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Дадоха повече пари на детските градини” е едно от водещите заглавия във вестник
„Конкурент”. Общинските съветници във Враца увеличиха вчера годишната издръжка
на питомците на целодневните детски градини и обединените детски заведения.
Докладната записка за въвеждане на нов стандарт беше внесена от Татяна Василева.
Според изчисленията й, в общинския бюджет за тази година за издръжка на детските
градини, в които се обучават 2 784 деца, от които 1 111 на 5- и 6-годишна възраст, има
1 131 000 лева. Държавната субсидия е 248 864 лева, 72 215 лева са определени за
храна на децата от подготвителната група. Издръжката на дете, изчислена върху
общата сума, е 521.58 лева. „Подписаха договор за ОВОС на VII блок ”, е друго
заглавие от страниците на изданието. Подписаха договор за извършване на ОВОС за
изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй". В понеделник
подписите си положиха изпълнителният директор на „АЕЦ Козлодуй-нови мощности”
Любен Маринов и Вирджиния Димитрова, представител на българо-испанския
консорциум „Дикон – Аксиона Инж”. Договорът е за близо 2 000 000 лева, а
продължителността му е между 9 и 12 месеца.„Резултатите от процедурата са жизнено
важни за проектната компания, защото тя следва принципите на социална и екологична
отговорност", заяви Любен Маринов. В проекта ще бъдат ангажирани повече от 40
утвърдени специалисти, сред които и международни.
„Ор
яхово отдаде дължимото на възрожденците и родолюбците” , информира вестникът.
Вечер, на която бяха почетени българските възрожденци и родолюбиви българи, които
са успели да съхранят и предадат любовта към българското, се проведе преди дни в
художествената галерия „Проф. Марин Върбанов” в Оряхово. Това бе едно
мероприятие, изпълнено с голямо съдържание, което напомни на жителите на
крайдунавския град защо не трябва да се срамуваме да се назовем „болгари”. Хората,
познаващи историята на своя народ, се досещат, че става дума за написаната преди
250 години „История славянобългарская” от Паисий Хилендарски. Тази история ни кара
като родолюбиви българи да се гордеем с корените си на велик народ.
„Полицай шофирал с 1.10 промила алкохол ”, е друго заглавие в „Конкурент”. Полицай
на 24 години от Видин получи акт за шофиране в нетрезво състояние, съобщиха от
областната дирекция на МВР. Нарушението било констатирано в събота около 9 часа
сутринта. 2 часа по-рано служителят Е.М. подал сигнал в районното полицейско
управление, че около 6 часа сутринта в дискотека в града установил, че липсва
чантичката му с документи и пари. Спрян е за проверка, докато карал личния си
автомобил „Фолксваген Голф” на улица „Широка”. Тестът с дрегер отчел наличието на
1.10 промила алкохол.
„Илиян Илиев спечели шах турнир във Видин ” е заглавие от спортните страници на
вестника. С 6 точки от 7 възможни Илиян Илиев спечели градското шахматно
първенство за ноември на Видин. В партиите той отстъпи само на майстора на спорта
Ивайло Тодоров, който обаче остана втори в крайното класиране. Трети е временният
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лидер в генералното подреждане за градски първенец на Видин - Мирослав Милчев.
При младежите до 16 г. победи Мартин Иванов, а сред неградираните участници
дебютира с първо място Анатоли Атанасов.
Радио “Фокус”- Видин
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