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В днешното издание на вестник „Конкурент” четем: „Закъсал автобус затвори
Петрохан”. Аварирал автобус бе затворил шосето от Берковица към София през
Петрохан за повече от 5 часа в нощта срещу понеделник. В рейса не са пътували хора.
„Сираци събират пари за болно дете в Лом”, информира първа страница. Град Лом за
едно дете! е мотото на благотворителната акция, подета от възпитаниците на
сиропиталище „Милосърдие” в крайдунавския град. Децата, лишени от семейства, искат
да помогнат на 14-годишния Радослав Иванов, болен от хидроцефалия. За да му се
направи животоспасяваща операция са необходими 4 800 лева. „Министър дари месо на
деца с увреждания”, съобщава още ежедневникът. Социалният министър Тотю
Младенов посети вчера Дома за деца с умствена изостаналост „Вяра, Надежда, Любов”
в Мездра, където дари пилешко месо, предоставено от Агенция по безопасност на
храните. Общо 12 социални институции във Врачанско ще получат 630 кг замразено
пилешко месо. „Врачанското ВиК показа новаторска технология”, пише на пета
страница. Нова машина за безизкопна подмяна на тръби от водопроводната мрежа бе
използвана вчера от специалисти в района на СОУ „Никола Вапцаров”. Това се прави за
първи път в Северозападна България. Тази технология е безценен помощник, когато
се налага да се поставят тръби на места, където не може да се използва прокопаване.
„Фирмите в Монтана вече ще плащат по-ниска такса смет”. След 4-часови дебати на
извънредно заседание на Общинския съвет в Монтана фирмите и собствениците на
нежилищни имоти получиха реална възможност да платят по-ниска такса смет за 2011
година. С решение на съветниците предприемачите и шефовете на регионалните
държавни структури имат възможност до края на април да подават декларации, с
които ще бъде коригирана таксата смет за настоящата година и тя ще се изчислява на
база генериран боклук. радио "Фокус" - Видин
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