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В днешното издание на вестник „Конкурент” четем „Плъхове нападнаха търговци в
Дъбника”. Пълчища плъхове плъзнаха на пазара в комплекс „Дъбника” във Враца,
оплакаха се търговци. & от продавачите са подали жалба в община с искане да бъдат
премахнати 4 необитаеми павилиона, в които десетки гризачи живеят на воля сред
боклуци и мърсотия. Полицаи хванаха поредния лихвар, съобщава още ежедневникът.
Мъж на 56-години, който въртял лихварски бизнес в монтанското село Крива бара,
беше разкрит от полицията. В сряда жена от селото разказала, че взела 200 лева заем
от мъжа и му дала личната и дебитната си карта като залог. Спецполицаите проверили
дома на лихваря и открили множество лични и дебитни карти и тефтери с вписани в тях
имена и суми. Страниците информират, че завист подпали дом на пчелар. Голям пожар
в къщата на 62-годишния Иван Янкулов от мездренското Старо село унищожи почти
половината двор на човека, автомобила му и пчелни кошери. Стопанинът е един от
хората в селото, които от години се занимават с пчеларство. Той се съмнява, че
пожарът е умишлен. „Говори се, че пожарът е умишлен, но това тепърва ще се
разследва”, коментира кметът на селото. Щетите от огъня са за 50 000 лева.
Потърпевшият е фелдшер на селото и цял живот се е занимавал с пчеларство. Винаги е
помагал на хората и смята, че не си е създал врагове. Страниците съобщават, че
удължават финансовият меморандум за строителството на Дунав мост 2. До няколко
седмици от Европейската комисия трябва да се получи официално решение за
удължаване на финансовият меморандум на моста. Положителното решение на
комисията ще позволи мостът да бъде завършен с европейско финансиране, въпреки
огромното забавяне. Очаква се крайният срок , който изтече в края на 2010 г., да бъде
удължен с още две години. „Момиче без ЕГН шокира системата”, четем от страниците
на изданието. Несъществуващо по документи девойче завърши преди дни основното си
образование в училището в село Златия. Небивалицата лъснала в началото на юни,
когато заради издаването на дипломите за завършено основно образование
директорът на училището в Златия Цветан Борисов въвел данните на Мукадес в
компютърните регистри на училището. Справката показала, че момичето е с невалидно
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ЕГН. Борисов веднага информирал регионалния инспекторат в Монтана. Историята на
девойката е достойна за сериал. В момента тя живее във Вълчедръм, в дома на Светла
Радева - предполагаема нейна полусестра. Светла е на 27 години, но не може да
получи попечителство над Мукадес, защото няма как да докаже, че наистина са
роднини. Бащата на Мукадес е покойник. Майка й е в неизвестност. За да се
удостовери документално съществуването на Мукадес, майката трябва да бъде
открита и след съдебно дело детето да бъде вписано в гражданските регистри на
страната. Единственият документ, който Мукадес притежава, е съобщение за раждане,
издадено от Центъра за спешна медицинска помощ в София. Там е посочено, че детето
е родено на 1 май 1995 година в дома си в Банкя. В бланката има и ЕГН, но той е
невалиден.
От криминалните
страници научаваме, че Младеж качи “БМВ” на мантинела. Инцидентът станал малко
след полунощ на булевард “Демокрация” във Враца. Произшествието се разминало без
пострадали, само с материални щети по колата. Според полицията, причина за
катастрофата е несъобразена скорост на мокър път. „Автобус горя на спирка във
Враца - Вестник Конкурент”, съобщават още криминалните страници. Автобусът е
превозвал работници. Инцидентът е станал на автобусната спирка. В автобуса
пътували 30 работнички
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