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Видин/Враца. Водещото заглавие в днешното издание на вестник „Конкурент” е: „Гонят
съдия разари уронване на престиж”. Съдия Борислав Самоковски, който правораздава
в гражданското отделение на врачанския Окръжен съд, ще бъде понижен в ранг. Това
не е първото първото производство срещу съдия Самоковски. За уронвнане на
престижа на съдебната система през 2009 година, магистратът е наказан от Висшия
съдебен съвет с намаляване на работната заплата. На първа страница четем, че са
уволнили социални директори в Монтана. Двамата шефове на регионални социални
служби са отстранени от постовете си. Бранимир Ангелов, който беше директор на
Регионалната салужба по заетост, вече е временно изпълняващ длъжността до
провеждането на конкурс. Нов шеф се търси и за дирекцията за социално подпомагане.
До преди седмица начело бе Стефка Александрова, която сега се връща като експерт в
отдел „Закрила на детето”. „Закриват дома за сираци в Галатин”, съобщава
ежедневника. От януари 2011 година домът за деца, лишени от родителски грижи във
врачанското село Галатин ще бъде закрит. Крайната мярка е част от националната
стратегия за интегриране на деца в семейна среда. Малчуганите, които доскоро
обитаваха дома в Галатин, са били 19. „Болницата в Оряхово ще плаща 60% от
заплатите”, информира изданието. Директорът на болницата в Оряхово Светлозар
Луканов е започнал да превежда част от забавените заплати на персонала. Медиците и
другият персонал са получили 60% от заплатите си за октомври. До края на седмицата
се очаква да получат и част от възнагражденията си за ноември. На четвърта страница
пише: „Ученици и родители събраха пари за „Българската Коледа”. Възпитаници на
училище „Св. св. Кирил и Методий”, техните родители и учители направиха
благотворителен коледен базар с надслов: „Под добрите небеса стават чудеса”. Със
средствата от разпродажбата ще бъде подкрепена кампанията „Българската Коледа”.
Безработицата във Врачанско пак се покачва сочат данните на Бюрото по труда за
ноември. Броят на регистрираните безработни за общините Враца и Криводол е
нараснал с 45 души, в сравнение с предходния месец. Общият брой на хората без
препитание е 4 472-ма. В община Враца без работа са 3 667 души. Общо 99 000 лбева
трудови възнаграждения са изплатени за ноември след намесата на врачанската
дирекция „Инспекция по труда”. През месеца инспекторите са извършили 56
непланирани проверки, 11 от които са по жалби и сигнали и 45 подадени вече
предписания. Констатирани са общо 439 нарушения. При трудовите правоотношения
установените нарушения са 200 и те са за заплащане на труда, работно време и
извънреден труд. радио "Фокус" - Видин
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