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Враца/Видин. В днешното издание на вестник „Конкурент” четем: "Прахът в Монтана е
над нормата пет пъти", съдържанието на фини прахови частици във въздуха е над
пределно допустимите норми, показват анализите на експертите от РИОСВ. Само 3 дни
през януари и февруари не е имало превишение на нормите за прах. В останалите 57
дни на двата месеца съдържанието на прах е било между 1,2 до 5,1 пъти над нормите.
Страниците съобщават още, че стотици земеделци са излезли вчера на бунт за пари,
зърнопроизводители от Монтана и Видин искат оставката на земеделския министър
Найденов. Над 300 земеделци от Монтана с около 60 машини излязоха на протест. Над
60 трактора и 150 земеделци от Видин се присъединиха към общото недоволство.
Организаторите са обяснили, че в зависимост от постигнатото на преговорите в София
е възможно да се стигне до блокиране на пътища и шествие на тежките машини до
столицата. Материал от страниците съобщава, че помагаме на Япония с SMS. Стотици
български граждани изразяват своята съпричастност към трагедията, са съобщили от
областния съвет на БЧК – Враца. Телефонен номер е предоставен на гражданите,
които желаят да помогнат по някакъв начин. Стойността на един SMS е 1,20 лв с ДДС.
Събират се още и средства по сметка на БЧК. Ежедневникът съобщава още, че
аптеките във Враца нямат готовност да отпускат лекарства за поддържащо лечение на
бъбречно трансплантирани пациенти, за лечение на редки болести и поддържаща
хормонална терапия на пациенти със злокачетвени заболявания, съобщиха от
здравната каса в града. Само 23 от общо 66 аптеки в областта са заявили, че са готови
за това. „Агенцията по храните проверява забавачките”, четем на страниците.
Експертите започват масови проверки на детските градини във Враца , ще се следи за
съхранението на хранителните продукти, менюто на децата и др. Според шефа на
агенцията няма как за 1,70 лв на ден храната да е на ниво. От ежедневника научаваме
още, че криминално проявени са прибили трима лесничеи от горското в Монтана.
Двамата апаши с по няколко присъди са пребили трима служители, инцидентът е
станал в събота. Псистигналите на мястото полицаи са успели да заловят побойниците,
които се оказали осъждани. Спортните страници съобщават, че Бдин Видин победи с
2:1 Димово в областното дерби на северозападната „В” група. Следващата неделя Бдин
приема Локо/Мз. „Определиха първенци по 2 спорта във Видин”, четем още. Приключиха
състезанията от областния етап на ученическите игри по волейбол за юноши VIII-X и
XI-XII клас. радио "Фокус" - Видин
{loadposition user28}

1/1

