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Николай ПЕШЕВ

Българо-норвежкото дружество „Фламекс 
България“ започна производство на течности за 
зареждане на пожарогасители. Заводът се на-
мира край Белослав и е построен върху терена 
на предприятието за стъклени изделия „Инхом“ 
ООД. Инвестицията е на стойност 1.3 млн. евро, 
като 790 000 от тях са платени по програмата на 
норвежкото правителство „Иновация - Норвегия“. 
„Фламекс“ произвежда течност за зареждане на 
пожарогасители, която не замърсява околната 
среда. Препаратът може да бъде използван при 
пожари на елоборудване при напрежение до 1000 
волта. Капацитет на поточната линия е 150 хил. по-
жарогасителя годишно. На практика дейността на 
цеха стартира в края на миналата година с пробен 
режим на натоварване. Приходите от първите про-
дажби са за 250 000 евро.

„Фламекс България“ се готви да кандидатства 
по програмата „Иновация - Норвегия“, като целта е 
да започне производството и на бутилки за пожа-
рогасители.

Производствените мощности са изградени вър-
ху терен с площ 1.4 дка, при разгъната застроена 
площ 1154 кв. м. Заради високите подпочвени води 
не е направен подземен паркинг. Клиентите и слу-
жителите на фирмата ползват общински, който се 
намира в непосредствена близост.

Заводът е проектиран от „Ню арх“, строител-
ството е изпълнено от „Сградостроене - Варна“ 
ООД. Сградата е с два главни входа, като единият 
е за административната част, а другият - за произ-
водствената, която заема 872 кв. м.

Завод за пожарогасители
заработи край Белослав

Цвета ИВАНОВА

Приключи ремонтът на 
спортната зала „Фести-
вална“, съобщиха от ви-

динската община. Обек-
тът е строен преди 40 
години за международни 
срещи по баскетбол. И 
до днес се използва за 
спортни състезания, тре-

нировки и ученически 
игри. Залата е единстве-
ната в града.

Преди три години във 
Видин започна обновле-
ние на остарялата спор-

тна база, като ремонтите 
са финансирани от об-
щинския бюджет. Само 
за залата през 2010 г. в 
подобрения са вложени 
188 000 лв.

След тригодишните 
ремонти вече е обнове-
на фасадата на залата, 
направено е ново остъ-
кляване с обем 700 кв. 
м, сменена е дограмата. 
Монтирано е осветле-
ние, поставена е нова 
настилка. Изцяло са ре-
монтирани съблекалните, 
съдийската стая, лекарс-
кият кабинет. Обновени 
са и санитарните възли.

В общинския бюджет 
за 2011 г. отново са пред-
видени средства за обо-
рудване на залата. Ще 
бъде подменено светлин-
ното й табло.

След ремонтите обек-
тът е пригоден да отго-
варя на изискванията за 
провеждане на състе-
зания от международен 
ранг, каквато е и една от 
целите на общината.

В обновената спортна зала на Видин вече може да се провеждат между-
народни състезания.

Ремонтираха спортната зала на Видин

Илияна КАРАЛАНОВА

Балнеохотел „Медика - 
Наречен“, разположен 
в едно от най-красиви-
те кътчета на Родопите, 
отвори врати за своите 
гости в началото на фев-
руари. Обектът предста-
влява преустройство с 
пристройка на бивше об-
щежитие на СМК, стро-
ено през 50-те години 

на миналия век. Според 
собствениците на хотел-
ския комплекс изоставе-
ната сграда е била в ока-
яно състояние, но много 
добре консервирана. 
Процесът на реконструк-
ция е продължил 3 годи-
ни. Обособени са специ-
ални звена за балнеоло-
гия, прекарана е и мине-
рална вода. В момента 
хотелът се отоплява на 
пелети. Сградата е сани-

рана, което дава отраже-
ние върху енергийната й 
ефективност, обясниха 
собствениците на специ-
ална пресконференция 
по случай откриването 
на комплекса.

Балнеосанаториумът 
има 42 модерно обза-
ведени стаи, от които 3 
апартамента, 27 двойни 
и 12 двойни тип спалня. 
Всички те разполагат с 
цифрова телевизия, без-
жичен интернет, мини-
бар, телефон.

Основното предим-
ство на хотел „Медика - 
Наречен“ е богатата 
гама от услуги, които се 

предлагат в медицин-
ския център към хотела - 
лекарски преглед, елек-
тролечение, магнитоте-
рапия, лазертерапия, 
фонофореза, кинезите-
рапия, лечебни масажи, 
водолечение, подводна 
екстензия и подводна 
гимнастика. Лечението е 
под наблюдение на ме-
дицински специалисти - 
невролог, физиотерапевт 
и ортопед, както и кине-
зитерапевти и рехабили-
татори.

Секторът за рехаби-
литация е оборудван с 
лекарски кабинети, зала 
за физиотерапия и ки-
незитерапия, салон за 
лечебна физкултура.

Възстановителният 
център разполага с ми-
нерален басейн, джаку-
зи, перлена вана, танген-
торни вани, сауна, пар-
на и турска баня. Тук се 
предлагат релаксиращи 
източни и терапевтични 
масажи, детоксикатор и 
фитнес.

Ресторантът на хотела 
е с капацитет 80 места 
и предлага най-доброто 
от традиционната кухня 
на Балканите. Той е под-
ходящ за провеждане 
на семейни тържества, 
коктейли или официални 
вечери.

Обособена е и модер-
но оборудвана конфе-
рентна зала  с капацитет 

50 места, отлично място 
за провеждане на семи-
нари, конференции, ра-
ботни срещи, обучения 
на персонал, продуктови 
презентации и др.

Балнеокомплекс „Ме-
дика - Наречен“ предла-
га и допълнителни услуги 
на своите гости - охра-
няем външен паркинг и 
стълбищен робот за ин-
валидни колички. 

Хотелът е само на 
35 км от летище „Плов-
див“, като с автомобил 
оттам се стига за около 
34 минути. Комплексът е 

близо и до ски курорта 
Чепеларе - на около 28 
км. Недалеч от „Медика - 
Наречен“ се намират 
много от историческите 
и културни забележител-
ности, които Родопите 
са съхранили през мно-
говековната си богата 
история. Климатът, леко-
витата минерална вода, 
изобилстваща в региона, 
както и предлаганите 
процедури, благоприят-
стват за една незабрави-
ма почивка, убедени са 
от управата на хотела.

 Съвременният вид на комплекса е постигнат след 3-годишна реконструкция.

Общежитие от времето на соца в Наречен
се превърна в модерен балнеохотел
 Предимство е богатата гама от медицински услуги

Така е изглеждала изоставената сграда на обще-
житието на СМК, строено преди повече от 60 
години.


