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МБАЛ - Шумен получи... 

Врачанска област са получи-
ли помощ от алпийската стра-
на след наводненията. Пред-
ставители на швейцарското 
сдружение идват в България, 
посещават местата, където 
са доставяни материали и са 
доволни, че всичко, което са 
изпратили, се използва. „А 
за членовете на сдружението 
най-голямата награда за тях-
ната безвъзмездна работа е 
да видят радостта в очите на 
нуждаещите се“, допълни Бо-
ряна Налетова.

пенсионирани полицаи, ди-
ректори на фирми и т. н. Об-
щото между тях е, че са хора 
с добри сърца, носещи в себе 
си благотворителността“, 
каза Боряна Налетова. 

Тя обясни, че са доставяли 
оборудване и за нуждаещите 
се болници в по-малките бъ-
лгарски градове, повечето от 
които, обаче, вече са закри-
ти. Затова са решили сега да 
подпомагат по-големите ле-
чебни заведения - в облас-
тните центрове. Така вече 

(От 1 стр.)
Оборудването се взема 

директно от лечебните заве-
дения  и се съхранява в един 
бункер.  Членовете на  „Со-
лидарност Швейцария – Из-
точна Европа“ сами товарят 
тировете, плащат транспорта, 
ангажират се с всичко, необ-
ходимо за да пристигне даре-
нието. И го правят с усмивка 
и удовлетворение. Те са на 
различна възраст, с различни 
професии - лекари, фермери, 

Боряна Налетова (вдясно), член на швейцарското 
сдружение и  временно изпълняващата длъжността 
главна сестра в МБАЛ-Шумен Виолета Благоева.

Снимка Тошко ЙОРДАНОВ

„В последно време сме 
свидетели на целенасочени 
атаки срещу единството на 
българската нация, които съв-
сем естествено започват с от-
ричането на функциите на бъ-
лгарския език, подмяната му с 
други форми на комуникация. 
Разрушаването на обедини-
телната роля на българския 
език за нацията преминава 
през замяната на грамотност-
та с полуграмотност, подмя-
ната на ценностното отноше-
ние на българите към родната 
писмена и устна реч. Всичко 
това се случва в политиката 
и публичното пространство, 

в медиите (най-вече в елект-
ронните) и за съжаление – в 
българското училище и уни-
верситет. А в нашия град тези 
процеси като че ли се наблю-
дават по-отчетливо. По улици-
те на Шумен все по-рядко се 
чува родна реч; наблюдава се 
демонстриране на турска кул-
тура и практикуване на чужда 
южна лексика и граматика.

Ние от ВМРО-БНД, гр. Шу-
мен, не сме съгласни с при-
низяването на ролята на бъл-
гарския език като обединител 
на нацията, със замяната му 
в устната и писмена комуни-
кация с различни сурогати, 

с показната девалвация на 
традиционните български 
ценности”, се казва в декла-
рацията.

От ВМРО допълват, че 
първата стъпка в тази насока 
е разпространението на сти-
кери с надпис „Тук се говори 
на български език”.  „Според 
член 3 от Конституцията на 
Република България офици-
алният език в държавата е 
българският. Това ни дава 
основание да настояваме 
на публични места да бъде 
използван езикът на нашите 
предци”, се казва още в де-
кларацията. Тя е подписана 
от областното ръководство 
на ВМРО-БНД-Шумен. ШЗ

ВМРО в Шумен започва 
кампания за съхранение 

на българския език

12 години, благодарение на 
благотворителните акции на  
Сдружение „Солидарност 
Швейцария – Източна Евро-
па“, което непрекъснато се 
разраства, десетки българ-
ски институции – детски и 
старчески домове, болници 
и др., са се сдобили с бол-
нично и офис оборудване, 
подпомагани са и области, 
където е имало природни 
катастрофи. Така например 
през 2014 г. шест общини от 

ти. В момента е на скенер и 
днес/б.р.-вчера/ ще му бъде 
прелята кръв“, обясни д-р 
Тодоров.

Близки на пострадалия 
призоваха всеки, който желае 
да дари кръв, да го направи в 
Центъра за кръводаряване 
към МБАЛ-Шумен.

„От сутринта започнаха да 
идват желаещи да дарят кръв. 
Действително имаме нужда, 
няма значение от каква кръв-
на група са кръводарителите. 
Всеки, който има желание да 
помогне, може да го направи 
и не само днес“, каза вчера 
фелдшерът Галя Григорова от 

центъра по кръводаряване.
До края на работния ден 

на центъра вчера  - 13 ч. - кръв 
са дарили 36 души, съобщи 
още  ШУМ.БГ. Всички, които 
са имали желание, но не са 
успели да дарят кръв, могат 
да го направят в следващите 
дни.  ШЗ

Пострадалият тежко 
моторист Александър 

Димитров се нуждае от кръв

Моторист
не взе завоя за 
Дибич и счупи 

ключица
38-годишен мъж от Шу-

мен е пострадал при пътен 
инцидент около 22 часа в 
неделя на входа на село Ди-
бич. Х.Х. управлявал мото-
циклет “Ямаха” с шуменска 
регистрация. На ляв завой 
на влизане в село Дибич за-
губил контрол над мотоцик-
лета, излязъл вдясно от пътя 
и катастрофирал. Водачът е 
откаран за преглед в МБАЛ- 
Шумен, където е установена  
фрактура на дясна ключица 
и комоцио. Настанен е за ле-
чение в болничното заведе-
ние, информираха от прес-
центъра на МВР-Шумен. ШЗ

 
Късо съедидение 

подпали 
автосервиз

в Шумен
На 21 юли в 22:30 часа 

бил получен сигнал за пожар 
в автосервиз на ул.“Млада 
гвардия“ в Шумен. На място 
бил пратен противопожарен 
екип. Пламъците тръгнали 
след късо съединение в ел. 
табло на сервиза. Собстве-
никът се опитал да ги потуши 
сам с помощта на пожарога-
сител, но не успял. Унищо-
жени са лек автомобил Ауди, 
компресор, инструменти и 
части и помещение с площ 
55 кв.м. На помощ за гасе-
не на пламъците пристигнал 
втори екип. Пожарът е зага-
сен с 8 тона вода. Спасена е 
една сграда. ШЗ

 Много работа за 
огнеборците през 

уикенда
В съботния ден дежурните 

екипи са реагирали на девет 
сигнала за произшествия. В 
09:01 часа екип от Шумен е 
оказал съдействие за пре-
насяне на болен от дома му 
на ул.“ Ген. Драгомиров“ до 
линейка на ЦСМП. В 11:21 
часа противопожарен екип 
е погасил пожар в стърнище 
в кв.“Мътница“ . Пламъците, 
тръгнали поради небрежност 
при боравене с открит огън 
са обхванали  площ от око-
ло 6000 кв.м. Погасени са с 3 
тона вода.

В 16:01 часа на 22 юли е 
получен сигнал за пожар в 
кухня в жилище на ул.“ Проф.

Асен Златаров“ в Шумен. Из-
пратен бил екип,който уста-
новил, че собственик на газо-
ва бутилка я заредил до горе 
и при пускане на газов котлон  
газта  се запалила. Бутилката 
е унищожена, опушени били 
и около 20 кв.м стени в жили-
щето на 70-годишния мъж.

В 17:26 часа било потърсе-
но съдействие за техническа 
помощ. Съобщено било, че на  
пътното платно на бул.“Ришки 
проход“ в Шумен има разлято 
масло. Екип е пристигнал на 
място, платното е измито и 
обезопасено за преминава-
щите автомобили.

В 19:17 часа на 22 юли е 
получено съобщение за по-
жар в гараж на ул.“Средна 
гора“ в Шумен. Изпратеният 
на място противопожарен 
екип установил, че пламъците 

Полицейска хроника

Мотористът 
Александър Ди-
митров, който 
пострада теж-
ко  при сблъ-
сък с лека кола 
на бул. „Ришки 
проход“ в съ-
бота,  е в теж-
ко състояние и 
с опасност за 
живота, е съоб-
щил  за сайта 
ШУМ.БГ  д-р 
Недко Тодоров, 
зам.-директор в 
МБАЛ-Шумен.

„Състояние-
то на момчето 
е критично, с 
тежка черепно-
мозъчна травма 
и кръвоизлив, 
със счупени 
таз, бедро, кит-
ка, черепни кос-

Александър  Димитров е в критично състояние след удара на 
мотора му в лекия автомобил на бул.”Ришки проход”.

Ш у м е н с к а -
та организация 
на ВМРО започ-
ва кампания за 
съхранение на 
българския език. 
Това се казва в 
декларация на 
областния съвет 
на местната по-
литическа струк-
тура до медиите.

в гража на 61-годишния собс-
твеник тръгнали след късо 
съединение в инсталацията. 
Опушени били 30 кв.м стени, 
унищожени са три ел. уреда.

В 13:35 часа на 22 юли екип 
от районната служба в Нови 
пазар е пратен на сигнал за 
пожар на ул.“Априлов“ в града. 
На място огнеборците завари-
ли 80-годишната собственич-
ка на апартамента с порезна 
рана на десния крак. Изясне-
но било, че близо до нагрева-
телен уред имало аерозолен 
флакон за борба с  летящи ин-
сектициди, който се взривил. 
Следствие на това стъкло от 
остъклението на терасата се  
счупило и се порязало  жена-
та. Сама погасила пламъците 
Екип на ЦСМП пристигнал на 
място и обработил порезната 
рана. ШЗ

Пожарникарите  в Шумен и вчера имаха не по-малко работа, като бързо 
се отзоваха на сигнал за горящ контейнер на площата пред хотел “Мадара”.
 Снимка Тошко ЙОРДАНОВ


