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Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12
жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

0579/7 22 26
www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строителствoремонтпроектиране

На 5 януари 2022 г. се навършиха 21 г. от смъртта на
майка ми Иванка Маринова Димитрова, а на 27 яну-
ари 2022 г. се навършват 35 г. от смъртта на баща ми
Никола Георгиев Димитров.
Поклон пред светлата им памет!               Маруся КОСТОВА

  На пленарно за-
седание на Конфе-
ренцията за бъде-
щето на Европа, 
проведено на 21 и 
22 януари в Евро-
пейския парламент 
в Страсбург,беше 
направен  преглед 
на 90-те препоръки 
на панелите „Ев-
ропейска демо-
крация/ценности, 
права, принципи на 
правовата дър-
жава, сигурност“ 
и „Изменение на 
климата, околна 
среда/здраве“, както 
и на свързаните 
с тях препоръки 
от националните 

граждански панели. 
Припомняме, че 
панелът „Европей-
ска демокрация/
ценности, права, 
принципи на пра-
вовата държава, 
сигурност“ прие 
39 препоръки на 
заключителната си 
сесия, организира-
на от Европейския 
университетски ин-
ститут във Флорен-
ция (Италия) през 
декември. 

През януари Ко-
лежът на Европа в 
Натолин, Варшава 
(Полша) беше дома-
кин на панела „Из-
менение на климата, 

околна среда/здра-
ве“, който финали-
зира 51 препоръки 
в рамките на своята 
компетентност. 
Членовете на двата 
европейски граж-
дански панела, 
които до момента 
са финализирали 
своите препоръки 
и всеки от които 
се състои от 200 
европейци от раз-
лични възрасти и с 
различен произход 
от всички държави 
членки, се срещна-
ха (лично и дис-
танционно), за да 
обсъдят и приемат 
препоръки относно 
предизвикателства-
та, пред които е 
изправена Европа 
в момента и в бъ-
деще
                            БТ 
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