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Враца/Видин. В днешното издание на вестник „Конкурент” четем: « Министър плаши с
прокурор Леденика”, става дума за това, че 155 души от пивоварния завод чакат заплати
от миналата година. Така пивоварният завод в Мездра ще бъде даден на
прокуратурата, ако до края на месеца продължи да не спазва сроковете за изплащане
на трудовите възнаграждения на работниците, това е заявил вчера министърът на
труда и социалната политика Тотю Младенов. От първа страница на ежедневника
научаваме, че крият шарка в „Асен Златаров” във Враца, домът за деца и юноши,
лишени от родителски грижи във Враца е под каратнина заради варицела. Според
директорката на дома има само 2 случая на заразната болест при деца, които са
настанени в отделни стаи. Тя обаче не е информирала здравната инспекция, тъй като
според нея няма опасност децата да не ходят на училище, тъй като не са имали контакт
с болните. Случаят се проверява от РИОКОЗ Враца. „НАП тръгна на лов по
бензиностанциите”, е друго заглавие от днешното издание. За ден данъчните във Враца
са проверили 10 обекта за търговия с течни горива. Установено е, че само една
бензиностанция е спазила изискването за връзка със системите на НАП. 4 от тях са
представили договор за закупуване на устройства, но монтажът е насрочен за
по-късно. Изготвен е и 1 акт за установяване на нарушение. От друг матариал
научаваме, че са удължили разследването за смъртта на майка и бебе от Бяла Слатина,
делото срещу д-р Ивка Георгиева, която по това време е била началник на
акушеро-гинекологичното отделение на белослатинската болница продължава вече 5
години. Спортните страници съобщават, че биатлонистите от Ком/ Берковица са взели
5 медала от Банско. Медалите са за купа „Млад бегач” в Банско. Изданието информира
още, че стрелци от Враца са завоювали 3 медала на турнир в София. Стрелците от
врачанския клуб Ботев са спечелили медалите по време на турнира за пневматично
оръжие ”Зона София” , надпреварата е за юноши и девойки. радио "Фокус" - Видин
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