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Враца/Видин. В днешното издание на вестник „Конкурент” четем: „Президентът се сети,
че има Северозапад”. Президентът Георги Първанов пристигна в петък във Враца за
първата от поредица срещи на движението АБВ. Държавният глава заяви, че
обиколката му в страната започва от Враца, защото проблемите на хората тук са
най-остри и тежки. Той предложи да се създаде Център за анализи и подготовка на
програма за развитие на Северозапада. Той ще осъществява и експертна подкрепа на
местните власти в усвояването на средствата от европейските фондове. „Вдигат цената
на хляба с 5 стотинки”, четем на втора страница. За да оцелеят и да не фалират,
малките пекарни в Монтанско са принудени да повишават цената на хляба, смятат от
Регионалния съюз на хлебопроизводителите. Големите фирми с масово производство
не са изправени пред фалит заради повишената цена на брашното. В момента
най-масовият хляб от 700 грама в търговската мрежа на областта се продава от 62 до
85 стотинки. От вътрешните страници научаваме, че „златна книга” за принос към
българската медицина и „златен печат” за европейски мениджмънт в медицината на
Съвета на европейската научна и културна общност, бяха връчени на врачанската
многопрофилна болница „Христо Ботев”. Според директора на здравното заведение
Орлин Цветков, двете почетни отличия са за висок престиж и принос към
здравеопазването. „Влак смаза микробус”, съобщава изданието. Микробус, превозващ
хляб, бе блъснат от пътническия влак Мездра-Видин в петък около 8.50 часа на жп
прелез до село Макреш. Шофьорът Ваньо Иванов, на 56 години, извади късмет и се
отърва с порезни рани и избит зъб. „Титан Ас не чисти боклуците в Покрайна” е
материалът, посветен на чистотата във видинското село Покрайна. Според кметът на
селото Венелин Миланов община Видин му налага цензура. „Спортист № 1 едва се добра
до Видин”, информираме се от страниците. Спортист № 1 на 2010 година на Видин
стана Борис Недялков. За втори пореден път Борис Недялков получава това отличие.
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