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ВОДЕТЕ СЕ ОТ ЕДНО
Д ИМЕ „С платформата ни,
идеите, решимостта и
екипите ни - тръгваме
на състезание с една
цел – да променим
България. Моля, в
цялата кампания, във
всичките си мисли и
действия и след като
спечелим изборите, да
се водите от едно име
– България.” С този
призив лидерът на
БСП Корнелия Нинова откри кампанията
на „БСП за България”
за предстоящите парламентарни избори в
Интер Експо Център в
София. Тя каза на кандидатите за народни
представители: „Идете
при хората и им каже-

те истаната. Центърът
на нашата кампания да
бъде истината за това
управление и истината
за нашата платформа.”
Нинова изтъкна, че
БСП първа изработи
своя национален план
за България. И всички
започнаха да пишат
своите доктрини и програми и да имитират.
„И тук десните, ГЕРБ и
реформаторите направиха голяма грешка.
Влязоха на наш терен.

Те започнаха да говорят за увеличение на
доходите. Как може
да повярва някой на
това? След като само
преди месец, когато
обсъждахме бюджета
за 2017 г, те вдигнаха
ръце срещу увеличаването на доходите?
Те
замразиха
МРЗ
за следващите три
години. Те слагат приоритет образованието,
след като само преди
месец нарушиха Кон-

ституцията и на три
гласувания отхвърлиха парите за БАН. Те
поставят за приоритет
здравеопазването,
след като съдът отмени
половината
здравна
реформа, а другата половина е в прокуратурата.”- аргументира се
председателят на БСП.
Корнелия Нинова посочи партньора в тези
избори:

ОБС НА БСП - СЕПТЕМВРИ ЕДИНОДУШНО ПОДКРЕПИ КАНДИДАТУРАТА
НА ГЕОРГИ ВЕРГИЕВ ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ
Членовете на общинската организация на
БСП подкрепиха почти
с
пълно
мнозинство
кандидатурата на Георги Вергиев за народен
представител.
ТОЙ БЕШЕ ПРЕДЛОЖЕН КАТО КАНДИДАТ
ОТ ГРАЖДАНСКАТА КВОТА ОТ ЦЕЛИ 4 МЕСТНИ
СТРУКТУРИ.
Представител
на
бизнеса и член на УС
на Гражданско сдружение „Загорово”, Георги
Вергиев е уважавана
и авторитетна личност,
известен както с личностните си качества и
професионални успехи,
така и с всеотдайността
си към хората и грижата
за тях.
“Благодарение
на
близостта ни до хората
в страната сме номинирали 56 души, нечленове
на БСП и обществени
авторитети.” Това каза
лидерът на БСП Корнелия Нинова по време на
заседанието на Националния съвет на партията. “
Една от 56-те номинирани кандидатури в цяла
България е тази на нашия съгражданин Георги
Вергиев:
Роден през 1959г. ,
Георги Вергиев вече 28
години успешно развива
и управлява предприятия в сферата на средния
бизнес.
Като работодател, об-

щински съветник и член
на Управителен съвет на
Гражданско сдружение с
общественополезна дейност “Загорово”, Георги
Вергиев е носител на
ценностна система, която
изцяло се припокрива с
идеите на партията. С добрия си опит и личностни
качества ще бъде изключително полезен във
всеобщите усилия за изграждане на една страна
с икономически растеж
и социална политика в
защита на българските
граждани.
Средното си образование завършва в Пловдив, Техникум по фина
механика
“Константин
Кирил Философ“, специалност “Електронноизчислителна техника“.
След което завършва
Висше народно военно
училище „Васил Левски“,
гр. Велико Търново,специалност „Военен инженер по експлоатация на
свързочните средства и
съобщителна техника и
съобщителни системи.“
Офицер от свързочни
войски.
„Отдавна не сме имали такава достойна кандидатура за народен представите в листата на БСП“, споделиха членове на партийната организация в община
Септември. „Радваме се, че и местното ръководство на общинската организация
последва примера на г-жа Корнелия Нинова - да заложи на доказали се личности и
обществени авторитети, като излъчи за кандидати нечленове на БСП, каквато е и
кандидатурата на г-н Вергиев“ , допълват още партийните членове.“
„Това е начинът да поискаме ПРОМЯНА!“, категорични са те.

Скъпи
съграждани,
Оцеляването
на
нацията е поставено
на карта. Необходими са спешни мерки и
програми във всички
сфери на обществения живот, за да бъде
гарантирано, че няма
да изчезнем като народ. Демографската
криза в страната придобива катастрофални размери. От 2002
година насам са закрити 764 държавни и
общински училища, 571
села в страната са напълно обезлюдени или с по един
жител, показва статистика от миналата година.
Показателите са повече от стряскащи. Дори в края
на Първата световна война, когато България понася
тежестта на Втората национална катастрофа и
дава най-много жертви в цялата си история – 152 000
души, у нас се раждат 100 000 деца. Това са почти два
пъти повече, отколкото се раждат днес.
Средствата за справяне с този пагубен за нацията процес са заложени в предизборната платформа на БСП. Всички ние искаме България с правила и
справедливост за всички.
Съществуването на нация с хилядолетна история, не може да бъде обречено. Вярвам, че едва ли
има българин на тази земя, който да не носи България в сърцето си, но това не е достатъчно. Нужна
е промяна и разчупване на статуквото. На държавата днес са необходими специалисти и доказали се
личности в науката, образованието, икономиката и
т.н. От дългогодишния си управленски опит достигнах до извода, че законовата и нормативната уредба,
колкото и да е добра, все пак е една теория, а тяхното практическо приложение - реалният бизнес. Познавам отблизо проблемите и трудностите, които
възпрепятстват родното производство и икономика. Имам достатъчно натрупан управленски опит и
мога да бъда полезен за успешното прилагане на една
активна държавна политика за подкрепа на българските производители и българската икономика.
Шансът промяната да се случи е във ваши ръце!
А днес този шанс вече е съдбовен!!!

Г. Вергиев
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ГЕОРГИ ВЕРГИЕВ,
КАНДИДАТ ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ 13-ТИ МИР,
Е ИЗБОРЪТ НА ЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
Вече 28 години успешно управлявам предприятия в сферата на
средния бизнес. Започнах като частен предприемач през 1992 година,
когато лихвите по кредитите започваха от 60%, като последния кредит,
който изплатих беше на 102% лихва.
Всички в сферата на икономиката са
наясно за какво става дума. Минах
през голямата инфлация и много други и за мое щастие - оцелях. Но днес
за мен и много други няма развитие.
Защо ли?! Защото в нашата държава
успешен бизнес могат да правят тези,
които се захранват от съмнителни обществени поръчки, както от държавата, така и от общините по места. При
такова масово източване на средства,
няма как да има работеща икономика
образование, здраве, сигурност.
С добрия си опит и личностни
качества, мога да бъда полезен във
всеобщите усилия за изграждане на
една страна с икономически растеж и
социална политика в защита на българските граждани.
Всички ние нямаме право да сме
безучастни! Време е от област Пазарджик да бъдат излъчени народни
представители, които да изпълват със
смисъл и съдържание това понятие.
Хора, които реално познават и живеят
с проблемите на региона, разполагат
с множество идеи и готови решения
във всички области на обществения
живот. Личности, доказали се неведнъж в личен и професионален план,
които да отстояват обществения интерес в бъдещия парламент. Защото
без съмнение, помагайки на другите,
помагаме и на себе си.
/Георги Вергиев/

Биография на Георги Николов Вергиев:
Роден на 09 юли 1959 г. в с. Бошуля, общ. Септември
Образование:
1978 г.
Техникум по фина механика „Константин Кирил Философ“ - Пловдив, специалност „Електронно-изчислителна техника“ (завършил
със златен медал);
1985 г.
Висше народно военно училище „Васил Левски“, гр. Велико Търново;
Професионална кариера
1978 г. – 1988 г. Офицер в редовете на Българската народна
армия;
1988 г. – 1989 г. Зам.-директор по производствени въпроси в
ХВК;
1989 г. – 1992 г. Директор на ХВК.
От 1992 г.
Управител и собственик на предприятия за
производство на хляб и хлебни деликатеси.
Семейно положение: Женен, с две деца.
Кой съм аз? Аз съм един от полезна дейност „Загорово“,
вас! Един от разочарованите познавам отлично потребноси угнетените, от падалите и тите на обикновените хора и
ставалите, от мразещите и помагам за преодоляване на
обичащите. От онези наивни- нужди и проблеми, които би
ци, които още вярват, че мо- следвало да са изключителгат да променят нещата и с но приоритет на държавата.
последни сили се възползват Влагам усилия и средства
от свещеното си право да се в съхраняване на местните
борят за по-добър живот и традиции и фолклор - белег
по-добро бъдеще за децата за национална идентичност и
на България. Аз нося белега носители на дух и човечност.
на миналото. Научил съм до- Днес на България е необхобре историята му. Неговите дима политика на държавно
товари и уроци. И съм твър- управление, насочена към
до решен да ги впрегна да ра- обикновените хора – такава,
ботят в полза на простата каквато предлага Българската
дума, наречена БЪДЕЩЕ!
социалистическа партия. ВярКато работодател, общин- вам, че заедно ще изградим
ски съветник и член на Упра- България, опряна на корените
вителния съвет на Граждан- си, и в културата, и в духоско сдружение с обществено вността, и в българщината.

КАК ДА ГЛАСУВАМЕ ЗА
КОНКРЕТНА ЛИЧНОСТ И КАКВО
Е ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН ВОТ?
Бюлетината ще изглежда приблизително като тази на снимката.
Първо трябва да се гласува за партия, коалиция и едва тогава да бъде
отразена преференцията в кръгчето.
За да гласувате за вашата партия, коалиция или местна коалиция трябва да
зачертаете номера Ӝ с Х или V със син
химикал, в квадратчето от лявата страна
на бюлетината.
Вдясно са отпечатани кръгчета с
номера в тях. Това са преференциите
/предимство, предпочитание за кандидат
за народен представител/
Преференцията също се отбелязва с
X или V със син химикал. Ако зачертаете
повече от едно кръгче, преференцията
ви ще отиде за водача на листата.
Ако не се отрази преференция пък,
бюлетината и гласът ще се броят за първия поставен в класацията.
Същевременно, ако не се отрази вот
за партия,/ако не зачертаете квадратче с
номер на партия, коалиция/ а само преференция /само номерче в кръгчето/, то
бюлетината става НЕВАЛИДНА.
В бюлетината НЯМА да фигурират
имената на кандидатите, а ще има само
кръгчета с поредния номер. Имената ще
бъдат изписани в списъци, които ще се
намират пред изборното помещение в
кабините за гласуване.

Приложение № 92-НС
КОЧАН

Изборен район № …… - ……………………………………..
БЮЛЕТИНА ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

№ 00000000
Изборен район № …… - ……………………………………..
БЮЛЕТИНА ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Преференция/предпочитание
за кандидат от избраната
листа на партия или коалиция
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БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
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………………………………………… - независим
(собствено бащино, фамилно име на кандидата)

…

„Не подкрепям никого“
№ 00000000

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛОСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!
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ПОИСКАЙ ПРОМЯНАТА!
ПРАВИЛА, СИГУРНОСТ, СПРАВЕДЛИВОСТ
ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА
НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
Днес промяната е задължителна.
Тя започна по волята на народите в
света, в Европа и в България. Те поискаха справедливост и се обявиха
против върхушките – малцината,
които притежават 97% от богатството в света; които преразпределят
политическа власт и икономическа
мощ и гледат безучастно и бездушно на мнозината, които живеят в
затруднения и нищета. Те поискаха,
когато се вземат решения за техния
живот, да бъдат участници, а не
потърпевши. Поискаха техните водачи да им върнат достойнството –
национално и човешко, и да не го
продават за пари и власт.
БСП сложи началото на тази промяна в България с победата на президентските избори на Румен Радев

и Илияна Йотова. Наше задължение
е да продължим и да доведем промяната докрай. Да посочим път –
друг, различен. Да водим по този
път и да бъдем гарант, че няма да се
отклоним от него.
Каква България искаме днес,
но и след 20–30 години? Искаме
я суверенна – българските правителства да не търгуват с националния интерес. Искаме я с правила
и справедливост. Правила, еднакви
за всички, и възмездие за всеки,
който ги нарушава. Искаме я солидарна – ние сме един народ. И
наша ценност е силният, можещият,
смелият да бъде опора на слабия,
уплашения и бедния.
Такава България може да се изгради от силен, здрав, образован,

работещ и единен народ.
Как да постигнем това? Първо,
като поставим конкретна и дългосрочна цел – 8 милиона българи и
нито един на и под прага на бедност. Средствата за постигане на
тази цел:
- решителни действия срещу мафия и битова престъпност;
- държавна грижа за българската
икономика и производство, за българското земеделие;
- образование, което гарантира
грамотност, работа в България и създава кадри за икономиката;
- здравна система, до която всеки българин има достъп;
- култура и духовност, които градят ценностна система;
- сигурност на границите и във

всеки дом.
Ние сме наясно, че тази дългосрочна цел може да бъде постигната
само при формиране на социална
държава. Това е социална държава
на активните, инициативните, предприемчивите и образованите – позитивна социална държава, която
може да създаде условия за намаляване на бедността и неравенството, за подкрепа на най-засегнатите
социални слоеве.
В съвременните български условия ние разглеждаме
Конституцията на Република
България като основата, на която
да градим своята управленска политика в изпълнение на нашата
предизборна платформа „Поискай
промяната“.

ПРОМЯНАТА ЩЕ ДОЙДЕ ОТ НАРОДА.
НОВИ НЕПАРТИЙНИ ЛИЦА С ДОКАЗАН УСПЕХ ВЪВ ВСИЧКИ
ОБЩЕСТВЕНИ СФЕРИ ЗАДАВАТ ДУХА НА ПРОМЯНАТА.
ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ МОЖЕ ДА СЕ ГОРДЕЕ ТОЧНО С ТАКАВА
ЛИЧНОСТ - С ВОДАЧА НА ЛИСТАТА НА БСП СЛАВЧО ВЕЛКОВ
СЛАВЧО ВЕЛКОВ Е
БИЛ СЪС СПЕЦИАЛНИ
МИСИИ в Либия, Иран,
Сомалия, Малайзия
На 24 години Славчо
Велков е бил командир
на батальон от първоешелонна дивизия, е
един от многобройните
любопитни
моменти
от неговата интересна
биография.
Бил със специални
мисии зад граница.
Многократно е участвал в решаването на
казуси с български
граждани зад граница:
в Либия, Обединени
Арабски
Емирства,
Иран, Сомалия, Ма-

лайзия, последният, от
които - през 2016 г. Не
случайно Тома Томов
каза за него: “Българският Джеймс Бонд
влиза в политиката”.
Сред тайните му
мисии е активната му
роля в разрешаването
на заложническа криза с двамата български
граждани в Малайзия,
осъдени на смърт. Сред
негова среща с палестинкия лидер Махмуд
Абас присъдата на българите е променена на
15 години затвор и 15
удара с тояги. Досега
не е станал известен
и фактът, че Славчо

Велков е бил в екипа
на президента Първанов по освобождаването на българските
медицински сестри в
Либия.
„На никого не пожелавам това, което се
случи на президента

Първанов - да посреща
ковчези, защото това
го няма по Конституция. Ние с него между
другото
посрещахме
и отрязани глави за
съжаление“, разказва
Славчо Велков, намеквайки за отвлечените

край Мосул през 2004а двама български
шофьори, а по-късно
обезглавени.
След
спецакция на разузнаването телата им бяха
докарани в България.
Славчо Велков е
бил ръководител на
група за противодействие на въздушния
тероризъм и, осигуряване на полети в направления Близък изток, Западна и Северна
Африка и азиатскотихоокеанския регион
като инспектор в структурата на тогавашното
Четвърто управление
- МВР, включително и в

службата за сигурност
на СО „БГА”.
Работил е в състава
на
дипломатически
мисии на България зад
граница в Западна Африка (Конакри - РепублИка Гвинея), Близкия
изток (Бейрут – Ливан),
Северна Африка (Тунис) с дипломатически
ранг - аташе, а като
анализатор на Центъра
за Близкоизточни изследвания и в държави в Персийския залив
(Ирак, Иран, Саудитска
Арабия,
Обединени
Арабски
Емирства),
включително и към настоящия момент.

ЗАКРИВАНЕ НА ЛОВЕН СЕЗОН 2016-2017 г.
С групов лов на хищници в обраслото
с храсти поречие на река Чепинска бе
направено закриване на ловен сезон 20162017 г. от ловната дружинка - с. Лозен.
„Тази година бе слаба откъм лов на
пернати птици, поради сухата есен и
зима в периода на разрешения лов” коментира председателят на дружинката
Спас Илинов. „Пътпъдъците въобще не
се задържаха в района, нямаше храна,
зайците също за много малко, те са
уязвими на болести. Добре, че яребиците
си възтановиха популацията, та си
пробвахме мерника. Нашата дружинка
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наброява 29 ловци и всички са от Лозен.
Ние сме единствената в района, която
няма условия за лов на едър дивеч,
затова разчитаме само на птиците. Има
доста чакали и стават голям проблем.”
През тежките месеци с дебела
снежна покривка ловците от ЛД Лозен
са изградили хранилки и подсигурили
фураж за дивеча. Освен това, преди
седмица са закупени и разселени 65
бр. фазани. През месец март предстои
таксация /преброяване на животните
в ловния район/ и приключване на
всякакви активни мероприятия.

отг. редактор Иванка Бечева-Кърджийска

Общество

ЗАГОРОВО

СТАДО ИЛИ
ГОРД НАРОД
И ДЪРЖАВА
Има криза не само в
нашите финанси и физическо оцеляване, а
още по-страшна криза
в управлението. Всички
ние виждаме и все поосезаемо се убеждаваме,
колко голяма е разликата
между успешното управление от една страна и
простовластието от друга.
Тенденцията към съсредоточаване на властта
в ръцете на една категория много алчни, но не
толкова компетентни, образовани или умни хора,
руши всичко по пътя към
личното им забогатяване.
Бягат инвеститори, увеличава се безработицата,
младите хора напускат
страната, а тези, които
остават, безизходицата ги
прави бедни и послушни,
но това не е победа, а наказание. Така прескъпо
плащаме страховете си…
Изчезва общината. Чезне
бавно и България…

Има нещо сбъркано в
нас.Явно наистина има
нещо сбъркано и в начина по който възпитаваме
дори децата си. Поколението, което в момента
управлява
държавата
е неспособно, защото е
лишено от лична отговорност, национална гордост
и патриотизъм - добродетели, благодарение на
които нашите родители
са градили и отстоявали
границите, целостта на
държавата и собственото
си благополучие.
България беше държава. Една прекрасна територия, райско кътче, в
което се раждаше всичко
– от най- вкусните зеленчуци и овошки, до найпълните житни класове.
Богата на минерални извори, на гори и природни
ресурси. Тази България
описва поетът Младен
Исаев в незабравимите
стихове:

Кукери в Септември
поздравиха кандидата
за народен представител

Георги Вергиев

„Високи сини планини,
реки и златни равнини,
небето нежно от коприна
Това е моята родина.“
Родина, която днес
остана само като понятие, без човешко съдържание. Народ, който само
се оплаква и хленчи и
търси причината в другите. Хора, които слушат от
години лъжи, страхуват
се за своето оцеляване
(то пък едно животинско оцеляване) и нямат
смелост да се изправят
гордо и достойно да потърсят правата си. С една
дума: Богата, хубава природа, история, с която
много други нации биха

се гордели, но държавата
не случи на народ. Няма
народ, а само смачкани
и страхливи люде, които
плащат прескъпо страховете си. Това е!
Така ще живеем, ще се
кланяме и ще угодничим.
Ще живеем с робското си
съзнание – в свободна
България. Може пък и
да размислим и да изправим приведена снага,
защото няма какво да
губим- само собствените
си окови…онези, които
сами сме пристегнали…
Да вдигнем глава сега
и да поискаме промяна!
Ние сме суверенът!
Г. Вергиев

ВЪЗРОДИХА ДЕРВИШОВДЕН ТРИФОН ЗАРЕЗАН ОТБЕЛЯЗАХА
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
В СЕЛО СЛАВОВИЦА
В С. ВИНОГРАДЕЦ

Родолюбци-ентусиасти
от с. Славовица възродиха отдавна позабравения
обичай Дервишовден в
родното село на Стамболийски. В центъра на Славовица, пред събраното
множество хора, маскирани като дервиши мъже
и деца от селото изиграха
традиционните кукерски
танци, за да прогонят злите духове и да пропъдят
студа.
Организатор на мероприятието е НЧ „Александър
Стамболийски“,
с председател Любомир
Киприн.
„Дервишовден
се отбелязва за първа година в селото. В миналото
този празник беше един
от най-хубавите, всички
други села се учеха от нас.
Днес празник беше поза-

бравен и сега решихме
да положим началото на
неговото възраждане. За
да знаят децата ни българските обичаи и традиции,
да ги помнят и почитат.“,
сподели пред екипа ни
председателят на читалището Любомир Киприн.
Кукерите бяха отличени от специално жури,
като победителите получиха символични награди,
осигурени от спонсорите
ЗК „Александър Стамболийски“, Георги Мърков,
Стоян Вресков, Наско
Малинов и Спас Вресков.
Най-малките
участници
също получиха поощрителни награди.
Празникът беше уважен и от кандидата за
народен
представител
Георги Вергиев.

Земеделските производители, съвместно с местната структура на БСП, отбелязаха празника Трифон
Зарезан. Според народните традиции свети Трифон

е покровител на лозарите,
винарите и кръчмарите.
На този ден се извършва
ритуално зарязване на
лозята. Според етнографи
в основата на празника се
крие древният култ към

Дионисий - бога, когото в
древността почитали като
покровител на виното, веселието и лозята. Жителите на село Виноградец се
славят като добри стопани

и земеделци, отглеждали
са лозя още от стари времена, отглеждат ги и днес.
А хубавото карамусалско
вино е прославяло селото и извън пределите на
страната.

За да поздравят
кандидата за народен
представител
Георги
Вергиев, кукери от гр.
Септември
гостуваха
в
кафе-сладкарница
„Загоре“. Те изпълниха
традиционни кукерски
танци - според народното поверие, за да
изплашат лошите сили
и да пропъдят студа.
Кукерите, наричани в
нашия край дервиши, в
други региони на Бъл-

година. Обичаят по нашите земи води началото си от траките, където
се празнувал по време
на дните на тракийския
бог на веселието Дионисий и посрещането
на земеделска нова
година, свързана със
заораването на нивите.
Кукерството празнува
отминаването на зимата
и настъпването на лятното плодородие.

гария чауши, бабугери,
станчинари,
старци,
сурати, джамалари, са
българските карнавални фигури – мъже, предрешени като зверове
или типични персонажи
(бабата, дядото, царят,
бирникът), винаги са с
маски на главите, често
с чанове на пояса и с кожуси с козината навън.
Кукерските игри целят
чрез специални магически танци и страшните маски да бъдат
уплашени и прогонени
завинаги злите духове
и орисници, така че да
има богата реколта през
следващата стопанска

Един от предрешените като кукер младеж
се обърна към всички
присъстващи и призова младите хора да не
напускат България. Да
останат в родината си,
да обичат страната и хубавите обичаи и традиции. Този призив трогна
г-н Георги Вергиев и той
обеща, че ще работи
за една солидарна и
суверенна
България
– с правила, еднакви
за всички и възмездие
за всеки, който ги нарушава – така, както е заложено в платформата
на БСП.

След откриване на
празника, по стар народен обичай, всички
местни жители и гости се
отправиха към местността „Бостанала“, където се
извърши традиционното
зарязване на лозята, поляха лозите и се почерпиха с донесеното вино.
Гости на празника
бяха кметове по населени
места, общински съветници, Общинският съюз на
офицерите и сержантите
от запаса, Движението на
русофилите. Специален
поздравителен адрес към

всички земеделци пристигна от Вицепрезидента на Република България
г-жа Илияна Йотова.
Стотици хора се любуваха на музикалната
програма, представена от
ОДК, гр. Пазарджик, ЖФГ
“Маргарита“, с. Бошуля,
Представителен танцов
състав „Детство“ и балет
„Торенс“.
Събитието се осъществи със спонсорството на
ОбС на БСП, както и с изключителната финансова
подкрепа на Сдружение
„Загорово“.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

