ØÓÌÅÍÑÊÀ
ÇÀÐß
Собственикът на изгорялата
мелница „Съгласие” беше
затрупан под тонове тухли


Любомир Христов, новоизбран кмет на Шумен:

Съвременни
будители
се събраха
в Двора на
кирилицата
16 стр.

“Ще разчитам на всички
Донка Иванова
съветници да работим за
доброто на Шумен и шуменци” остава областен
3 стр.
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Тонка ПЕТРОВА

Шуменският бизнесмен,
45-годишният Виктор Стоянов
Баев снощи, малко преди 17
ч., беше затрупан под тонове камъни и тухли, след като
част от стена на изгорялата
мелница „Съгласие” се срути
върху него. От миналото лято
той е собственик на терена и
на това, което е останало от
сградата.
В момента, в който се е
случила трагедията, той почиствал пръст от изкоп, дълбок около метър, който бил
прокопан близо до стената,
за да бъде излят там бетон и
тя да бъде укрепена и обезопасена.
		
(На 2 стр.)

управител на
Шумен
4 стр.

Разбити улици по ИСПА
чакат да бъдат асфалтирани

Велмира СТЕФАНОВА

Вчера стана ясно, че за- извършени от шуменската
почват уличните ремонти фирма „БАРС”, която през
Шуменци чакат да бъдат след проекта. От пресцентъ- август подписа договор с обасфалтирани разбитите улици ра на общината съобщиха, че щината за рехабилитация на
по водния проект на Шумен,
Под тази купчина камъни и тухли остана тялото
известен още
на затрупания Виктор Баев.
като
ИСПА.
			
Снимка Богдан БОГДАНОВ
Пътните платна
приличат
на бойно поле.
Хората се тревожат дали ще
бъдат запълнени опасните
дупки по пътищата до падането на първия
сняг. Шофьорите се страхуСиндикалистите от Шумен още умуват дали да участват,
ват да не останат ”лунните
чакат решението на централите в столицата
кратери” през
колко полицейски синдиката, синдикалните лидери в МВР зимата и да
Тонка ПЕТРОВА
преговарящите не се споразу- в столицата, които до късния п р е д и з в и к а т
Звучи малко невероятно, мяха. Тогава започнаха пре- следобед вчера не бяха при- десетки пътни
но е факт. Полицаи от цяла- говори между централите на ключили.
(На 14 стр.) инциденти.
Така изглежда паркингът пред СОУ „Васил Левта страна се канят днес да
ски” в квартал „Тракия”, който всъщност не е ниблокират кръстовища заради
какъв паркинг. На повечето улици в квартала зеят
заплати, ако до вечерта във
дупки. 		
Снимка Богдан БОГДАНОВ
вторник синдикати и министще бъдат асфалтирани 17 раз- пътните платна. Срокът е до
ри не се разберат относно орбити улици по ИСПА. Строи- края на ноември 2015 г.
язването на 20-те заплати при
телните дейности ще бъдат
(На 2 стр.)
пенсиониране. На срещата
		
вчера предобед с министъра
на финансите и на вътрешните
“ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕ” ЕООД
работи с представители на няШумен, Съединение 51; тел.: 054/86-38-17;
факс: 054/830-686; e-mail:termo@iservice.bg

Бунт в МВР, полицаи ще блокират
кръстовища заради заплати
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