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Враца/Видин. Водещото заглавие в днешното издание на вестник „Конкурент” четем:
«Осъдиха община да плати 100 000 лева». Видинският административен съд осъди
общината да заплати обезщетение от по 50 000 лева за неимуществени вреди на
синовете на бившия началник на полицията полковник Вълчо Вълчев, който бе убит при
опит да спаси от грабеж 21-годишен младеж. Исковата молба от синовете на убития –
Николай Ненов и Светослав Ненов, в качеството им на наследници. Поисканото
обезщетение от общо 100 000 лева за двамата е за нанесени неимуществени вреди,
причинени от незаконосъобразно бездействие. «Нагли апаши посегнаха на църковна
камбана», информира изданието. В мездренското село Горна Кремена преди
християнските празници Йордановден и Ивановден бе задигната медната камбана.
Наглите апаши не са се посвенили и взели от храма 2 бронзови свещника и кутия с
парични дарения. През 2002 година храмът е реставриран. От страниците четем още, че
водата във Враца няма да поскъпне. От 2 години насам цената на водата в областта не
е изменяна. В момента кубикът струва 1.36 лева без ДДС. Повишение в цената може да
има, само ако електроенергията поскъпне. Друг материал съобщава, че
заместник-кметът на Берковица инж. Тодор Генков напусна поста след 8-годишен
престой в кметската управа. Той е освободен в първия работен ден на новата годината.
Мотивите на инж. Генков са лични. Друг акцент от страниците е, че 46-годишна роди, не
знаела за бремеността. 46-годишната Стиляна Димитрова от Роман стана майка без да
е разбрала, че е бременна. При прегледа лекарите установили, че е бременна и има
родови болки. Бебето тежи 2 100 грама, но е в тежко състояние и лекарите се борят за
живота му. Цяла страница е отделена на празника Йордановден. 7 души си съперничеха
във водите на Искър в Мездра. Пръв до кръста стигна 27-годишният треньор на
спортен клуб «Атлет» Йоло Николов. Церемонията извърши отец Данаил Цинцарски. В
езерото «Монтанезиум» в Монтана вчера скочиха 25 мъже. Най-бърз се оказа
24-годишният Анатоли Иванов. Той се хвърля в покритото с лед езеро за 5-път.
18-годишният Николай Кръстев от Професионалната гимназия по облекло и хранене
извади кръста във Видин. 21 човека скочиха да вадят християнския символ от ледените
води на Дунав. Пламен Костов се добра пръв до кръста, хвърлен в Дунав в Козлодуй.
4-ма бяха мераклиите да вадят разпятието в ледените води на реката. Младежът
миналата година останал без работа и се надява да му излезне късметът. Цветан
Пепиев се оказа най-бърз сред 9-имата, които скочиха в река Лева в Криводол, за да
вадят кръста. 18-годишният младеж е ученик в местното училище «Св. св. Кирил и
Методий». В Лом 25-годишният Любен Любенов за втори път вади кръста. Първата му
победа беше през 2007 година. Той участва в ритуала за шести път. радио "Фокус" Видин
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