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Опасните диги - недовършени поради липса на средства
СЕДМИЧНИК
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ЗА ЖИВОТА ОТ ДУНАВА ДО БАЛКАНА
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e-mail: bg_sever@abv.bg;
www.bgsever.info

Phone: (+359 659) 9 22 17
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(+359 659)
69 66
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Брой 41 (101), година III
13 - 19 октомври 2006 г.

Вестникът се разпространява в областите Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Враца и Монтана

Зеленогорски - слаби
нерви и гаф след гаф
Кметската война с Ивайло Атанасов
е на лична основа, градоначалникът
влезе в конфликт и с председателя
на БСП в Плевен

Н

ервите на плевенския кмет Найден
Зеленогорски в
последно време не издържат, в стремежа си да не
бъде неглижиран на политическата сцена той се
конфронтира с всички,
изпада в яростни словесни атаки и се чуди с кого
да се заяде. Директорът
на Плевенската фирхармония Ивайло Атанасов
най-после хвърли светлина върху отношението на
градоначалника към оглавяваните от музиканта институции - самфоничния
оркестър и най-голямото
плевенско читалище "Съгласие". Когато преди години от филхармонията
си вадели хляба съпругата на Зеленогорски, шуреят и тяхната леля, и читалището в очите на кме-

Интервю с
Васил Антонов

Георги Първанов
никога не се
крие зад
малките правомощия

та било "авторитетен културен институт с достойна позиция и принос в националния духовен живот". След като родата поединично напуснала оркестъра, Атанасов станал
най-черната овца в Плевен...
Усещайки за пръв път
от седем години сериозен опонент в лицето на
младия местен председател на БСП Любомир Петков, Зеленогорски престана да се владее и се
впусна в личностни нападки и срещу него. Самообладанието на Петков
още повече извади кмета от релси и той стигна
дотам, че обвини президента Георги Първанов в
незаконно присъствие по
улиците и площадите на
Плевен.
(На стр. 3)

Мадлен Алгафари:

Вярвам в доброто
и в любовта
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Судок
удокуу с награда 16
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И това е
начин за
препитание

Мая Паскова

Десетки клошари в
Плевен са намерили
своето препитание в гюмовете за боклук. Това
е единственият шанс на

т
Мон

тези хора в непрекъснато
смаляващия се като население Плевен, въпреки
хвалбите на кмета, че бил
открил и ще открива мно-

ана

Здравната
каса глобява джипита
за „преразход“ на
направления

Вашият Volkswagen дилър Avtotechnika

го хипермаркети. Тези хора няма как да пазаруват
в големите магазини, защото същият кмет ги е докарал до това дередже.
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(Покъртителни репортажи за несретниците в
Плевен четете в следващите броеве на "BG Север")
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Георги Иванов:

И на Марс ще стъпи
човешки крак
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Общинските
съветници срещу
поименното
гласуване
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Плевен, ул. „Софийско шосе“ 191, тел. 064/ 888 788, 888 798, 0886 887 114.
Работно време: понеделник - петък от 9 до 18 часа, събота от 9 до 14 часа.

Разпространиха
в. „Атака“ с
пречупен кръст
и образа на
Хитлер
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