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Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32

Международен 
форум за 
история, 

литература 
и фолклор 

тел. +359 899 655 249

Lucky’s 
кетъринг

Закусвалня “Хапката”
поръчки на тел. 0896 602632

0579/7 22 26
www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

* строителствo *ремонт *проектиране*
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 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

Посетете Оптика „Ювелир“
 в град Балчик, кв.“Левски“ 

 (до магазин SHEF)

СКРЪБНА ВЕСТ

От 4-8 май 2022 г. се 
проведе Международна-
та регата Порт Бургас - 
Bourgas Sailing Week. В 

надпреварата взеха учас-
тие над 100 състезатели 
от България, Румъния, 
Украйна и Гърция. Про-

ведоха се 10 гонки при 
идеални за ветроходците 
метеорологични усло-
вия.

Морски Клуб Балчик 
участва с осем състеза-
тели в класовете Опти-
мист, ИЛКА 4 и 420. 

ИЛКА 4  Момичета под 
16 години
1-во място - Андриана 
Николаева  
2-ро място - Габриела 
Василева  

420 
2-ро място - Вилислав 
Димитров, Момчил Баев  
4- то място - Борислав 
Тодоров, Огнян Великов
 
ОПТИМИСТ
4-то място - Никол Ди-
митрова - момичета 
младша възраст
17-то място - Мартин 
Димитров - момчета 
старша възраст

Искрени благодарнос-
ти към организатори-
те от Yacht Club „Port 
Bourgas“, за доброто съ-
дийство и организация 
на тазгодишното изда-
ние на регатата. 
Благодарности и към 
Община Балчик, г-н 
Николай Ангелов и 
Lighthouse Golf & Spa 
Resort , без които наши-
те успехи не биха били 
възможни.

Александър СЛАВЧЕВ
Председател на Мор-

ски клуб – Балчик

Още за Морски клуб 
четете на стр. 2

ПОЧИНА ВЕТЕРАНЪТ
ОТ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА 

ПЕТЪР ГАТЕВ ЙОВЧЕВ
/3 АПРИЛ 1923 г. - 8 МАЙ 2022 Г./

СНИМКАТА Е ОТ ТЪРЖЕСТВОТО ПО СЛУЧАЙ 
НЕГОВАТА 99-ГОДИШНИНА.

ПОГРЕБЕНИЕТО БЕ  В СЕЛО СЕНОКОС 
В ДЕНЯ НА ПОБЕДАТА 9 МАЙ 2022 г. от 13.30 ч.

Международна регата 
„Порт Бургас”

Конкурс за длъжността 
“Началник отделение”

 в МБАЛ-Балчик

 „МБАЛ - Балчик“ ЕООД обявява конкурс за длъж-
ността  „Началник отделение“ на следните отделения: 

1. „Акушеро – гинекологично“; 2. „Детско отделение“; 3.„Невро-
логично отделение“; 4. „Вътрешно отделение“;  5. „Хирургично 
отделение“;
Конкурсът ще се проведе на 03.06.2022 г. от 10:30 ч. в  заседател-
ната зала на МБАЛ, а заявления и документи за участие ще се 
приемат до 27.05.2022 г.  всеки делничен ден от 08:00 до 15:00 ч. в 
администрация на „МБАЛ – Балчик“ ЕООД . 
Необходими документи за участие в конкурса: Заявление за учас-
тие в конкурса; CV (Автобиография); Копие от Диплома за при-
добита образователно-квалификационна степен „магистър” по 
специалността, по съответната обособена позиция от конкурса; 
Копия от други удостоверения за повишаване на квалификацията 
(ако има  такива); Копие от трудова книжка за удостоверяване на 
посочените изисквания за  професионален опит; Удостоверение за 
членство в Българският лекарски съюз - копие; Проект на тема: 
„Управление на стационарно отделение, в съответствие с изменя-
щата се актуална нормативна уредба в сферата на здравеопазва-
нето за тригодишен период, с цел осигуряване на ефективен ме-
ниджмънт“.


