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И това да стане, когато 
опознаете личния състав 
на „ Неврологично отде-
ление“ в нашата- балчиш-
ката болница, с началник-
отделение д-р Яна Дочева. 
Непрекъснато натоварен 
работен график /не дай си 
Боже, някой да отсъства 
по някаква причина/. Тук 
кипи денонощен труд от 
медицинските сестри: 
Ценка Петрова/ 50 г. тру-

дов стаж/, Росица Яки-
мова- 46 г. трудов стаж/, 
Снежина Димитрова, 
Елизабет Димова, Елина 
Иванова, Дида Козарева, 
техн. р-л Даниела Кереко-
ва, санитарките: Ива Сто-
янова, Шенгюл Ахмедова, 
Севда Василева, Виолета 
Димитрова. /В разговор с 
г-жа Снежина Димитро-
ва разбрах, че около 80 
% от личния състав са на 

предпенсионна възраст/. 
Ето на тези жени трябва 
да сме не само благодар-
ни, но и признателни... 
Защото си отиват у дома 
само да се наспят и осве-
жат . Именно те, заедно 
с неуморимата /все още 
издържаща на това темпо 
д-р Дочева,/ се отзовават 
на всяка болка и страда-
ние, със справедливо и 
високоотговорно отноше-

ние към всички пациенти. 
Не говоря за съвестното 
изпълнение на своите слу-
жебни задължения-гра-
мотно, до съвършенство 
изпипани. Това са най-
верните думи за тях. 
Другото е себераздаване 
и съпричастност, толкова 
необходими в сложната 
емоционална гама на ду-
мите, произнесени с въз-
хищение и благодарност 
от всички пациенти на не-
врологичното отделение. 
В днешно време толкова 
сме свикнали с ругатните 
един към друг и мрън-
кането, че добрата дума 
и дела /както в случая/, 
ни кара да настръхваме 
и ни изпълва с подозре-
ние. Това чувство изчезва, 
когато си под грижите и 
вниманието на този сра-
ботен в професионално 
отношение колектив. А 
свършеното вдъхва рес-
пект у болните. Всичко, 
взето заедно, повдига чо-
вешкия ни дух и вяра в 
резултатите от успешното 
ни лечение.  Благодар-
ността ни няма измерения 
и е несравнима, защото 
тук няма позиране, а пъл-
на искреност за сетен път.
С възторжение и благо-
дарност 

Хаджи Георги
 ЙОВЧЕВ

Д-р Яна Дочева /седнала/ и м.с. Ценка Петрова са винаги на своя пост, 
загрижени и изпълнителни.                                    Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

подготвихме със Сдруже-
ние „Българско наслед-
ство“ Балчик, България, с 
председател г-жа Маруся 
Костова - сподели г-н Вене-
лин Джендов, председател 
на Фондация „България за 
България“ Добрич, който 
транспортира на 14 март 
2022 г. кашоните с лекар-
ствени и хранителни проду-
кти до границата с Украйна 
и бе посрещнат на румънска 
територия от председате-
ля на украинската громада 
Богоев. 
Имахме опита на Славян 
Стоянов и Радослав Радков 
от Варна, успешно осъ-
ществили първия транш до 
Исакча, Румъния, на 8 март 
2022 г., като предадоха на 
г-жа Нина Иванова от Из-
маил, Украйна, хранителни 
продукти и лекарства, на 
стойност 1000 лв. за бълга-
рите в  Одеска област. Пър-
ви за помощ се отзоваха от 
Балчик пенсионерите от 
Клуб „Здраве“, с председа-
тел г-жа Тодорка Хариза-
нова, които дариха 150 лв. 
клубни пари за закупуване 
на лекарства. 
Значително количество ле-
карства и хранителни про-
дукти, на стойност 400 лв. 
закупи Сдружение „Бъл-
гарско наследство“Балчик 
като организатор на кампа-
нията и г-н Иван Добрев, 

собственик на Супермаркет 
„Аквилон“, който дари хра-
нителни продукти и прах 
за пране за 200 лв. Много 
трогателна бе организация-
та на инвалидите в Балчик, 
с председател г-жа Деспина 
Маринова, които бяха на-
пълнили догоре два кашона 
със собствено приготвени 
и промишлени консерви. 
Индивидуално много граж-
дани дариха пари, от 3 лв. 
до 100 лв., без да искат да 
се афишират. Подписаха 
се само в списъците на да-
рителите, сред които пре-
обладаваха наследниците 
на преселниците от 1940 г. 
в Балчик, които пазят спо-
мена на своите родители и 
деди за тежките години на 
преселването и последвали-
те гладни военни години.
До края на месеца по пенси-
онерските клубове, органи-
зирани от г-н Ангел Събев 
и клубните председатели, 
както и от фирмени и други 
учреждения, ще очакваме 
парични и материални по-
мощи за бесарабсите бъл-
гари и гагаузи в Р.Молдова, 
които са много засегнати от 
бежанската украинска въл-
на и живеят в най-бедната 
държава в Европа.

В хотелите „Хелиос“, „Са-
мара“, „Юпитер“, „Лотос“ 
и др. балчишки граждани 

носят хранителни стоки, 
лекарства, дрехи и обувки 
за бежанците от Украйна. 
Ученическият съвет от СУ 
„Христо Ботев“ пръв даде 
пример като събра пари и 
ги предаде на управите-
лите на хотел „Юпитер“ и 
„Хелиос”Балчик. Дарител-
ската им кампания продъл-
жаватъй като ежеднвно с 
увеличават нуждите от жиз-
нено необходими лекарства 
и консумативи.
ЗК Вихър” с.Сенокос, с 
председател г-н Илия Или-
ев, и земеделският произ-
водител г-н  Калин Госпо-
динов, който има магазин и 
кланица в с.Сенокос, пода-
риха фасул и месни проду-
кти за украинските бежанци  
в хотел „Самара”, с упра-
вител г-н  Христо Желев.
Кметът на с.Сенокос г-н 
Красимир Иванов, приюти 
в собствения си дом 9 бе-
жанци.
Радостно е да съобщим, че 
се роди в Майчин дом Ва-
рна, второ дете на украинска 
бежанка, която бе изписана 
в неделя и се прибра в уют-
ния хотел „Хелиос” Балчик. 
Детето се казва Мария и е 
трето дете в семейството. 
Освен в хотелите на града,  
има настанени украинци в 
балчишки къщи, вили и в 
селата на Общината.
                                     БТ

Да сверим часовниците си по тях Втори транш хуманитарна 
помощ за Украйна

Г-жа Маруся Костова, председател на Сдружение 
“Българско наследство” Балчик, България, предава 10 
кашона хуманитарна помощ за бесарабските българи и 
гагаузи в Одеска област и 300 лв. на г-н Венелин Джендов 
за транспорт до ферибота в Исакча, Румъния, където да 
бъдат предадени на упълномощените лица от Украйна.     
                                                                                               Фото: БТ

ТЪЖНА ВЕСТ
ПОЧИНА ГЕОРГИ АНДОНОВ
/30 март 1950 г.-19 март 2022 г./

най-дългогодишният общински 
съветник, земеделски лидер, агро-
бизнесмен, председател на Пенси-
онерски клуб “Младост” Балчик, 
носител на званието “Обществе-

ник на 2012 г.”
Поклон пред борбения му дух!
Сбогом, уважаеми приятелю!

Погребението бе  на 20 март 2022 г. 
от 13.00 ч. 

на Нови гробища Балчик 


