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Депутатите Найден Зеленогорски и
Димитър Делчев "полазиха" ДБГ в

Благоевградски еколози
присаждат 2000 фиданки
круша "Сулия" и
ябълка "Циганка"

Със забавна викторина и
празнична томбола протече
коледното парти на Движе-
ние "България на граждани-
те". Активисти на партията от
Пиринско празнуваха в рес-
торант "Кристо", а техни спе-
циални гости бяха съпредсе-
дателят на парламентарната
група на Реформаторския
блок Найден Зеленогорски и
секретарят Димитър Делчев.
В духа на народната традиция
домакинът на тържеството -
зам. областният управител
Анна Бистричка, отбеляза, че
навръх Игнаджен са "полазе-
ни от добри гости", което е
знак, че идната 2015 г. ще бъ-
де добра и успешна. Найден
Зеленогорски върна жеста и
заяви, че е много щастлив да
бъде с една от най-добрите
областни организации на ДБГ
в страната. Двамата народни
представители коментираха
възникналото напрежение
между ГЕРБ и РБ заради

Ентусиасти от благоев-
градската неправителствена
организация "Екоюгозапад"
стартират акция по присаж-
дане на стари сортове ово-
шки,  устойчиви на болести,
да не се нуждая от химичес-
ти торове и да са полезни за
здравето на хората. 2000 фи-
данки от круша "Сулия" и
ябълка "Циганка" ще се при-
садят тази пролет, а догоди-
на ще раздадем на символич-
на цена, за стотинки, на сто-
пани, които искат да ги от-
глеждат, съобщи активистът
в организацията д-р Диян
Деянов.

Идеята дошла от организа-
ция "Арония" в Делчево, Ма-
кедония, чийто председател
Фиданчо Христов коментира,
че вече имат опит в тази по-
сока. Основната цел на начи-
нанието е да се осигури биох-
рана на населението, която
да е без химическо третира-

АКЦИЯ ПО ВЪЗРАЖДАНЕ НА БИОПРОИЗВОДСТВОТО

не и да е полезна, обясни
д-р Деянов. Той допълни, че
крушата "Сулия" е блага и из-
дръжлива на нашите клима-
тични условия, македонците
правят от нея дори кисела
туршия, освен това е богата
на витамини и минерали. За
качествата на ябълката "Ци-
ганка" припомни, че е изклю-
чително подходяща за диабе-
тици, съдържанието на вита-
мин С е много високо, най-
добра е за производство на
оцет и практически няма нуж-
да от изкуствено торене.

"Двата сорта почти са се
изгубили в региона", обясни
Иван Джабиров, който поел
ангажимента да съдейства на
еколозите.

1500 от присадените фи-
данки ще се раздадат на сто-
пани, мераклии да ги отглеж-
дат в Благоевград и околните
села.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА

Благоевград на Игнажден

промяната в модела за пен-
сионно осигуряване.

"Това предложение не бе-
ше обсъдено с нас като коа-
лиционни партньори. Може
би става въпрос за комуни-
кационен проблем и шанс да
подобрим коалиционната си
култура, особено когато се
обсъждат стратегически ре-
шения, както в случая. За нас
няма никаква политическа
логика в това ГЕРБ да гласу-
ва с ДПС и да пренебрегва
коалиционните си партньори.
Не съм убеден в положител-
ните ефекти от това да пре-
местиш парите на хората от
индивидуалните им партиди в
пенсионните фондове в об-
щия кюп", заяви Найден Зе-
леногорски.

"Доверието в коалицията е
нарушено, няма как да е ина-
че, когато ГЕРБ решиха да

сменят пенсионния модел на
неделно матине и го постиг-
наха с ДПС. Ако искат да ги
вкарат през задния вход, ние
ще излезем през парадния.
Ако не, нека дадат знак, че не
са с ДПС", каза Димитър Дел-
чев. Според тях обаче възник-
налата криза в управленска-
та коалиция няма да разруши
мнозинството.

След разбора на актуална-
та политическа ситуация ку-
понът на ДБГ започна с том-
бола и късмети от коледната
питка. На Найден Зеленогор-
ски се падна пакет диетично
брашно, който ще използва
за омесване на коледната по-
гача, а на Димитър Делчев -
сладки бисквити. Анна Бис-
тричка получи ароматизатор
"Парти" и веднага обеща, че
ще организира следващия ку-
пон през 2015 г., която спо-

ред нейния късмет ще бъде
богата. Бизнес дамата Анелия
Донкова спечели глобус, си-
гурен знак, че я очакват пъ-
тешествия. Медицинската
сестра Мария Гошева изтег-
ли късмет "усмивка", а след
това й се падна награда чер-
вило. Паричката от коледна-
та питка изтегли пиарът на
НДСВ Анелия Стефанова, коя-
то придружаваше съпруга си
Светлин Абаджиев на партий-
ния купон на ДБГ. Късметът
със сигурност ще е със семей-
ството им през 2015 г., защо-
то на партито на НДСВ парич-
ката отишла при него.

Коледното тържество на
ДБГ продължи с много нас-
троение, музика и наздрави-
ци с пълни чаши от руйното
червено вино на благоевград-
ския бизнесмен Спас Иванов.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА

Ефектен шоуспектакъл
"Звездите се раждат на Коле-
да" сътвориха учениците от VII
СОУ "Кузман Шапкарев" -
Благоевград. В продължение
на два часа възпитаниците на
благоевградското училище
демонстрираха разностран-
ните си таланти пред многоб-
ройната публика, изпълнила
до краен предел столовата на
школото.

Под бурните аплодисмен-

месец 4-членна комисия,
съставена от учители, извър-
ши подбор на участниците в
спектакъла. Сред 120 учени-
ци, включили се в кастинга,
трябваше да се изберат 65.
Не беше никак лесно да из-
берем, тъй като всичките ни
възпитаници са много талан-
тливи", сподели директорка-
та Л. Стоянова, която с неп-

рикрито вълнение следеше
изявите на децата от първия
ред.

Веселбата продължи с ку-
линарен конкурс, в който се
включиха и родителите. Пит-
ката на първокласничката
Константина Димитрова, ко-
ледният сладкиш на Велка
Попниколова и кексът на Цве-
тина Барудова от II клас спе-

челиха най-много гласове.
Всички присъстващи с насла-
да опитаха от приготвените с
много любов разнообразни
изкушения.

Цял ден пък жури начело
с помощник-директора И.
Стамболиева и психоложка-
та Н. Георгиевна обхождаше
училището и дълго се двоуми
кой клас да бъде отличен за

"Звездите" на VII СОУ "К. Шапкарев" - гимнастици, поети, танцьори
и музиканти, се надпреварваха на невероятен коледен спектакъл

ти на родители и учители на
сцената се изявиха атрактив-
ни гимнастици, поети, тан-
цьори, музиканти. Даровити-
те артисти през цялото вре-
ме бяха подкрепяни и от съу-
чениците си, които развява-
ха огромни плакати и скан-
дираха имената на изпълне-
нителите.

"В продължение на един

най-добре украсена стая. В
крайна сметка след дълги ко-
лебания " "б" грабна приза за
най-оригинална коледна ук-
раса, а I "д" - за най-стилна.

В края на наситения с мно-
го положителни емоции сле-
добед директорката връчи
грамоти и благодари на всич-
ки участници в програматa.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

 Д-р Диян Деянов, Иван Джабиров и Фиданчо Христов са ам-
бицирани да възродят биопроизводството и да подобрят
храненето на населението

Анна Бистричка раздаде от ко-
ледната питка с късмети пър-
во на депутатите Найден Зе-
леногорски и Димитър Делчев

На коледното парти на ДБГ се вдигнаха наздравици с пълни
чаши от виното на Спас Иванов

Осъдиха на една година ли-
шаване от свобода с три го-
дини изпитателен срок търго-
вец от Сандански за държане
на акцизни стоки без банде-
ролен знак. Присъдата поста-
нови съдия Николинка Бузо-
ва, която призна за виновен
Ст. Илиев за това, че на 21
юни тази година на първок-
ласен път Е-79 в лек автомо-
бил "Фолксваген Пасат" е дър-
жал 1000 кутии цигари без
бандеролен знак на стойност
7500 лева. Ст. Илиев бе ли-
шен за срок от три месеца да
упражнява търговска дей-
ност.

Наложеното наказание не
подлежи на обжалване, след
като съдия Бузова одобри
споразумението между про-
куратурата и обвиняемия Ст.
Илиев, който е собственик на
квартален магазин за храни-
телни стоки в Сандански.

ЛИДИЯ МАНЕВА

Осъдиха условно
търговец от
Сандански,
заловен с
1000 кутии
цигари без
бандерол


