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Враца/Видин. В днешното издание на вестник „Конкурент” водещото заглавие е: „Крият
криминален аборт в Роман”. От подробностите става ясно, че служители на Дома за
деца, лишени от родителски грижи „Никола Вапцаров” в Роман решават спор, възникнал
между тях и директорката Ивет Симеонова. Със знанието на директорката е извършен
аборт на навършилата през юли пълнолетие възпитаничка на дома Айше Джейхан
Джошкун. По случая е назначена полицейска проверка. В момента прокурор Цвети
Пашовска от районната прокуратура в Мездра се запознава с материалите и трябва да
се произнесе дали ще бъде образувана досъдебно производство. Страниците на
ежедневника съобщават още, че чистачи спряха протест от страх. Работници на фирма
„Титан Ас”, която почиства Видин подготвяха протест заради неизплатени заплати, но
поради притеснения за работните си места, отмениха действията си. Около 50 души от
фирмата се събраха на няколко метра от офиса на фирмата, но не поставиха искания и
не протестираха. Според работниците, заплати не са им плащани от септември.
Берковица привлече още 1 милион лева. Пореден голям инфраструктурен проект
изготви общинската управа в Берковица. Той е по оперативна програма „Регионално
развитие” и е за почистване на коритата на реките Берковска и Раковска, корекция и
изграждане на крайбрежни стени. На втора страница пише, че работници на фирма
„Армилес 2004” са се заканили да пуснат полиция по следите на шефа им. Хората стоят
без заплати месеци наред. От септември пък са в неплатен отпуск и реално не знаят
дали работят вече някъде или не. Те дори не могат да си вземат трудовите книжки. До
края на септември хората, наети в дървопреработващата фирма, правели ковчези за
износ. Продукцията им пътувала до Италия и Гърция. От вътрешните страници
научаваме, че заплашват с бомби 3 врачански училища. Анонимен младежки глас заявил,
че в сградите на врачанските училища „Козма Тричков”, природоматематическата
гимназия „Академик Иван Ценов” и езикова гимназия „Йоан Екзарх” са поставени бомби.
На място ведна са изпратени полицейски служители. При извършените проверки
взривни устройства не са открити. Това е четвъртият сигнал за поставена бомба в
сгради във Враца от началото на ноември досега. „Двама стават № 1 в спорта на
Враца”, съобщава изданието. Безпрецедентно за последното десетилетие двама
спортисти бяха обявани за № 1 на община Враца за 2010 година. Вицесветовната
шампионка по муай-тай от клуб „Арис” Цветелина Лалковска и 16-годишният национал по
спортна стрелба Петър Градинарски си разделиха първото място в класацията. От
номинираните ветерани награди грабнаха атлетите Катя Семкова и Георги Костов,
плувецът Славчо Каменов, скиорът Герго Александров и шахматистът Светослав
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