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Водещото заглавие в днешното издание на вестник „Конкурент” е „Спряха компютрите
на врачанския КАТ”. Недоволни граждани сигнализираха в редакцията, че не могат да
регистрират автомобилите си и са принудени да чакат с часове, а някои и с дни пред
гишетата на врачанския КАТ заради повреда в
компютърната система
.
Потърсихме за коментар шефът на КАТ Иван Коцев.
„Неведнъж е имало срив в системата, но този път проблемът е доста сериозен. Казаха
ни, че трябва да дойде на място специализирана група от София, която да подмени
повредените части. В момента опитваме да се включим към други сървъри, за да
работим и вече опцията за бракуване на автомобили потръгна, макар и бавно.
Гражданите трябва да имат търпение. Каквото зависи от нас, сме го направили”, заяви
той.
Заради причиненото неудобство, хората получиха публично извинение от шефа на КАТ.
Друго заглавие от първата страница на вестника гласи „40 евро на ден взимат за ягоди”
български работнички, ако бъдат одобрени, научи „Конкурент”. Офертата се
разпространява от бюрата по труда и вече около 300 жители на област Монтана са
подали документи. Общо 700 берачи на ягоди от България ще назначат испанците през
сезона на вкусните плодове, каза шефката на регионалната служба по заетостта в
Монтана Даниела Накова. Собствениците на оранжерии обаче имат доста изисквания
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към кандидатите. В официалното писмо испанците са споменали не само възрастово
ограничение – от 25 до 40 години, но и ръст, тегло, опит и дори гръдна обиколка.
Според тях високите, пълните и дамите с голям бюст трудно ще се справят с работата.
Близо 600 жители на областите Видин, Враца и Монтана са подали молби да заминат в
Испания.
Друг материал от страниците на вестника продължава с темата за фалиращата
Оряховска община „Фирми си искат парите от болницата в Оряхово” Продължават да се
решават съдебни дела, свързани със задълженията на болницата и на общинската
администрация в Оряхово, научи „Конкурент”. Дни преди Коледа окръжният съд във
Враца постанови здравното заведение да плати над 50 000 лева на софийска фирма за
доставки на лекарства, медицински изделия и хранителни добавки. Борчовете са
натрупани от септември 2009 г. до февруари 2010 г. Окръжният съд във Враца е взел
решение общинската администрация в Оряхово да плати 164 000 лева на предприятието
за управление на дейностите по опазване на околната среда. По-голямата част от
парите са за част от последната погасителна вноска по договор между двете страни от
2004 г. Предприятието е отпуснало 689 808 лева безлихвен заем на кметската управа.
От спортните страници на вестник
„Конкурент”
четем „Редовски не прие офертата на Ботев”. Иван Редовски отклони офертата на
ПОФК Ботев и през пролетта отново ще рита за лидера в северозападната „В” група
Локомотив /Мездра/. Информацията бе потвърдена от наставника на „железничарите”
Николай Нинов. В същото време ръководството на врачанския клуб привлече трети
опитен халф. След Илия Илиев и Ивайло Раденцов, към ботевци ще се присъедини и
Христо Телкийски.
Друго спортно заглавие гласи „Представиха официално Орела пред футболистите на
„Огоста”. Футболистите на Монтана се събраха в петък на стадион „Огоста” не да
започнат подготовка, а да видят новия си наставник и да напълнят джобовете за
празниците. Обстановката на Атанас Атанасов-Орела не му е непозната. Именно в тази
съблекалня преди 15 години той облича екипа на Монтана, заедно с изпълнителния
директор Румен Панайотов и помощник-треньора Дилян Иванов. И тогава и сега,
президент на клуба е инж. Замфир Замфиров.
„Атанас Атанасов е единственият треньор на отбора, който преди това е бил и
футболист в клуба”, уточни при представянето му кметът на Монтана - Златко Живков.
Монтана започва подготовка на 10 януари. Официалното представяне на тима ще стане
на 18 февруари на стадион „Огоста” в приятелски мач със Спартак /Плевен/.
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