Преглед на основните теми във видинския и врачанския печат 15.04.11
Написано от ivailo
Петък, 15 Април 2011 14:40

Водещото заглавие в днешното издание на вестник „Конкурент” е: „Врачанските роми
имат по 200 коли”. И във врачанския КАТ се забелязва зародилата се във Видин
тенденция роми да има регистрирани на свое име между 100 и 200 автомобила. При
тази схема всъщност няма нарушение на българския закон, тъй като задължителните
такси, които постъпват в хазната, са изрядно платени. От „упражнението” реално е
ощетен румънският бюджет, тъй като колите се карат там, а таксите и данъците им се
плащат тук. Затова би трябвало схемата да се преследва от румънските власти. „Село
се вдигна на бунт срещу отец Исаак” информира първа страница. Жителите и управата
на село Медковец открито недоволстват срещу действията на новия архиерейски
наместник на Ломска околия. Въдвореният през февруари духовник преди месец се
появил в храма в селото и прибрал оттам две от най-ценните икони и част от мощите на
Света Петка Търновска, които от години се пазят в храма. Оправданието на
архиерейския наместник било, че условията в църквата не са достатъчно добри и
иконите, и мощите може да се повредят. Жителите на Медковец са подали жалба до
полицията и Видинската митрополия. „ГЕРБ сменя Видов наесен”, съобщава още
ежедневникът. По три номинации за кметове на общини са излъчили структурите на
ГЕРБ във Видин и Белоградчик. Сред първоначалните номинации липсват имената на
настоящите кметове Румен Видов и Емил Цанков. Във Видин за кандидат-кмет са
номинирани председателят на Общинския съвет – Светослав Славчев, Илия Каменов,
който е управител на банков клон в града и главният енергетик на
теле-комуникационна компания Георги Войчев. „Ремонтират малкия площад в Борован”,
пише на четвърта страница. С първа копка вчера започнаха дейностите по
обновяването на малкия площад в Борован, намиращ се близо до сградата на общината.
Общо ще бъдат вложени близо 250 хиляди лева. Проектът включва рехабилитация и
реконструкция на площадни пространства, тротоарни площи, детски площадки и спирки
за обществен превоз в село Борован. „И Берковица намали такса смет за бизнеса”, е
материал на четвърта страница. На извънредно заседание на Общинския съвет в
Берковица бе разрешено на бизнеса до края на април да подава декларации за
изчисляване на такса смет на базата на генериран отпадък. Предложението за
промяната бе на кмета инж. Милчо Доцов е и провокирано от недоволството на част от
предприемачите заради високите такси за битови отпадъци. „Монтанчани затрупаха
общината с проекти”, четем на вътрешните страници. Над 100 проекта вече са
подадени в кметската управа по Програмата за публично-частно партньорство между
община Монтана и инициативните граждани. Тази година перото за подкрепа на
гражданската инициатива е 180 хиляди лева. Максималната сума, която ще бъде
отпускана, е 3 хиляди лева. Условието, за да бъде финансирана разработка на група
граждани,е мястото, където ще се строи градинка или тротоар да е публична общинска
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