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Едно от водещите заглавия в днешното издание на вестник „Конкурент” е „Вече идват
сигнали за корупция в полицията”. Граждани започнаха да подават сигнали за
корупция сред врачанските ченгета. Най-интересният от тях е за вчерашните ни
герои-сотаджии. Оказа се, че огласената от вестника тяхна схема за искане на пари от
шофьорите действа отдавна и то доста успешно. В редакцията на „Конкурент” дойде
врачански бизнесмен, който е рекетиран от същите сотаджии. Преди време двете
ченгета спрели автомобила на г-н Х. и след познатото вече крънкане получили по една
кола в кутия и 50 лева. Малко по-късно обаче спрели друг автомобил на същата фирма
и му написали акт за напълно измислен проблем. „Врачани пострадаха при рязане на
дърва”, съобщава още ежедневникът на първа страница. Десетки врачани са
потърсили помощ от дежурните лекари в спешното отделение на врачанската болница,
след като пострадали докато рязали дърва за зимата, съобщи началникът на звеното
д-р Тихомир Донов. Той допълни, че не са малко и тези, които са се наранили, докато
приготвяли зимнината си. Докато работел с резачка, 60-годишен мъж от врачанско
село останал без част от коляното на крака си, друг пък останал без пръст на ръката.
Първа помощ са потърсили и врачани, които приготвяли буркани. Възрастна жена е с
изгаряне по тялото след като се заляла с вряла вода, докато консервирала компоти. С
кипяща вода се е заляло и дете, което било оставено без надзор от роднините си.
„Трудови инспектори съставиха 42 акта”, четем на страниците на ежедневникът.
Експерти от Инспекцията по труда във Враца са съставили 42 акта за административни
нарушения на обекти в региона през последния месец, съобщи шефът на ведомството
Румен Младенов. Санкционирани са 27 фирми, 12 еднолични търговци, 2 длъжностни
лица и един работник. През отчетения период са връчени общо 80 наказателни
постановления. От тях 56 са на фирми, 12 на еднолични търговци, 2 на длъжностни
лица и 10 на работници. На нарушителите е потърсена и административно наказателна
отговорност.
„Ваксинираха социални служители”, четем още на страниците. Всички работещи в отдел
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„Закрила на детето” към дирекция „Социално подпомагане” във Враца са преминали
през процедурата за извършване на проба за туберкулозна инфекция, съобщи
началникът на отдела Незабравка Костова. Работещите в социалното ведомство се
срещат с рискови групи от хора и са уязвими при контакт със заразно болни, което
наложило служителите да се ваксинират.
Вътрешните страници информират, че д-р Цветан Ценков даде старт на предизборната
си кампания. В понеделник пред офиса на коалиция „Преображение за Видин” д-р
Цветан Ценков, кандидат за кмет, официално даде старт на кампанията си. Коалицията
включва НДСВ, ВМРО- Българско национално движение, Българска нова демокрация и
Новото време. Беше представена и листата за общински съветници и кандидат
кметовете за населени места във Видинската община.
Мотото на кампанията на д-р Ценков е „Да излекуваме Видин от дупките, мръсотията,
безработицата и безхаберието.”
Спортните страници- Манасиев: Нас ни интересува футбола, а не кой ще кметува.
Президентът на ФК Ботев /Козлодуй/ д-р Юлиян Йорданов подаде вчера оставка пред
управителния съвет. Новината бе потвърдена от изпълнителния директор Мартин
Манасиев, по чиято молба се е стигнало до това решение.
„Във футболния клуб не искаме да се занимаваме с политика. Решението на д-р
Йорданов да се кандидатира за кмет, е негово лично. Ако аз съм обидил някого, му се
извинявам. Нямаме нищо против към който и да е кандидат-кмет. Пожелавам успех на
всичките и нека този, който заеме поста, да помага на спорта. Не искам обаче да
въвличат отбора в спекулации. 95% от момчетата в него няма да гласуват в Козлодуй,
защото са жители на други общини”, коментира Мартин Манасиев.
„Локо /Мз/ би в дерби командата на Пажин” - Локо /Мз/ продължи да мачка в
северозападната „В” група и е с пълен актив от 18 точки. „Железничарите” надвиха и
Ботев /Кз/ в регионалното дерби от VI кръг. Първата част бе равностойна, като за
домакините пропуски направиха Петър Златков и Борис Петков, който нацели
страничния стълб. За гостите пък на два пъти пропиля добри възможности Росен
Каптиев. Бившият нападател на Локо /Сф/ дебютира за тима на Предраг Пажин, заедно
с брат си Владимир. Домакините доминираха напълно през второто полувреме и
логично стигнаха до победата.
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