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ГЛОБИХА МЪЖ
ОТ КОЗЛОДУЙ ЗА
ПОРНОГРАФИЯ

Н

ачалникът на полицейското
управление в АЕЦ
„Козлодуй” Пламен Игнатов е подал рапорт за
пенсиониране и овакантява един от най-желаните постове в системата
на МВР във Врачанска

област. Игнатов сам е
пожелал да напусне системата, като предизвестието му изтича до края
на този месец. Той е роден на 08.06.1962 г. в
Оряхово и е завършил
висше образование със
специалност “Зооинже-

нер”. Работи в системата на МВР от 1994 година, като е бил инспектор
в сектор “Икономическа полиция” и началник на участък “Мизия”
към РУП-Оряхово. Бил е
и началник на Районно
управление на полици-

ята в Роман.
Въпреки че новината е
съвсем прясна вече е започнала битката за овакантения пост. Пламен
Игнатов ръководи полицейското управление
в централата от 4 години. ◄

ъж от Козлодуй
беше признат
за виновен за
притежание на порнографски материали с
непълнолетни лица, но
беше освободен от наказателна отговорност
и му е наложена глоба от 1 000 лева. Досъдебното производство

ДП РАО отпразнува юбилей –
10 години с грижа за бъдещето
Д

ържавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП
РАО) отпразнува 10-годишен юбилей. По повод годишнината се състоя празник на открито,
включващ и официална
част, която се проведе
в читалището на града.
Към честването на юбилея се присъединиха ръководството, служители
от всички поделения на
предприятието и много гости – представители на Министерство на
икономиката и енергетиката, Агенция за ядрено
регулиране, директорът
на Институт за ядрени изследвания доц. д-р
Димитър Тонев, първият изпълнителен директор на предприятието
Антон Иванов, председателят на ОбС Козлодуй Венцислав Горанов,
кметовете на съставните лодуй, председателят на региона Цветан Йовов и ли кръглата годишнина
населени места на Коз- пчеларското дружество в още много други, уважи- на ДП РАО.

КУРС “ВОДАЧ НА МАЛЪК КОРАБ ПО Р. ДУНАВ”
с придобитото свидетелство - може да се управляват
вътрешните водоеми в страната

ЗА ЗАПИСВАНЕ: 0879 666 649
The River

complex

гр. Козлодуй, ул. “Крайречна”
телефон за резервации:

0878 898 184

срещу Г. И. Б. е било
образувано на 5-ти декември миналата година, след като при
получена оперативна
информация служители на ДАНС рано сутринта са претърсили
апартамента му в Блок
№62 в ЖК-2.
още на страница 3

КАКВО
ПРИТЕЖАВА
ВЛАСТА
всичко за имотните
декларации на властимащите четете
на страници 10 и 11

БСП провали
кворума
в края на
сесията
Г

още на
страници 12-13

рупата общински
съветници
на БСП си тръгна от заседанието на
ОбС миналата седмица и развали кворума,
но в края на сесията.
Така последната точка за разместванията
в състава на комисиите не беше гласувана
и най-вероятно ще се
наложи за това да се
провежда извънредно
заседание. Всъщност
червените
съветници се възползваха от
ситуацията, че темата се оказа дискусионна и се наложи да
бъде дадена почивка
за уточняване на поименните промени в
комисиите, след която
шестимата от БСП не
се върнаха в залата.
още на страница 5

