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С. ИГЛИКА
Арендаторите

ЗП „БРАТЯ ШИВАЧЕВИ“ 
сключват договори

за наем рента за 2018 г. 
50 лв.+ 1 л олио/дка
0899823843, 0899388635.

Дарение от Сдружение 
„Солидарност Швейцария – 
Източна Европа“ получи вче-
ра  МБАЛ-Шумен. То включва 
38 болнични легла, 38 приле-
жащи шкафчета, 40 матрака, 
столове и болнични материа-
ли, осигурени от кантонална-
та болница в град Олтен. Да-
рението беше съпроводено 
от Боряна Налетова, член на 
швейцарското сдружение.

„Изключително сме бла-
годарни на швейцарското 
сдружение и на неговия 
президент Андреас Тьони, 
защото това действително 
е голяма помощ за нашата 
болница“, каза Виолета Бла-
гоева, временно изпълнява-
ща длъжността главна сест-
ра в МБАЛ-Шумен. „Нуждаем 
се от болнично оборудване 
и това дарение е съвсем на-

временно. Много от леглата, 
например, са за подмяна. 
Така че получената помощ 
ще бъде разпределена по 
отделенията, където има 
най-голяма нужда“, допълни 
Виолета Благоева.

„По принцип даренията се 
събират от всички болници в 
Швейцария. Това, за Шумен,  
в случая е от град Олтен.
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МБАЛ - Шумен получи 

дарение от болницата в 

швейцарския град Олтен

Велмира СТЕФАНОВА
Жители на ул. „Червена 

роза” в Шумен изпаднаха 
в шок след последния 

Жители на ул. „Червена 

роза” в Шумен са в шок 

след тайфуна ИСПА
ремонт на улицата, който 
направо я съсипал. Тежка 
машина дори изпочупила 
плочките пред блока, 
които хората сами си 

закупили и поставили след 
реализацията на водния 
проект на града, известен 
още като ИСПА 2. 
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Тирът с болничното оборудване, дарение от Сдружение „Солидарност Швей-
цария – Източна Европа“,  пристигна вчера по обед. Снимка Тошко ЙОРДАНОВ

След извършения т. нар. ремонт кошмарите за обитателите на ул. “Червена 
роза” в Шумен станаха още по-големи.  Снимка Тошко ЙОРДАНОВ

Пострадалият тежко

моторист Александър 

Димитров се нуждае от кръв

Шуменски самодейци 

участваха в най-

голямата автентична 

българска сватба


