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Водата в детската
градина на Кавракирово
е негодна, бъка
от нитрати...

Новите
технологии

Младият милионер Д. Стойков
подкара първата "Тесла" в

Благоевград, нареди
я до ягуара и роувъра

Бъдете здрави и успешни в отговорната си
творческа дейност!

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВАВАВАВАВЯЯЯЯЯВВВВВААААА
членовете на КИИП,

Регионална колегия - Благоевград, с
15-ата годишнина от учредяване на Камарата
с пожелания за нови професионални постижения.

Арх. Здравко Попов,
председател на РК на КАБ

ЧЧЧЧЧестит празник!естит празник!естит празник!естит празник!естит празник!

Камара на архитектите в България
Регионална колегия - Благоевград

Уважаеми колеги, членове на РК на КИИП,

Петър Байкушев,
председател на OП на КСБ - Благоевград

Ролята на проектанта в създаването на качествен строителен
продукт е изключително голяма. Нека да продължим да работим
съвместно в пълна координация и прецизност!

Пожелаваме Ви много здраве, лични и професионални успе-
хи, нови постижения при изграждане облика на съвременното
строителство!

ПЕТНАДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КИИП

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

За мен е удоволствие да Ви поздравя с Деня на КИИП -
29.09.2018 г., и по случай

070011265

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ИНЖЕНЕРИ, ЧЛЕНОВЕ НА КИИП,
Регионалното ръководство на Камарата на инженерите в инвестиционното

проектиране Благоевград Ви поздравява с 15-ата годишнина от учредяването на
КИИП!

Вашият висококвалифициран професионален труд създава материалната среда,
в която всички ние живеем. Приемете най-искрени пожелания за здраве, лично щас-
тие и трудови успехи! Нека работата Ви бъде търсена, високо ценена и спорна!

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ - БЛАГОЕВГРАД

ЧЕСТИТ ДЕН НА КИИП 29.09.2018 г.!
РР на КИИП - Благоевград

Председателят на КИИП - Благоевград инж. Пламен Радев:

При инженеринга инвеститори-
те често правят компромиси,
подценяването на проблема е в
ущърб на обществото на стр.3

Водата в чешмата в дет-
ската градина на село Кав-
ракирово, община Петрич, е
некачествена за питейно-би-
тови цели, открити са зави-
шени стойности на нитрати.
Това установи изследване,
извършено миналата седми-
ца от Регионалната здравна

ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЗИ УСТАНОВИ

инспекция на Пиринско. Во-
доснабдителната мрежа е
към общинското дружество
ВиК - Петрич.

Експертите на РЗИ са ус-
тановили, че взетата проба
за химичен и микробиологи-
чен анализ не отговаря на
изискванията

Благоевградският бизнесмен Ди-
митър Стойков подкара електромо-
бил "Тесла". Електрическата кола,
произведена в Калифорния от компа-
нията на американския

Електрическото би-
жу на Илън Мъск е с
чудовищно ускорение
- 3,2 сек. от 0 до 96
км/ч, харчи малко и
има право на без-
платна "синя зона"

Конкурси за директори на
6 училища в Пиринско обяви
Регионалното управление на
образованието в Благоев-
град. На първо място в спи-
съка е

Обявиха конкурс
за поста на
навършилата
пенсионна
възраст шефка
на Строителната
гимназия и в
още 5 училища
в областта

Шефът на Районен съд - Раз-
лог Димитър Думбанов подаде
оставка като административен
ръководител. Той е внесъл зая-

Шефът на Районен съд - Разлог
Димитър Думбанов изненадващо
хвърли оставка

влението си пред кадровия ор-
ган ВСС. Председателят на Ок-
ръжен съд - Благоевград Катя Бе-
льова потвърди за

Чистотата на въздуха в Благоевград възбуди
емоции на сесия на ОбС, кметът успокои:

По ОП "Околна среда" се чакат между
4 и 5 млн. лв. за филтри за комините
Лидерът на ПП "Партия на зелените" А. Тодоров
избухна в залата: Ако това е велоалея, аз съм трамвай!

Съветниците от ПП "Пар-
тия на зелените" в Благоев-
град не подкрепиха програ-

мата на Общинска адми-
нистрация за чистотата на
атмосферния

Съветниците дадоха на Колежа
по туризъм правото да ползва
сградата на бившето Първо учи-
лище за още 10 г.

Д. Думбанов

Е. Митева

на стр. 7

на стр. 7

на стр. 7

на стр. 6

на стр. 6

Д. Стойков

Електромобилът на Д. Стойков


