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~Водещ rр-ьден хирурr оrпави

с-ьвета на директорите

брой 46, 29ноември 2021 г.

Председател на Съвета на
директорите на ,,м:БАЛ-Доб
рнч" АД вече е проф. д-р Радо
слав Радев. Неговата кандида
тура беше одобрена на провело
се извънредно общо събрание
на акционерите на здравното
заведение, което се проведе ми
налата седмица, след проведен
конкурс през месец април 2021
г., съгласно писмо на Мнннс
терството на здравеопазването
и в изпълнение на търговския
закон и уставана дружеството.

Позицията на зам.-предсе
дател на Съвета на директори
те се заема от Лъчезар Каради
мов, изпълнителен директор
на ,,м:БАЛ-Добрнч'' АД е д-р
Георги Желязков.

Проф. д-р Радослав Радев
има забележителна кариера и
е водещ гръден хирург в Бъл
гарня. Неговият професио
нален път на лекар започва в
1\,fБАЛ-Добрич през 1979 г. Ро-

дене през
1953 г. в
rp. Бяла,
завърш
ва Меди
цинския
факултет
в Меди
цинския
уннвер
снтет-Со
фня през
1979 r.,
придоби
ва специ
алност по хирургия през 1986
r. н по гръдна хирургия през
2001 r. Професионалният му
път започва в Оrделеннето по
хирургиякъм ,,м:БАЛ-Добряч''
АД, където остава до 1981 г.
Работи в Клиниката по гръдна
хирургия в УМБАЛ „Св. Ма
рина" -Варна, а през 2004 r. я
оглавява. В периода 2004-2011
r. е ръководител на Катедра-

та по хирургически болести.
В богатата си кариера заема
длъжността н на декан на Ме
дицинския факултет към Ме
дицинскияуниверситет-Варна.
В момента проф. д-р Радослав
Радев е съветник на ректора
на МУ-Варна по електронно и
дистанционно обучение и сн
мулацнонна медицина.

МБАЛ-Добрич

в liоnницата дневно
постъпват междv 5 и 1
ДVWИ С КОРОН8ВИРVС

Има леко намаление на броя
на хоспитализираните с коро
навнрус в 1\,fБАЛ - Добрич в
сравнение с преди седмици,
огчнта директорът на лечебно
то заведение д-р Георги Желяз
ков. 40 са пациентите с по-леки
снмптомв в КОВНД - отделение
то, а 8 са настанените в тежко
състояние в реанимационната
зона, като капацитетът й е на
100% използван.

Директорът на болницата
смята, че все още не може да
се говори дори за някакъв на
чален етап на овладяването на
тази поредна вълна на панде
мията от коронавнрус. Показа
телно е, че все още ежедневно
в ковнд - отделението ни се
приемат между 5 н 7 души с
коронавнрус, заяви той.

Няма промяна в средната

възраст на хоспнталнзнраннте
-от 50 до 60 годннн.

Директорът на 1\,fБАЛ-До
брич е в очакване на увеличе
ние на случаите с коронавнрус,
като предполага, че ефектът от
струпването на хора на 14-ти и
на 21 ноември - изборите 2 в
1 н балотажа ще се усети след
около десетина дни.

Все по-често споменава
ната мярка за въвеждането
на задължителна ваксинация,
която се обсъжда в останалите
европейски държави, според
директорът на 1\,fБАЛ - Доб
рич, би била стъпкав правилна
посока. Това ще се дискутира
тепърва, но клввнчннге резул
тати ясно показват, че смърт
ността при ваксинираните е
много по-малка, мотивира се
д-р Желязков.
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РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ МЙОНИ

Европейският земеделски фонд за развитие на селскитерайони
,,Европа инвестира в селскитерайони"

СДРVIНЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА rPVПA ТЕРВЕП-ИРVWАРИ"
В офиса на МИГ „Тервел-Кру

шари" на 18.11.2021 г. се подпи
са 29-я по ред Администрати-

по ПРСР 2014 - 2020 г., чрез
подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНО
СТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Процедура за. подбор на проект
ни предложения в ИСУН 2020
№ BGOбRDNP00l-264, Подмяр

- ,,Развитие и подкрепа в сферата. ка 6.4. Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности на МЯР
КАМО6-РАЗВИТИЕ НА СТО
ПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ,
прием 2020 г., към Стратегията
за Водено от общностите местно
развитие на МИГ Тервел - Кру
шари е подадено Проеl\."ТНО пред-
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вен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ
BG06RDNP001-19.264-008-C01

на денталната медицина на тери
торията на МИГ ТЕРВЕЛ- КPY
IllAPИ".

На 10.03.2020 г. във връзка с
обява по чл.46 ал.3- ал.6 /Наред
ба 22/2015 за предоставяне на.
безвъзмездна финансова помощ

ложение „Подобряване на конку
рентоспособността. и условията
на.труд в ,ДОНИДО М" ООД"

Подаденото проектно пред
ложение е одобрено от МИГ и на
18.11.2021 г. е сключен с Държа
вен фонд „Земеделие« Договор
за. предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ.

Общата. стойност на Дого
вора е за 88 500,00 лв. от които
61 950,00 лв. безвъзмездна. фи
нансова. помощ.

Инвестицията по проекта. е
закупуване на челен товарач, кой
то е необходим, за да се механи
зира трудът при част от операци
ите по обслужване на клиентите,
да се оптимизират разходите на
предприятието и да се предложи
услуга.до повече населени места.
По този начин се надгражда и по
добрява. съществуваща дейност
на. предприятието и се разширява
портфолиото от услуги.

Чрез инвестиции за. развитие
на. неземедепска дейност се цели
подобряването на. условията за.
труд и повишаване на КОН1."У})ен
тоспособността на предприятие
то.

Проектът финансиран чрез
Стратегията за водено от общно
стите местно развитие на. 1\1ИГ
Тервел - Круша.ри има за.цел под
помогне съществуващо микроп
редприятие от територията на
миг.
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