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Водещо заглавие на първа страница във вестник „Конкурент” е –„Издигат за кмет
Светла Кръстева”, последното име, което се спряга за кандидат за кмет на Враца е на
бившия заместник-кмет по строителството в кабинета на Тотю Младенов- Светла
Кръстева. След като Младенов стана министър по време на кметския си мандат,
дамата временно пое управлението на общината до провеждането на частичните
избори. Първа страница съобщава за тежкия инцидент, станал по време на
Гергьовден, 49 годишна жена загина на място край село Мраморен. Причините за
тежкия пътен инцидент за сега не са известни. В тежко състояние са и останалите
членове на семейството на 27- годишния водач, с тежка черепно –мозъчна травма и
кома е и брат му. Загиналата е майка на момчето, управлявало автомобила. Страници
те на ежедневника информират за посещението на министърът на труда и социалната
политика Тотю Младенов в Ново село в края на миналата седмица, като там откри
Център за настаняване от семеен тип, изграден проект, финансиран от оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, стойността му е над 232 000 лв. По-късно
същия ден министърът посети стоителите на Дунав мост-2, за да провери условията,
при които работят. На ръководителите на испанския консорциум министърът е
поставил въпроси, чиито отговори настоява да получи на 11 май, когато отново ще
посети стоителната площадка. „Монтана и Пирот харчат заедно европейски пари”,
четем още на страниците. По три спортни площадки в Монтана и Пирот ще бъдат
изградени това лято. Проектът на двете общини чака одобрение на 13 май. Тогава
заседава комитетът по програмата за трансгранично сътрудничество БългарияСърбия. От днешното издание на ежедневника научаваме още за проведения във
Враца хип-хоп фест, който събра средства за благотворителност. Най-добрите от
страната дойдоха в града под Околчица, за да помогнат на болно момче, 20- годишния
Илиян Николов от Враца, който има злокачествено мозъчно заболяване и се нуждае от
операция в чужбина. За това са нужни 20 000 евро.
Спортните страници съобщават резултат от срещата между Ботев и Етър, лидерът
надви „болярите” във Велико Търново и заслужи аплодисментите на местните фенове.
ОФК Ботев си отвори широко вратата за елита, след като победи с 2:1 Етър на стадион
„Ивайло” пред 3000 зрители. Монтана и Видима-Раковски си разделиха по една точка
на стадион „Огоста”. Двубоят от „А” група завърши 1:1. Друг материал информира за
срещата Околчица-Брусен. Околчица се класира за четвъртфиналите на турнира на
малки вратички в Мездра, след като постигна втора победа в групата си. Тимът от
Моравица разби с 8:3 Ботев/Брусен.
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