11.2013 г.

Лице за приемане на офертите: Калинка Богданова-
деловодител, СОУ “Хр. Смирненски”

Зимно поддържане и снегопочистване на
общинската пътна мрежа

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
за представяне на оферти

 Предмет на поръчката “Зимно поддържане и
снегопочистване на общинската  пътна мрежа
за  експлоатационния  зимен сезон  2013/2014
година, разпределена на територията на Община
Балчик  и обособена по позиции”

Краен срок за получаване на оферти:
16:00 часа на 30.10.2013  г.
Лице за приемане на офертите- Красимира Костова

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на
ОбС-Балчик; Решение № 421 от 26.09.2013 г. на Общински
Съвет - Балчик и във връзка със Заповед №1193 /28.10.2013
г. на Кмета на Община Балчик.

1. ОБЯВЯВА публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим
имот, частна общинска собственост, представляващ:

 Незастроен урегулиран поземлен имот №VІ, кв. 42 по ПУП на гр. Балчик,
в.з. “Изгрев”, с площ от 423.00 м2, (ПИ 02508.1.293 по кадастралната карта на
гр. Балчик), при начална цена 20 304.00 лв. (двадесет хиляди триста и четири
лева), без ДДС.

Търгът ще се проведе на 22.11.2013 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в
сградата на пл.”21 септември” № 6.

Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 04.11.2013 г. до 20.11.
2013 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по
посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 21.11.2013  г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в
срок до 16.00 ч. на 21.11.2013 г. в Информационния център на Община Балчик.

За справки: тел. 7-10-41  Караиванова,  Петкова     

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим
имот, частна общинска собственост - в.з. “Изгрев”

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на
недвижими имоти, частна общинска собственост - с. Ляхово
На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на

ОбС-Балчик, изм. и доп. с Решение 748 по Протокол № 59 от
17.02.2011 г.; Решения № № 413, 414  и 420  от 26.09.2013 г.
на Общински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед №1192/
28.10.2013 г. на Кмета на Община Балчик.

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими
имоти, частна общинска собственост, представляващи :

1. Поземлен имот с идентификатор №44882.22.98 по кадастралната карта
на с. Ляхово, общ. Балчик (част от УПИ І-63, кв. 2 по ПУП на с. Ляхово),  с 
площ от 1 306 м2, при начална цена 10 448.00 лв. (десет хиляди четиристотин
четиридесет и осем лева), без ДДС.

2. Поземлен имот с идентификатор №44882.22.97 по кадастралната карта
на с. Ляхово, общ. Балчик (част от УПИ І-63, кв. 2 по ПУП на с. Ляхово), с
площ от 861 м2, при начална цена 6 716.00 лв. (шест хиляди седемстотин и
шестнадесет лева), без ДДС

3. Поземлен имот с идентификатор №44882.501.22, по кадастралната карта
на с. Ляхово, общ. Балчик (УПИ ІІІ-22, кв. 3 по ПУП на с. Ляхово) с площ от 1
385 м2, при начална цена 10 803.00 лв. (десет хиляди осемстотин и три лева/,
без ДДС.

Търгът ще се проведе на 20.11.2013 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в
сградата на пл. “21 септември” № 6.

Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 04.11.2013 г. до
18.11.2013 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по
посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 19.11.2013  г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в
срок до 16.00 ч. на 19.11.2013 г. в Информационния център на Община Балчик.

За справки : тел. 7-10-41 Караиванова, Петкова         

ОИЦ  Добрич представя новите оперативни програми
в Община Балчик

На 11.11.2013г.от 10:30 часа в сградата на Община Балчик
ОИЦ  Добрич ще представи възможностите за финансиране
през новия програмен период. Целта на инициативата е
запознаване на потенциални и бъдещи бенефициенти с
новите оперативни програми, приоритетните оси и
допустимите дейности за финансиране.

Експертите от ОИЦ  Добрич ще представят пред аудиторията Оперативна
програма (ОП), Развитие на човешките ресурси 2014  2020г.”. Програмата цели да
финансира дейности, насочени към по  висока и качествена заетост, намаляване
на бедността и насърчаване на социалното включване, както и модернизация на
публичните политики в социалния сектор. Допустими кандидати за получаване
на финансиране по програмата са Министерството на труда и социалната политика;
Агенцията по заетостта; Центъра за развитие на човешките ресурси и регионалните
инициативи;  образователни и  обучителни  организации;  организации,
предоставящи посреднически услуги на пазара на труда, работодатели, общини и
райони на общини, браншови организации, неправителствени организации и др.

На образованието се залага, като на една от приоритетните области на финансиране
през новия програмен  период чрез  новата Оперативна програма „Наука  и
образование  за интелигентен  растеж 2014   2020г.” Програмата ще подкрепя
инвестиции, водещи до повишаване на качеството на научните  изследвания и
образованието. Потенциални бенефициенти по програмата са работодатели,
синдикати, НПО, образователни институции, центрове за кариерно развитие и други.

В рамките на мероприятието ще бъде представена и Оперативна програма „Региони
в растеж 2014  2020г.” Община Балчик е допустима, като бенефициент за кандидатстване
по две от приоритетните оси на програмата - приоритетна ос 4 „Регионална и социална
инфраструктура” и приоритетна ос 5 „Регионален туризъм”.

ОИЦ  Добрич е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране
на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Центърът е  създаден от  община гр.  Добрич в  партньорство с  Областна
администрация   област Добрич, Бизнес-център  гр. Добрич, общините Балчик,
Каварна и Добричка в изпълнение на проект «Създаване и функциониране на
Областен  информационен център  - Добрич»,  финансиран по  Оперативна
програма «Техническа помощ»,  съфинансирана от  Европейския фонд  за
регионално развитие на Европейския съюз.




