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Газови експлозии
грозят плевенчани
Инсталациите на битовите
абонати оставени без
технически надзор

А

варии, които могат
да доведат до тежки последици, заплашват абонатите с газови инсталации в Плевен,
установи журналистическо разследване на "BG
Север". Съоръженията за
синьото гориво в домовете на хората не се проверяват периодично за тяхната техническа изправност и това води до основателни притеснения
на гражданите. Отопляващите се на газ обвиняват в немарливост фирмите, а те пък от своя
страна твърдят, че клиентите възпрепятстват работата им. Въпреки че отношенията между двете
страни са строго регламентирани в Закона за
техническите изисквания
към продуктите, нещо по
веригата се къса. Според
нормативния акт задъл-

жително газовите абонати трябва да имат сключен договор с фирма за
технически надзор. Проверяващите пък са длъжни да извършват "първоначални, периодични и
внезапни прегледи, проверки и изпитания на съоръженията с повишена
опасност".
Репортерска проверка установи, че това изискване не е спазено при
първите битови абонати
на газ в Плевен в блок
"Сокол" на ул. "Страцин"
38. В ревизионната книга е записано, че последната проверка е направена на 12 септември
2006 г. Хората твърдят, че
за този преглед сами са
се обадили на фирмата и
никой не ги е потърсил,
за да огледа съоръженията на домакинствата.
(На стр. 3)

Интервю с
Хрисимир Димитров

„Спартак“
има реални
шансове за
медали в това
първенство 9
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Държавата и спортната слава

Ренесансът
на цепениците
и въглищата
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Въпреки топлото време, плевенчани
вече подготвят дървата за зимата

Мая Паскова

о
Търнов Опандизиха
о
к
и
л
е
В

собственик на
самолет 2

ово
Габр

Общинските
жилища не достигат,
187 чакат домове
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5

лед провала на нашите олимпийци в Пекин и мижавото представяне на футболните ни национали в световните квалификации, като българи все пак има с какво
да се гордеем в областта на спорта. Мотоциклетистите постигнаха наистина исторически успех, за пръв път въздигайки родината до престижното трето място на планетата (виж стр. 15). Постижението обаче
се дължи не само на таланта и мъжеството на състезателите, на упоритостта на техния президент Богдан Николов, но и на
редица фактори, които явно в другите
спортове не сработват. Защото почетната стълбичка щеше да се вижда през крив
макарон, ако в Долна Митрополия не беше построена писта №1 в света, ако за това не бяха съдействали министерствата на
отбраната, на регионалното развитие,
ДАМС и редица други институции. И, разбира се, ако го нямаше лобистът Румен Петков...

Конгресът на НДСВ трябва да
гарантира оцеляване на
управляващото мнозинство
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Село Чупрене шампион по информатика
още търси себе си
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в новото време
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