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Зямевтник-ембудшянът ни Сърбия д-р Горян Бяшич:

йшжрш и културата
не иш достигнатите права
и българското малцинство
► Министерството на културата на Сърбия не се съобразява с Конституцията и не уважава становището-пре
поръката на гражданския защитник за финансиране на Издателство „Братство". Ние отстояваме становището
си, но Националният съвет на българското малцинство, който е основател на издателството, отново трябва да
задвижи инициатива за спазване правата на малцинството в областта на информирането, казва Горан Башич.
СтЬ.^к
Министър Сюлейман Уалянин с представители
на най-изостаналите общини_____________ _______

От проект на бившето Министерство
на телекомуникациите

37 компютъра за
централното училище
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*Методи Чипев: Наскоро ще открием кабинети по
информатика и в осмокласните училища в селата.
В рамките на проекта "Цифрово училище", който за
почна да реализира сега вече бившето Министерство на
телекомуникациите и информационното общество,
Основното училище "Георги Димитров" в Босилеград
миналата седмица получи 37 компютъра. 31 от тях са
предназначени за кабинета по информатика в градското
училище, а останалите 6 ще бъдат монтирани в четирикласното подведомствено в Райчиловци. Във ведомството
подчертават, че наскоро ще получат по един компютър и
по една видеостена и за училищата в Бистър, Горна Лиси
ца, Горна Любата и Долна Любата, както и за всички оста
нали четирикласни подведомствени училища в селата.

46 милиона динара за
проектна документация
След първия тазгодишен конкурс министърът без портфейл Сюлейман
Углянин и представители на 48 иконамически изостанали общини в Сърбия
подписаха договор, според който им се
разпределят 46 милиона динара. Общи-

I

ните ще изразходват тези пари за изготвяне на документация за проекти, с които ще кандидатстват за средства от
предприсъединителните фондове на Европейския съюз.
Смр.ф

Диммтргтгрпд' Нов проект за подпомагане на стари и изнемощели хора

Оказват помощ у домовете им________________
Нишка футболна зона
Балкански и Младост
са Обезпечени от Министерството на
град.
Оу/,© СГГШрГПЩраХа С 71006011
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Министерството на ^ МИЛИОна динара за
културата не спазва проектна документация
достигнатите права
на българското
малцинство
- Митгастьрството не се съ
образява с Конституцията
и не уважава становище
то-препоръката на граж
данския защитник. Нацио
налният съвет на българ
ското малцинство, който е
основател на Издателство
„Братство", трябва отново
да задвижи инициатива за
спазване правата на малциистовото в областта на
информирането, каза в
изявление пред Радио Ца
риброд Горан Башич.
Отчетът за миналогодишмата работа ма сръбския ом-

будсмаи е внесен в Народната
скупщина на Сърбия, която
ще го разгледа по време на
редовната си пролетна сесия.
Във връзка с проблема с фи
нансирането па Издателство
„Братство", който е залегнал
в посочения отчет, за мес
тни к-ом бусм а път ма Сърбия
Д-р Горан Башич в изявление
по Радио Цариброд тези дни
г каза,
г
между другото
че пре
поръката па омбудсмана ' _
нататък не се уважава от стра-

па на Министерството на кул
турата. Според тази препоръка министерството трябва
да се съобрази с Конституцията и да спазва достигнатите
права на българското пационално малцинство и, разбира
се, да отпуска необходими
средства за печатане на издапията на издателството.
„За съжаление, препоръката па омбудсмана във връзка с "Братство" все още не е
реализирана от страна на ми
нистерството. Това между
другото се посочва и в преДоставения па парламента отчет. Фактът е потенциран не
само в Разговори с представите/1М 113 правителството, но и
па международни организаЦии, които се интересуват от
тези неща", сподели Башич.
На въпроса каква е по-нататъшната процедура пред
този орган, той даде следния
отговрР"Ние можем
повторим
било
препоръката
Би
най-удачно
Националният
съвет па българското малцин
ство като основател, директо-

(От стр. 1)
След подписването на договора с представители на 48
изостанали общини, според
който им се разпределят 46
милиона динара за изготвяне
на документация за проекти,
с които те да кандидатстват за
средства от предприсъедипителпите фондове на Европейския съюз, министърът
без по ртфейл Сюлейман
Углянин поясни какви проекти ще готвят общините.
- Парите, които държавата
отпуска па общините, са
предназначени за изготвяне
на проектна документация
от областта па инфраструктурата, туризма и благоустройството па селища, каза той.
Углянии подчерта, че се
налага процедурата да се
спазва докрай и проектната

документация, която общипите ще изпращат в Брюксел,
да бъде комплектувана и да
бъде в съответствие с острите
европейски критерии.
Министърът поръча ца
кметовете ма изостаналите
общини възможно по-добре
да използват финансовите
средства от предприет,единителните фондове на Евросъюза и да подобряват жизпените условия в общините
си.
Това е пръв тазгодишен
конкурс, с който държавата
настоява да подпомага на
изостаналите общини. Углянин оповести, че ще последват нови, понеже все до присъединяването на Сърбия
към ЕС от предприсъединителците фондове се очакват
„значителни средства".

Членовете па Националния
съвет на българското малцнисшво в предишния със0''^Тд ретпетше том
^
^ ^ оргап да задвцж(( п,дебио дел0 срещу
Министерството на кулширата. Защо той не направи така не е известно. Не
е известно и защо НС в сегаития състав не предприема конкретни мерки за решаване на изострения _
Р.Б.
проблем.
------------рът на издателството или
членове ма редакторската ко- След като властта не прие иска на СНС
легия пак да се обърнат към ;
омбудсмана и да настояват |
процедурата да се възобнови.
Доколкото обаче това не се !
Властта в страната не прие иска на Сръбската прогресивна
случи мие и нататък ще по- партия за провеждане на преждевремнни избори, така че на
теицираме вече приетата
16 април в Белград ще бъде организиран митинг, оповестиха
препоръка и ще настояваме от централата на прогресистите.
Лидерът ма СНС Томислав Николич повтори, че гражда- 1
Министерството ма култура
та да я уважи. И това ще го ните няма да напуснат митинга все докато властта не обяви
правим все докато не стане избори.
- Ще останем все докато Борис Тадич не съобщи, че ще има
така. Друг механизъм за пре
подчерта той.
махване на проблема омбуд- избори,
От централата па ДС отговарят, че са готови да водят разго
сманът няма."
вори с когото и да било, но не са готови да приемат ултимату
Б.Д.
ма на СНС.

Митинг в Белград на 16 април
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Възстановявали го местни майстори българи и сърби
* На Нешков връх била водена борба на живо
и смърт, борба с байонети и кундаци. - Наета
на суматоха и борба кой ще превземе знамет<
записано е в мемоарите на сръбския войвода
Живоин Мишич
Тържество по повод откриване и освещаване
паметника се състояло няколко месеца по-къст
на 2 август 19П г. До паметника бил прокаран п
Присъствали много граждани, ученици, участ:
ци във войната, офицери, представители па
щииски ор гами и ведомства. Доброволци
„Сливница" пристигнали с влак от София. Реч
Сръбско-българската война и за победата на бгарската войска произнесъл полковник Пачев. 1
ремонията приключила с военен парад по ц<
тралпата градска улица.

Паметникът пропадал над 80 години
След 1919 година, когато Царибродско въз ост
ва на Ньойското споразумение било присъе-

динено към Кралството на сърби, хървати и словенци, паметникът започва да се оронва. В една от
стените се образувала пукнатина, от която недоб
росъвестни хора изнасяли костите в продтщжшие
през12005 щ паметника' възстановиха гражданите

но факт. Усилен труд
кипи около единствения паметник от Сръбско-българската война,
останал оттатък границата - в Западните покрайнипи. Заедно с това
е ремонтиран и пътят
до върха. Инициатор
за възстановяването му
е царибродският кмет
Веселин Величков от
Демократическата
партия. "Какво се чудите, някога българи
са строили този паметник, сега пак българи
го възстановяват", така
ни посреща Стоимен
Николов, един от триЖивоин Мишич
мата работници, които
тези дни работят по
паметника на Нешков връх. Личи си, че и тримата
са опитни в майсторлъка - и няма как да е друго..."
В интерес на истината обаче, пека да кажем, че в
Р^отите по възобновяването участваха не само

са се сражавали докрай и са се жертвали, водени от
обичта към отечеството и пазещи честта на своето
знаме. Такъв пример е дал Михаило Катанич. Ето,
накратко описанието на неговия подвиг: българската главна квартира тоя ден се намирала в Ца
риброд и българският княз Александър Батенберг
издал заповед тоя връх (Нешков връх) да сепревземе и врагът да се изгони'оттам. За изпълнение па
тази задача били определени два полка от осем ба
тальоиа седна батерия и към 4 часа след пладне със
звуците на военната музика на Приморския полк
нападнали Нешков връх. Първото нападение на
противника беше отблъснато. В първия мрак иепрмятелят още по-силно нападаше, и започна борба на живот и смърт. Ние, посрещнахме неприятеля и се стигна до борба с байопети и кундаци, Д°
ръкопашен бой. Настана суматоха. Борбата продължи с хладно оръжие, защото на двете страни
беше похарчена муницията и нямаше възможност
да се получи нова. В този момент капитан Катапи'1
чува в непосредствена близост радостни възклишт
ния па противника, придружени с полковата му
зика. Радостта идваше оттам, че противникът пле^
ни знамето на XI пехотен полк, като го взе от па
шия загинал знаменосец.
,
Капитан Катанич с няколко войника, които бя, -

иа.щовТподкрепаСна
оЙнскоторъководствГна- произход, който факт е символичен сам по себе си.
па

ници! НиОо ку ршумищтито0 бТйонети, дори

ИД 2000Т п мяшГтоД'пРосе™ха 0?:
зид&ШтОсърбия и България Борис Тадич и Георги Пъ-рйанов, като положиха венци и се преклопихп поед паметта на жертвите на безсмислената
пиха пред
у
ОРВСърбияТиособнов България възстановяването
йе посоешпато със симпатии Българският вестник
Теп"Рнмример по това време публикува репор1.“ .
*«%лрУг.,оРс, К.3..1 „Невероятно.

синапра^
път до войника, който носеше знамето,**
предаде на своите части. Отбранявайки з ^
убива няколко български войника с револв? ^
сам бива ранен в главата и десния крак и в
мент падна, защото беше из^бил мнош^^
Имаше още толкова сили да прехвърли
един подофицер, които го изнесе.
' Ч>“ '
Пе'— М—"

Спомени на ЖивОИН Мишич
Легендарният сръбски войвода Живоин Ми“™ч, участник в Сръбско-българската воина, в своите мемоари за битката па Нешково пише следното: ^ Цдин светъл епизод от сражението на 12 ноември 1885 г. на Нешков връх, който в официалното
съобщение на дивизията не е и споменат, без съмнение заслужава да бъде споменат тук. Той свиде™

Г&иц и ком&итари
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Центърът за социални грижи в Босилеград през 2010 година е разполагал с около 40 милиона динара

Помощ за всеки десети жител на общината
Посредством Центъра за социални
грижи в Ьосилеград за различни видове социална помощ на застрашени
лица в оощипата миналата година са
изразходвани около 37 милиона дипаР?' слУ™те на[центъра са ползвали
души или 9,64 /о от населението.
Пт,
През 21) Ш година Министерството
па труда и социалната политика е отпуснало на центъра 33,5 милиона дипара. ези средства са изразходвани
за изплащане на месечните парични
помощи на 104 домакинства, в които
живеят 162-ма души, 151 болни лица
са получавали парична помощ за
чужда грижа, плащани са разноските

за престоя на 13 лица в старчески домове, на 12 души - в чужди семейства,
на 13 деца без родителски грижи за
престоя им в чужди семейства и пр.
През 2010 година центърът е получил и3,3 милиона динара от общината. Тази сума е похарчена предимно
за еднократни помощи - за купуване
на хранителни стоки, лекарства, дърва за огрев, наем на квартири, разноски за погребения, плащане на пътни
разноски, компенсиране на щети от
природни бедствия и пр. Такава по
мощ са получили около 300 души. От
общинските пари са изплатени заплатите на 27 жени от ромски произход, които в период от 9 месеца са били ангажирани
от общината за
ПР
почистване на
градските улии
ци.
п
Директорът
:Я,
на Центъра за
социални гри'&л
М
жи Петър Мит-й
ЩЦ5Ш§
рев добавя, че
\
[.
!Щ общината е отЦ| делила от хаз| .
.
Щ мата още около
милиона
Ш 2,5
й динара за други видове соци
ална помощ ц.
■
•
Д 370 хиляди ди-.
,
^ нара за еднократна социал
вйЯНЯйаЗеи:- -*Ьна помощ на
Тежко време ва сиромасите.
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Едип социален пакет
129 лица, 1,9 милиона динара на ученици и студенти без един или двамата
родители, както и 230 хиляди динара
33 23 лица болни от карцином. МитРев подчертава, че през настоящата
година общината е планирала да увеличи размера на средствата за социална помощ, така че само за еднократна помощ ще бъдат отделени 5 милиоиа динара.
През 2011 година Центърът за социални грижи планира да извърши частичен ремонт на покрива на старата
болница в Босилеград и да адаптир а и
оборудва две помещения в този обект,
които ще се ползват за временен прес
той на стари, болни и социално слаби
лица. За реализацията на този проект
Министерството на труда и социалната политика вече е отпуснало на об
щината 280 000 динара.
ПУ1.Р.

Златия Проданобич-Младеноба: Нашите премеждия б Димитроберад (4)

Община
Босилеград
ще финансира
два курса за
бизнесмени
Общинското управление в
Босилеград тези дни е изпратило
дописка до всички бизнесмени в
общината, в която им предлага
едукация за писане на проекти
за кандидатстване в разни кон
курси. Общината предлага и по
мощ при кандидатстване в кон
курси от програмата на Нацио
налната агенция за регионално
развитие за повишаване на конкурентоспособността на малките
и средни предприятия.
Заинтересованите бизнесмени
ще могат да се запишат на без
платен курс за ползване на пер
сонални компютри, както и на
курс за изготвяне на проекти и
кандидатстване в конкурси. И
двата курса изцяло ще финанси
ра общината.
- Общината иска да улесни ра
ботата на бизнесмените като им
създаде възможност за усъвър
шенстване, изтъкна кметът Вла
димир Захариев. Той добави, че
всички заинтересовани могат да
получат подробни инфрмации
по телефона 017/877-006 или лич
но в общинското управление.
В.Д.Б.

_____ _________ 7'‘.4/
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Отдалечаване от ивицата на съветската зона
та... това нека да си остане между невно може да ни свързва с детето....
Есента на 1955. Димитровград - Пи
нас... да ви помогна да получите месПрочутият Дича има непроницарот
Лятото дойде. И отмина. Дойде и
та в Пирот. Все пактук има една преч- ем поглед. Все пак думите, които стидипломпият. И мина успешно. Сега
ка. Бела не се е дипломирала..."
гат до измръзналите ми уши, не са
сме заедно - Марин, Браца и аз. Заед„Дипломирах се, Жико, докато ме вражески. Този средовечен човек е
мо пред октопода па „Светите Гъргубойкотирахте..."
по-цивилизован от димитровградри". Чудно, по аз не се боя. Не се опаСепна се от изненада. Почувствам, ските властолюбци. Може би тази
сявам. Не губя самообладание. Не
че приема вестта с облекчение. Това цивилизованост е оформена по дисъм вече онова „агне зя курбан"... Маозначава, че е искрен и готов да по- ректива от по-горния слой в пирамирип е имал „разговори“ в казармата.
могие. Добрида, сега съм сигурна в далното царство на брозовците. ЗащоВоенните с непонятна скорост били
това, е изпълнила ролята си... Ролята то тук не е границата. Тук е сръбският
осведомени за всичко, което се случва
на добра ученичка! Помия я от учеб- Пирот. Това го чувствам на всяка
в Димитровград Но от тях получил
ната стая. Красива, доброжелателна крачка. Но чувствам и това, че е припълиа подкрепа и разбирателство.
девойка... Българка. А помня и друга ятно да бъдеш българин в Пирот.
От този извор черпим нови надежди.
ученичка, сръбкинята Смиля, която Българин, отдалечен от прага на сьА тогава Караиванов и неговата Боме гледаше с очите на Милица Весич ветската зона.
жица пак пи подават ръка. Трогва ни
от валевската гимназия... Тя е гадже
„Ще ви приемем другарко в тутяхпата парична пратка! А не сме им
™ един войнствен „феодал на мате- кашните училища... , казва Дича и
искали Те знаят как е когато пресъхма™ка Наков' българин... Тези два камък пада от сърцето ми. „Но трябнат всички източници на приходи.
образа изведнъж изпъкват пред очи- ва да се откупите за онова, което се е
Това беше подарък" за Браца, а
те ми като символи на два противо- случило в Димитровград.
" м г
поставени фронта в борбата ни за
Опитвам се да продумам...
всъщност - помощ за цялото ни сеоцеляване...
„Не, няма да говорим за това! Сега
МешРи°бродските „феодали" не ни
Побеждава доброто. Добрила. Жи- си опичайте акъла! Вие сте бивши
връчиха решение за уволнение, но и
-<а ™ изпраща при новия секретар на затворници. Имали сте задължение
то 1 ил<]
,
голина
Околийския комитет. В Пирот. При то да се обаждате от време на време
не ни дават заплати, че ‘ ‘
‘ ше дошъл от армията, където го пое- ЗругЯря Дича. Явява се - надежда. За- на службите на Управлението за дързапочна, не пи повикаха,
.
‘ рещиали и изпратили хубаво. Но бе- щоХО Жика прескача местния, ди- жавна сигурност. Не сте го правили,
разпределяли часовете. СТ‘
ше дошъл в многострадална къща... митровградския Комитет.
Почти пет години не изпълнявате то„па лед ... Всичко им е позвол
■рт
Секретарят па Околийския комиСтуденият ноември предвещава ва свое задължение... Вие ще работири и да отстранят двама прор
Р тет на Съюза на комунистите Жика люта зима... Дича, чието име тук се те в Основното училище "Павле Кръсог ооучеиието без обяснения
‘
Радойлович, който е най-уважаемият ИЗГОваря ст>с страхопочитание, ни съ- тич". Вашият съпруг - в стопанското
нистративни актове, а също
< другар за димитровградчани, преди 0бщава Чрез своя персонал, че на училище тук, в центъра..."
ооучение да предадат в ръц,
‘
да заМине от поста си в Пирот, се сре- ,,разговор" мога да дойда само аз. Не
Чувствам, че няма нужда от по-наооразовапи хора. Защото
Ре‘
ща с Марин и с мен. В Белград го Иска да приеме Марин... Бяхме се нас- татъшен разговор. Мога само да блаваните търпят и - мълчат...
очаква по-висок пост и „меден месец" таиили в стдрия квартал Тиябара, при годаря и да стана от стола...
__ ^^Х^|||о!?|.!8йдиа|щли?Баш.це "01еД'ве1ЛМ»ата муШМЙВтауЧШМчка 'една любезна баба. Браца пак оста- / - Край на поредицата
Шг.№№№%& Добрила:Това,' че сй е МврАЛ Жена &г- вихме При баба й Цвета. Временно,
лис този ритъм. Бяхме го заобичади. Димитровград за нас излезе възмож- Пирот е едва на тридесет километра.
От книгата „Русите от моята
ЪМЪсшьГЬЧт**. Лко разгопорът
робро. пл.1,
Петница"
Подбрал и нреве.\: Кирил ГеоргНев

“™ «У, • ™Р*™« » «■

-ЕЖКшт дуп... *. »- **
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След няколкодневни протести

Зърнопроизводителите се
договориха с правителството

Българското посолство
в Япония се премества
заради високата
радиация

Българското посолство в
Япония временно се премесгва от Токио в градФукуока на хиляда километра
южно от столицата. Това съобщиха от Министерството
на външните работи. ПриЙ чините за временното пре.1 месгване па българската мисия от японската столица е
радиационен
. повишения
фон, съобщи говорителят
■т'- на Министерството на външиите работи Весела Чер-Чги
нева. Загова четиримата
служители на посолството
ще останат в град Фокуока
на близо 1000 км. южно от
Токио докато обстановката
|л
|
■ I
'
(}.*!
" |
”

Ако до 30 април не бъдат
изплатени субсидиите на
всички земеделски производители, министърът на земеделието Мирослав Найденов
ще си подаде оставката. Това
съобщи премиерът Бойко Бо
рисов след подписване на
споразумение с протестиращите зърнопроизводители.
Протестите на земеделците
се прекратяват.
4о края на април ще бъдат
изплатени и европейските
субсидии, и националните
доплащания ма всички коректни земеделци като национални доплащания ще получат само тези, които не са
длъжници на бюджета. В

срок от 15 дни след като си
платят данъците и те ще получат субсидиите си, гласи
споразумението. Провал в тази точка ще означава оставка
на земеделския министър,
Според постигнатите договорености от първи април ще
бъде създадена работна група
от представители на ДФ „Земеделие", земеделското министерство и зъриопроизводителите, която ще обсъжда
и решава всички спорни казуси и жалби на земеделци по
отношение на обработваемите площи и очертаването им.
От първи юни на земеделските производители ще бъде възстановяван акцизът за

използваните горива. В едномесечен срок ще бъде изготвен план за размера на националните доплащания, които
ще се полагат до 2013-та година. Така зърнопроизводителите ще могат да си правят
допълнително разчетите,
И тази година земеделците
ще платят данък върху 40 %
от доходите си. Тези пари
обаче ще им бъдат компенсирани с държавна помощ,
Засега протестите спират,
казаха зърнопроизводителите. Ако споразумението не
бъде изпълнено, те ще бъдат
подновени на 30-ти април,

се подобри.
Българското консулство
обаче, остава в японската
столица и продължава да
действа и да обслужва български граждани. Ежеднев
но се провеждат поне между 100 и 200 телефонни разговора с български граждани, намиращи се в Япония.
България вече е изпратила
и нов консул в Япония, след
като предишния Чавдар
Градинаров напусна внезапно страната заедно със
семейството си. Дисциплинарен съвет на Министерството на външните работи
разглежда този случай.

63 % от българите
смятат, че жизненият им
стандарт се е влошил
Според 63 на сго от българите, жизненият им стандарт
през последната година се е влошил - показват данни на
Националната статистика. Едва пет на сто от анкетираните
посочват подобрение на стандарта си на живот и те са '
най-често от привържениците на ГЕРБ и „Атака".
Най-големият страх на българите е свързан с оставането
без работа. Ниските доходи и нередовното изплащане на
заплати притесняват близо 30 на сто от анкетираните, а на
растващите цени на храни, лекарства, горива и електрое
нергия -17 %.
45 процента по-скоро са оптимисти и очакват по-добър
жизнен стандарт през следващите няколко години. Песи
мистите са два пъти по-малко, според Националната ста
тистика.

Реставрацията на храмове и манастири ще увеличи
възможностите за поклоннически туризъм в България
* 710 000 лв. за ремонтни дейности, реставрация
Стотици години православните храмове и манас
тири в България ревниво опазваха и съхраняваха са
мобитността и културата на българската нация.
Днес, немалка част от тях са полуразрушени и изос
тавени на произвола на времето. Гаснещи в забрава,
те отнасят със себе си свидетелствата за някогашния
разцвет на българската духовна литература и пра
вославно изкуство, вместо да бъдат превърнати в сре
дища за поклоннически туризъм от цял свят. Слава
Богу, благодарение на намесата на родолюбиви бъл
гари някои от пустеещите огнища на нашата духов
ност отново възкръсват. За да подкрепи благородна
та кауза, българското правителство отпусна наскоро
710 000 лв. за ремонтни дейности, реставрация и довъ ршване на православни храмове и манастири.
"Инициативата беше подета от граждани още с
откриването на мощите на Йоан Кръстител в Созопол - обяснява Емил Велинов, директор на Дирек
ция "Вероизповедания" в Министерския съвет.
Храмовете, които бяха финансирани, са пет - първи
ят е „Св. Николай" в Бургас. Там правителството от
кликна на подписката на хората, пожелали да имат
свой храм, единствен за цял един квартал. Правител
ството помогна и на черноморския град Ахтопол за
довършителните работи по изграждането на храма
„Успение Богородично", който местните жители
вдигнаха със собствени сили и средства. Следващият
храм, който бе финансиран, е „Свети апостоли Пе
тър и Павел" в с. Комарево, в северозападна Бълга
рия където населението направи църква от сградата
К стара изоставена фурна. За съжаление отпуснати
на
те средства няма да стигнат за изработка на иконос
таса и изографисването. Църквата „Св. Св. Кирил и
Методий" в Созопол също получи средства. Дори и

и довършване на православни храмове и манастири
през зимния сезон потокът от туристи не секна зара би било там да се премести и Богословският факул
ди мощите на Йоан Предтеча. Созопол вече е пълен с тет, за да има приемственост и студентите и учени
посетители, независимо, че сме все още далече от ците да живеят при нормални условия."
Надеждата за възстановяването на манастирите е
летния сезон. Довършителните работи вероятно ще
приключат до лятото. Тогава мощите ще бъдат пре и в младите духовници като отец Никанор, успял да
местени от действащия храм „Св. Георги" в „Св. Св. вдигне от руините манастира "Свети лечители-безКирил и Методий". Последният финансиран храм е сребреници Козма и Дамян", който се намира на 60
„Св. Троица" в село Стряма /Южна България/.
километра западно от София, над с. Гигинци. За тази
Много са храмовете и манастирите, които се нуж кауза той спечели банкери, министри, както и раз
даят от реставрация, но средствата не стигат, въпре лични строителни фирми.
ки доброто желание на правителството да откликне
"Нужни са активни хора като отец Никанор, за да
на многобройните молби на граждани и църковни се изправи църквата на крака, а това ще стане, когато
настоятелства. "Тази инициатива е хубаво да про се съживят обектите и започнат да се посещават от
дължи, но за съжаление бюджетът на Дирекция "Ве поклонниците. Всяка година се опитвам да убежда*
роизповедания" е много малък, едва 500 хиляди ев вам комисията по вероизповеданията и правата па
ро" -уточнява Емил Велинов. - Това са средства, от човека в Народното събрание за ползите от това на*
пуснати като субсидия за 14 епархии на Българската чинание. Засега успяваме да подпомогнем единстве
православна църква. На епархия се падат около 50 но крайно нуждаещите се, но иначе трябва да бт>Де
хиляди евро, а имаме по 20-30 молби от всяка една от изготвена една цялостна програма за финансиране
тях. Покривите навсякъде са изгнили, буквално про Ние сме подготвили такава, която смятаме да пре/1
падат, състоянието на повечето храмове е плачевно. ставим на парламента. Засега обаче е немислим0 А
Опитваме се да закърпим нещата като осигуряваме го направим, защото не разполагаме с нужните среД
на първо време средства за покривите, за да предот ства и трябва да се съобразяваме с това, което ни 0
вратим рушенето и унищожаването на стенописите. пуска държавата. За подготовката на европеис
Ако успеем да го постигнем, ще бъде крачка напред. проекти се изискват средства, затова ще предло*1
Има национални обекти, които могат да влязат в да има една фиксирана сума към субсидиите на А
картата на религиозния туризъм в България. В Со рекцията, която да се дава за разработка на пр°е
фия, както и в цялата страна, има храмове, които са за храмовете. Има вече членове на Светия синод
от IX - XI век. Ако ги възстановим и покажем на на ито участват в нашите работни групи, както и Д° ^
шите чуждестранни туристи и гости, напливът към специалисти от различни министерства. Надява
тях няма да спира, както е сега в Созопол. Действи да има полза от сътрудничеството ни."
^
телно имаме много реликви, които трябва да бъдат
възстановени. Сред тях са сградите на Софийската
(0®
духовна семинария. Ако това бъде направено, хубаво

бооил&градсжа кррпищ шнвиияг

25*март 2011

От проект на бибшето Министерство
на телекомуникациите

Започна реализацията на проекта за подобряване на
парното отопление в ОУ „Георзи Димитров“_____

37 компютъра за
централното
училище

Работите ще приключат в срок от 4 месеца

5

*В помощния обект, който
се строи в училищния двор,
ще бъдат монтирани два
нови котела с мощност 750
клу и 350 к\у.
В рамките на реализация
‘Методи Чипев: Наскоро ще открием кабинети по инта на проекта за подобряване
форматика и в осмокласните училища в селата.
на системата за парно отоп
„т тВ , Рамките ма проекта търа - по един нов от проекта ление в централното основно
Цифрово училище", който "Цифрово училище" и по 4
започна да реализира сега ве- стари от тукашния кабинет, училище в Босилеград мина
лата седмица в училищния
че бившето Министерство на изтъква Чипев.
двор започна изграждането
телекомуникациите и инТой посочи, че освен 16-те на помощен обект, в който
формационното общество, _______
ще бъдат монтирани два ноОсновното училище "Георги Целта на
проекта Цифро- ви котела с мощност 750 к\у и Щ?:
Димитров" в Босилеград ми _ _
Не°б*°Димите Ю,5 Щ.
налата седмица получи 37 лищеп об!кт в Сърбия да'се 350
компютъра. 31 от тях са пред- подсигури попе по един ком- мидиона динара за тази цел
назначени за кабинета по ин- пютър. За реализацията па подсигури сега вече бившето НЯ
форматика в градското учи- проекта, чиято стойност е Министерство на националлище, а останалите 6 ще бъ- &0 милиона динара, Ми™я инвестиционен план.
1 юкраи помещението, в коедат монтирани в четириклас- нистерството на телекомуникациите
и
информато
ще се монтират котлите, в
иото подведомствено учили циопиото общество в наедноетажния обект, чиято
ще в Райчиловци. Във ведом- чалото па настоящата
повърхност е 140 м2, ще има и
системата за парно отоп- този проект като приорите
ството подчертават, че наско- учебпа година обяви консклад за 100 кубика дърва.
ление в ОУ Босилеградска об- тен и максимално се е ангаро ще получат по един ком- курс, па който право да
за изпълнител на работи- Щина кандидатства пред Ми- жирала министерството да
пютър и по една видеостена и кандидатстват са имали
те НИП избра фирмата нистерството ма НИП мина- одобри средства за неговата
за училищата в Бистър, Горна всички основни училища. В "Алфако инженеринг" от Ча- лата година. Първоначално реализация. С монтирането
Лисина, Горна Любата и Дол- Р™}*"”“1
пак, а за подизпълнител на министерството разреши 8,5 на новите котли ще се изма
ма Любата, както и за всички Л'/Дд'"
0
строителните работи тя ОП- милиона динара за целта, лят и разходите за дърва, коостанали четирикласни под- пю,пт
4
редели Дирекцията за строи- обаче на търга, който прове- ито се плащат от общинската
ведомствени училища в села- _____[____________________ телни площи и пътища в Бо- де' нито един от потенциал- хазна, понеже благодарение
та.
,
силеград. Според договора, иите извършители на рабо- на новите котли с много
Директорът на училището компютъра в кабинета по ин- който основиото училище е тите не даде оферта в рамки- по-малко дърва ще могат каМетоди Чипев изтъква, че форматика в централното сключило с "Алфако инже- те на предвидената сума. чествено да се затоплят всичслед като получат всичките училище, в момента по един
инг„, реализацията на След тсша то анулира общес- ки помещения в училището,
компютри,
планират да компютър има и почти във Пр0екта'ТрЯбва да приключи твената поръчка, отпусна Кметът подчерта, че по предоформят кабинети по инфор- всички подведомствени учи- в ^рок от 4 месеца. К
още 2 милиона динара и про- ложение на общината в проматика и в осмокласните учи- лища в селата, които училиС монтирането на новите веде нов търг, който спечели екта е предвидено новите
лища в селата.
щата ползват заедно с жите- КОТ/Ш
^ „еши ДЪЛгого- „Алфако инженеринг" от Ча- котли да затоплят и спортна- 16-те компютъра, с които лмте в местните общности. дишният проблем с отопле- чакта зала в училищния двор. От
сега разполагаме в кабинета Тези компютри в селта е под- ииет0 в централното основно
Кметът Владимир Захари- тях ще се вкарва топъл въздух
по информатика, ще предос- сигурила оощината за нужлище^ където системата ев изтъква, че още при канди- в системата за отопление,
тавим на осмокласните учи дите на местното население, а 'а париоло е стара над зо го- датстването в конкурса за ре- който чрез специална вентиправо
да
ги
ползват
имат
и
дини и има котел чиято ализация на проекти със лационна система ще се разлища в селата, където също
ще формираме кабинети по училищата,
мощност е едва 300
средства от НИП за 2010 го- карва в залата.
ПА.?.
ПА.?.
С проекта за подобряване Дина общината е определила
информатика с по 5 компю-

Приключи доизараждането на помещенията за ветеринарна амбулатория

Старт след вписване в стопанския регистър
‘Републиканската ветеринарна инспекция е извършила оглед на помещенията за бъ
дещата амбулатория и сега се очаква Управлението за ветеринарство на Сърбия да
даде разрешение за откриване. ‘Компанията „Виктория груп" е дарила около 260 хи
ляди динара за набавка на съвременно оборудване.
Тези дни приключиха работите около изграж- нията стопроцентово отговаряли на
дането на помещение за добитъка и адаптацията изискванията за работа. Сега се очаква
па други помещения в една част от управителната Управлението за ветеринарство към Мисграда на общественото предприятие „Услуга", нистерството на селското стопанство да
предназначени за бъдещата ветеринарна амбула- предостави разрешение за тяхното оттория. Миналата седмица републикански ветери- криване, след което амбулаторията ще
парии инспектори извършиха оглед на пометени- бъде вписана в Агенцията за стопански
ята и направиха протокол, според който помеще- регистър и ще започне с работа.
г
- Общината вече е подсигу
рила основното оборудване за
амбулаторията, а компанията
„Виктория груп" е дарила 260
хиляди динара за покупка на
трихииескоп, контейнер за из
куствено оплождане и друго
съвременно оборудване, казва
кметът Владимир Захариев.
По неговите думи за доиз
граждането и адаптацията на амбулаторията досега са изразходвани около 500
хиляди динара, изцяло подсигурени от
общината. В тазгодишния общински
бюджет са предвидени близо 5 милиона
динара за работа на ведомството. С откриването му общината ще се опита да
реши дългогодишния проблем във връзка със здравната защита на добитъка и
други животни.
- Амбулаторията ще издава удостове-

рения за здравословното състояние на животните,
ще организира, провежда и контролира тяхната
идентификация, за което ще води и отделен региса ще реализира и мерките за задължителна
здравна защита на животните, понеже в територията на общината все още не съществува ветеринарна стаНция. Когато ветеринарната амбулатория за
почне да работи, ще се създадат условия за формиране на зоохигиенична служба, което пък е условие за решаване на проблема с бездомните кучета,
изтъкна Захариев.
ВДБ.

/Римитровград-йка крепила

6 ^^ЬпСГтгй»^25 март*20ТТ

Шй

Лидерът на 00 на СНС Сърджан Мании-

Оу „Христо Ботев“ помага
па японския народ
Основното училище „Христо Ботев" в
Димитровград с помощта на общинското
управление ще се постарае да събере и изпрати до японското посолство в Белград 100
хиляди динара, заяви директорът па ведом
ството Ката рима Семеонова.
Освен парична помощ, на посолството
ще бъдат предоставени и литературни
творби иа ученици, в които те изразяват
своите съболезнования към японския народ

по повод катастрофите, които ги сполетяха
неотдавна
Нека да отбележим, че благодарение иа
финансова помощ на Япония в училището
Христо Ботев" в близкото минало бяха доизградени няколко училищни стаи, в резултат иа което са създадени условия за по-качествено обучение по определени предмети.
Б.Д.

Целта ни е да спечелим
местната власт

* Г-н Манич, как оценявате си- власт и полагаме огромни
Й лета на организацията на СНС усилия да я осъществим,
(*! «Димитровград?
* С кои партии бихте могли да
: | - Организацията от ден на влезете « предизборна или сле1 ден се разраства. Ог една ане- дизборна коалиция?
У мична организация, която
. за нас изборите започпа|| почти бе па изчезване, се пре- ха па 5 февруари т.г. Кампа| върнахме в сила, която неми- иията, наречена „Спечелване
пуемо трябва да се респекти- на местната власт", е в пачалV ра. Понастоящем в редиците па фаза. В момента иеобмисси имаме един доктор на нау- Ляме никакви предизборни
ШЩили С/1еДизб°Рпи коалиции.
Всъщност целта пи е да обраХуманитарен концерт
'1
зуваме коалиция с жителите
на Димитровградско и да се
договорим с тях как да про
дължим нататък. Мисля че
кгЛВШНУвЬ
задачата няма да е трудна хората не трябва много да ги
убеждаваме, тъй като нещата
са им ясни.
В /Димитровград тези дни се проведоха два ръководителя на паралелката Зоран Маму
хуманитарни концерта, които изнесоха мес тович.
* Кои са приоритетните зада
]
Приходът от концертите е предназначен
тни ученици, посещаващи паралелката ма
А чи на димитровградските прогСредното музикално училище д-р „Драгу- за децата с увреждания в Димитровградско.
ресисти?
!
тип Гостушки" от Пирот. 20-ииа малки музи Входните билети всеки от посетителите зап
- Димитровград е иа коле
■ 1
&
канти се представиха с изпълнения на раз лати в съответствие с желанието си и с фи
не. Това и па врабчетата им е
лични инструменти, както и с вокалните си нансовите си възможности, или както наб
1 ясно. Градът ни заприлича па
легна преподавателят Мамутович в изялепивъзможности.
пустош, в която от време па
Големият салон па
за
ето си, в съответствие с мотото на концертите
време срещнеш човек. После
ден момент е нещо да се про
Сърджан Манич е роден през
мени, в противен случай сър1971 г. Б Димитровград е за- цето на града ще престанела
вършил основноучилище, а
тупти. На Димитровград са
средно и Факулшеш по физкул- необходими нови ципести
ят);/^ в Ниш. От 1996 г. рабо- ции и работни места за хораши в семейснаша фирма
та. Нужно е да подкрепим
„Храм“, основана през далеч- частниците при откриването
паша 1972 година.
на фирми. Към тях не трябва
повече да се отнасяме като че
ките, лекари, икономисти, ли са държавни врагове. Всегимназиални учители, час- КИ/ който иска да инвестира в
тници, раоотпици, пепсионе- общината пи, трябва да се
ри.... Допреди само три месе чувства приятно и сигурно,
ца имахме три местни отбо- Енергично ще се борим сре
ра, в които членуваха пре щу корупцията, ще залагаме
димно преминалите от Сръб на развитието на селското
ската радикална партия акти- стопанство, тъй като този от
виеш, докато днес имаме вече расъл представлява нашия
единадесет местни съвета, развоен шанс. На селскостокакто и съвети за здравеопаз- папските производители ще
ване, спорт и младежи, наци- даваме субсидии. Към всеки
оиалпи малцинства и частно човек ще се отнасяме с едиакпредприемачество.
Уверен во уважение. Ще премахнем
съм, че силата иа ОО на СНС засечките в административи нататък ще се увеличава и ната област. Димитровград е
че твърде скоро ще се озовем хубав град и мощностите му
на върха на ^политическата още не са използвани както
пирамида в общината.
трябва. Ние ще положим уси
* Колко членове има организа
лия да ги ангажираме макси
Нов проект за
цията?
мално и ще се постараем граподпомааане на стари
- Понастоящем имаме око- дът и общината ни като цяло
ло 250 членове, но броят им се да станат едно хубаво място за
и изнемощели хора
увеличава буквално ежеднев- живеене,
Б.Дно. Имайки предвид, че на
Вчера се състоя 21-та сесия на Общинската скуп
последък голям брой млади
щина в Димитровград, на която съветниците раз
хора станаха наши членове,
гледаха въпроси, свързани с миналогодишната ра
наскоро ще формираме мла
бота на местните ведомства - Народната библиоте
дежки съвет. Обмисляме и
ка „Детко Петров", Центъра за култура, Центъра за
Община Димитровград и сдруже идеята за формиране иа ак
социални грижи и Здравния дом, както и с програ
нието „Хендикеп" неотдавна започ тив на жените.
мите им за работа за тази година.
наха реализирането на проекта „По- * Какви са амбициите на прогСъветниците разгледаха и набор проектопрамощудома", чиято цел е да се помага реситите иа предстоящите
Радио-клубът „Димпт- !
вилници от областта на селското стопанство и
на стари, изнемощели и самотни ли местни избори в общината, без
ровград" неотдавна орга- [
дребния бизнес - за субсидии в производството на
ца, както и па лицата с инвалидност, оглед дали ще са предсрочни или
низира обучение и полага- |
мляко, субсидиране на мерки за подобряване ра
живеещи в територията на община редовни?
не на радиолюбителския
совия състав в скотовъдството, в областта на пче
изпит за заинтересованите
та. Ангажирани са седем геронтодоИ
амбициите
ни
стават
ларството, на част от лихвения процент за кредити
лица в общината.
макини, който ще им готвят храна, все по-големи. Няма да бъда
и лизинга, целенасочени към развитието на дреб
Всичко бе сьгласуьано с
чистят домовете, ще ги снабдяват с ле- искрен, доколкото на въпроса
ния бизнес.
програмата на Съюза на
карства и ще плащат сметките им за ви отговоря, че амбицията ни
Формирани са: комисия са проведжапе па про
радиолюбителите на Сър
жилищно-комунални услуги.
е да се увеличи броят на съ
цедура по обществен търг за даване под наем на
бия. По този повод в Ди
Общата стойност на проекта е 2 180 ветниците ни в общинската
митровград пребивава и
селскостопански площи, които са държавна соб
000 динара, които средства са обезпе скупщина или евентуално да
едседателят на този съкт- ;
ственост, комисия за планове и Щаб за извънредни
чени от Министерството за държавно помогнем па някоя партия
ирослав Вемич сьс С1.тситуации.
управление
и
местно
самоуправле
или коалиция да формира
рудниците си.
За някои от актуалмите теми по-обширно ще ви
Д-С\
ние и Община Димитровград.
общинска власт. Не, нашата
осведомим в следващия брой на „Братство .
Б.Д.
цел
е
да
спечелим
местната
Б.Д.

Представиха се възпитаници
на Зоран Мамутович

ШШ
\А :* *

т

■■

М

Сесия на Общинската
скупщина

„Помощ у
дома"

Полагане на

радиолюбителски
изпит
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Над Беринска река 6 с. Ракита е построен обект,
които не слузкиникому и за нищо

Мост към никъде!
=НЕЬ „
Строител ите,

мое- ръководители.
Директорът на Дирекцияза градски строителни
още през 2003 г. бил направен площи и комунално разви
договор за 100 квадратни мет- тие в Община Бабушиица
Ра™°ЩДа му бъдат заплате- Драгослав Станоевич изтькпи 100 хиляди динара, но това ва, че със собственика на понещо не било реализирано лемичиата площ много пъти
пито тогава, ни до деп-дне- са организирани разговори и
договори, мо той не приемал
мито едно предложение, по
ради някакви, само нему из
вестни, причини.
„Съществува валидно ре
шение за екпроприация на
тази площ срещу справедли
во парично възмездие, но
собственикът не го приема.
Затова сме принудени да .по
търсим помощ от републи
кански органи, за да му се из
земе и заплати имота, а той
да се обърне към съда, докол„ .
- И&р.-т- кото смята, че решението е
несправедливо" - каза Стано-

ска река в баоушиишкото се
ло Ракита, надали са могли и
та поелпплпжтг но о
оОекТ който ^мп ,, ,?°ЯТ
никому почти р 1пп лргр Ужм
д десетиле-

амШай «■"-

Уп}оу///Ш!//1Кплш "скадър" над Ъчричска река
Както се вижда и па снимката, до моста не съществува
пикакъв път, пито е известно
кога ще се създадат условия
за ползване па моста. Соб-

шен. Той сл,що подчертава, че
вече и не е наясно с кого трябва да се договаря, понеже от
тогава до днес няколкократно
са се сменявали общински

Наскоро 6 с. Стрелъц

Дневен престой
за деца със
специални нужди
В Основното училище „Добринка Богданович" в с.
Стрелъц фирмата „Проксима" от Бабушиица приспосо
бява стаи за дневен престой па деца сувреждапия от село.
Директорът па училището Милан Стаикович и председа
телят па бабушиишкото сдружение на граждани „Зелена
земя" по този повод са подписали протокол за сътрудни
чество, с който училището се е обвързало не само да пре
достави помещения за тази цел, но и да се грижи за рехабилитацията, образованието и интегрирането па такива
деца в обществото.
Сдружението „Зелена земя" е поело задължение в рам
ките па проекта, чиято стойност е 2 310 600 динара, да
обезпечи съоръжения и учебни помагала и да ангажира
специалисти и други служители според стандартите за
грижа за децата със специални нужди.
Ч.Б.

Окончателно решение снетърпение очакват и жителите
па с. Ракита, които имат, а
вст,Щ1ЮСТ нямат мост, тъй като този, през който сета минават е построен преди едно
столетие и всеки момент може да рухне.
Ч. Блпгосвич и М.Т.

Димитровград

Лекция по градинарство

В началото ма седмицата ек- тите от Смедеревска паланка и
сперти
от
реномирания градинарите приветства кмеИнститут по градинарство от тът д-р Веселин Величков.
Смедеревска паланка изнесоха
в. А
пред заинтересовани димитровградчани лекция по гради
нарско производство. Представени бяха семената домати,
§
краставици, чушки и други зеленчуци от продукцията на
института.
Директорът ма института
Д~Р Милан Здравкович сподели очакването си, че в предстоящия пеРиод ще се Уста,,ови
Босилеградският чер- |\
ровград и ведомството, на чие- вен кръст със съдействи- п
то чело е той.
ето па Института за кръ- ;;
Лекцията предизвика срав- вопреливаие от Ниш ;:
нителпо голям интерес сред днес от 9 до 14 часа орга- Ц
градинарите в общината. Гос- иизира акция по кръво- й
даряване в помещения- 1
та па Здравния дом. Това й
е първата от трите пла- Н
нирани акции, които ЧК щ
и нишкият институт ще Щ
организират през тази Ц
година в Босилеградско.
От началото на годи- ; :
пата ЧК проведе акция :
заедно със Службата за ..
кръвопреливане
към
Здравния център в Сур- N
дулица, па която се бяха V
отзовали 30 души.
:
ВД.Б.

Акция по
кръводаряване
в Босилеград

"~'ЖЖММ№&

Безплатно балнеолечение за босилеградски пенсионери
‘Тази година 7 пенсионери от Босилеградско, които
пеисиите си получават от Републиканския фонд на заегите, ще заминат на безплатно десетдневно лечение в
някоя от баните в Сърбия.
Право да кандидатстват за балнеолечение имат пенсионерите, чииго месечни принадлежности не надминават средпата пенсия в републиката (20.372 динара), конто нямат догп.лпителии доходи, пе са ползвали безплатна рехабилитапия и притежават лекарски удостоверения за необходимо
лекуване в баня. Заявките се подават в седалищата на общииг
ските организации па пенсионерите, а крайният срок е 30
март. Членството в тези организации не е условие за осъществяване па правото за безплатно балнеолечение. В Сдружеииетона пепсиоперите казват, че има много заинтересовани,
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а кои от тях ще заминат па балнеолечение ще определи специално оформената комисия към филиала на ПИО във Вра
ня до 15 април.
Такъв вид лечение се практикува от 2006 г., но за разлика
от предишните години, когато от него можеше да се възползпат по ' I Ауши, тази година са одобрени само 7 места и то
ТРИ от категорията „старостна пенсия" и по две от категориите „ипвлидпа пенсия" и „семейна пенсия",
Разликата е и в това, че преди освен тези, които пенсиите
си получават от Републиканския фонд па заетите, на безплатно лечение отиваха и по-един земеделски пенсионер,
както и един пенсиониран занаятчия, докато сега тези категорни .не са включени в програмата,
ВД.Б

:-С,ч

С ь

От неделя
започва
лятното
изчисляне
на
времето

■

ту.

През нощта в събота .
срещу неделя
(26/27 |
март)
ще подкарам
сгрелките на часовниците с един час напред и .
ще преминем от зимно към лятно часово време.
Вместо 2 часа часовии- :
ците ще трябва да показ- \
ват 3 часа след полунощ, :1
поради което някои смя
тат, че през гази нощ „се й
спи един час по-малко"! ;

(Тр00б&П7-С1
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В ОУ 6 Босилеград връчени награди
от конкурсите на Националния съвещ

Димитровград_______________

Безплатно зачленяване на
първолаците в библиотеката
„Детко Петров"
библиотека
Народната
«Де™0 Петров" и тази годи
на продължи акцията си по
1Маи1Ш
безплатно зачленяване на
първолаци от Димитров
градско. Малките читатели
бяха посрещнати от директора на ведомството Иван
ЖШ Иванов и библиотекарката и
литературен деец Елизабета
Георгиева.
Георгиева сподели жела
нието си децата в бъдеще често и радушно да посещават
библиотеката и да четат въз
можно повече. Тя добави, че
някои от първолаците вече са
идвали във ведомството и са
участвали в работата на „По
етичната работилница".
Първолаците бяха почер
пени с бонбони, а като пода
рък получиха по един букмаркер.

;■■■■■}' ' :

За пърбокласираните
п
В Основното училище "Георги Димитров" в Босилеград миналата седмица бяха
връчени награди на победителите в конкурсите "Родната реч е светъл прозорец към
света" и "Най-хубавата мартеница", които за учениците
организира Националният
съвет на българското малцинство в Сърбия. От името
па съвета наградите на победителите връчи началният
учител Милан Миланов, който е и член на съвета.
От конкурса за литератур-

се класира шестокласничката
Йелена Николова, а на трето
- седмокласничката Венка
Димитрова,
В конкурса "Най-хубавата
мартеница", за.такова е избрано ръкоделието на седмокласника Иован Котев,
втора награда спечели Йована Тодорова, също ученичка в
VII клас, а трета награда полуючи петокласничката Оля
Петкова. Второкласниците
Бранка и Иван Стоеви спече
лиха първа награда за най-хубава рисунка на тема марте-

Част от новите членове пи библиотеката

Укрепване на училищата
за инклузивно образование
Основното училище „Добринка Богданобабушнишкото село Стрелъц през
този уикенд ще бъде домакин на участниците в двудневен семинар, посветен на мотивировките и психологическите принципи в обучението. С подкрепата на просветното министерство семинарът е организибич" в

раи в рамките на проекта „Укрепване на
училищата за инклузивно образование", в
който са включени основните училища
„Деспот Стефан Лазаревич" от Бабушница,
„Младост" от Велико Бонинци, „Братство"
от Звонци и „Светозар Маркович" от Любе
раджа.
Ч.Б.

„Великаните на филма"
по канала на РТ Цариброд
* Телевизията до голяма степен залага на филмовата си програма.
В рамките на цикъла „Ве- дерико Филипи, Акиро Ку- орема", „Крадци на велосидиканите на филма" Телеви- росава, Луис Бушоел, Вито- педи" и други творби, нагзия Цариброд от известно рио Де Сика, Пиер Паоло Па- раждавани на известни филмови фестивали, а някои от
време всеки понеделник от золини и др.
Зрителите имат възмож- тях притежават и наградата
21,15 часа представя филми
на известни световни режис- носг да гледат култовите Оскар,
Цикъла
откри легендарьори. Любителите на седмо- филми: „Казакова", „Амартт_"
то изкуство могат да се нас- корд", „Кървавият престол", пият филм наФедерико Фелаждават на творбите на: Фе- „Рашомон", „Тристана", „Те- дини „Казанова" на 21 февру
ари. Понастоящем върви
I ретроспекцията на филми на
.
] прочутия японски режисьор
I Акиро Куросава.
9
Нека да отбележим, че телевизията до голяма степен
залага на филмовата си прог
рама, в резултат на което всеки петък от 21,15 часа се из7>
лъчват филми с по-нова дата
от независими продукции.
Терминът в събота след 21 часа е резервиран за малък
филмов маратон.
*
В рамките пък на документалната програма всеки понеделник от 20,15 часа се
представят
документални
творби от собствената и чужди продукции.
Б. Д. I

Ш

Ч

т

■Шй,;:

Сцепи от филма „Амаркорд “

'■

Награденитеученици с учителя Милан Миланов
ни творби на тема "Родната
реч е светъл прозорец към
света", който НС организира
по повод 21 февруари - Деня
на майчиния език, първа наг
рада в категорията ученици
от началните класове бе присъдена на Ана Димитрова,
втора спечели Драгана Дойчинова, а трета - Сандра Петрова, всичките са четвъртокласнички. Първа награда в
категорията ученици от пети
до осми клас спечели Александра Костадинова, ученичка в VIII клас, на второ място

ница, втора получи осмокласникът Звонко Милков, а
първокласничката
трета
Мила Митрева.
На победителите в конкурсите бяха връчени парични
награди от по 1500 дин., второкласираните получиха по
1000 дин., а третокласираните по 500 дин. Покрай паричните награди, най-успешните участници в конкурса
"Родна реч е светъл прозорец
към света" бяха наградени и с
по една книга.
П.Л.Р.

Заседание на Съвета на
димитровградската галерия

_.

През 2011 г. ще бъдат
подготвени до
15 изложби
Съветът на Димитровградската галерия „Методи Мето
Петров" на наотдавнашното
си заседание разгледа програмата за работа на ведомството за тази година. Галерията би трябвало да организиРа между 12 и 15 качествени
изложби и по най-добрия
възможен начин да подготви
19-я художествен пленер
„Погановски манастир", в
който според предварителните планове трябва да учас-

тват 11 художници от Сър
бия, България, Словаки <
Англия, Япония и САЩ
На заседанието бе каза1С
че в предстоящия пери .
специално внимание ще 0*
обърнато към подготовк^
за пленера „Погановски '
пастир 2012" имайки
вид, че тогава той Ше
юбилеен. Събитието ще
съпътствано от няколко
ги културни прояви,
Б- А

битуване^
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Милан_Л|о6енов, кмет на Долно Тлъмино, за заплануваните дейности в селото през 2011 година

По нови пътища към
по-добър живот

ь

-ИГЗГ

на новия участък от местността Уев рид до местността Мада река.
Тъй като Дирекцията за та, дирекцията успя да извър- на обекта в основата е около
строителни площи и пътища ши само частичен ремонт на 40 м2.
миналата година беше а ига пътищата
към

§§га§Щ

щипа, в Долно Тлъмино изос- ност на СъветанГмО и надарекцията да успеем да наваксаме пропуснатото и да реализираме някои нови проекти, преди всичко да подоб
рим пътната мрежа в селото,
за да смекчим до определена
степен трудните обстоятел
ства за живот и работа на ту
кашното население.
Че членовете ма Съвета на
МО са решени максимално
да се ангажират около реализацията на заплануваните активности, потвърждава и
фактът, че тези дни заедно с
група жители от махала
Црешнево и Бобешино са из
Милан Любенов
копали основите за обекта в
гробищата на тези две махатапа реализацията на актив- ли. Общината е осигурила кеиостите, предвидени в мина- ремидите за покрива му още
логодишния план за работа преди няколко години,
на Съвета па Местната обНа съответните служби в
щпост. Кметът Милан Любе- Общинското управление тенов се надява да бъдат реали- зи дни предоставихме проекзирани проектите, които по топредложението за изгражпредложение на съвета са дапе на обекта и от тях очаквключепи в тазгодишния ваме наскоро да изготвят пеплап за работа па дирекция- обходимата проектнотехпическа документация, за да мота.
- Миналата година в наше- же след това дирекцията да
то село, което за щастие не бе- започне строежа, казва Любе
ше засегнато от наводнения- нов и добавя, че повърхността

ЕЕ~г I

къ^мах^штТ^ре^неш ^
Японци, да се прокарат нови
пътища Станци - Рамна нива
и Кленче - Стров дол - Японски градини, и двата с дължи
на от около 1 км, както и да се
довърши прокарването на

Аолнотлъмписката махала Црешиево
новия участък от местността
Уев рид до местността Мала
река с дължина около 1,5 километра. Планирано е да се
ремонтира и мостът за пеше-

ЪМШ

ходци в местността Съборище с дължина 20 м и широчина 1м, да се ремонтира фасадата на културния дом в центъра на селото и др. ПА.?.
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тротоар?

Човек се погрижил да
затреви и уреди тротоара
пред къщата си и... Ми
нал камион, там където
не трябва, теренът след
дъжд бил добре накиснал
и сега бразди колкото
щеш.
Не е ли могло по-внима- е
телно да се кара, да не се :
„оре" тротоара...!
Б.Д.

Предание от Босилеарадско

При паша не се отива с празни ръце и не се влиза с гръб напред
Когато бил на петдссетгодишна възраст, заможният селянин Бонджа оставил богатството си в полите на планина Варденик и като бежанец се
настанил в село Елено, днешна Горна Лисина. Причината за бягството му се пази в едно интересно предание, което неговите потомци от горнолисинските родове Бонджини предават от поколение на поколение.
се разбягали на всички страни, но някои от тях би
Един летен ден в планина Бесиа кобила, където се кара.
- Каурипе глупав, така ли се влиза при пашата! ли заловени и убити. Турците изпепелили всички
бил изкаран па паша целият добитък па Бонджа,
Пашата видял какво се случило и заповядал на постройки и ограбили маслото, сиренето, покъщзаедно с добитъка на гърците и власите, започна
ли да се борят волът на Бонджа Суботко и един от своите хора да не тормозят „глупавия каурин , но мината и всичко друго, каквото намерили,
воловете на турския паша от Враня. Силният Су- да го доведат пред него, за да каже защо е дошъл.
Това събитие се е разиграло най-вероятно окоботко спечелил битката, а от победния му рев ех- Бонджа разказвал с какво намерение е пристиг- ло 1800 година. Според преданието, Бонджа наме
тяла цялата околност. Вечерта пастирите разказа- пал, а пашата се преструвал, че го слуша внима- рил убежище във владението на кюстендилския
ли на родителите си за случката и всички Бонджи- телно и от време на време мърморил: „Може и да паша, по-точно в село Елено, което било разполопи, особено жените, започнали да се страхуват за е така, може и да е така! Буйрум!" По едно време жено на мястото на днешния изкуствен язовир в
съдбата па голямото си семейство.
обаче Бонджа разбрал, че нещата ще излезнат босилеградското село Горна Лисина. По-късно
Единствено Бонджа бил доволен и нескрито се много зле за него и за семейството му. Турчинът Бонджа и най-младият му син се населили в месгордеел с победата на Суботко. След няколко дни бил обиден не само от победата на Суботко и от тността, в която е разположена горнолисинската
той все пак решил да отиде при пашата във Враня влизането с гръб напред, но още повече от това, че махала Разцепеница. Една част от тази махала и
и тъй като при турски големец не се отива с праз- този каурин отглеждал много добитък и забогатя- днес се нарича Бонджини. Когато починал, Бон| пи ръце, повел пай-големия овен от стадото си. вал все повече. А по това време богатството на все- джа бил погребан в гробищата в Конички дол.
| Щом наближил сараите на пашата, Бонджа хва- ки каурин се възприемало като голям резил за Най-старият син на Бонджа се населил в местнос! нал овена за единия му рог, по добичето почнало турците.
тта Плавило в село Горна Ръжана. Глигория из| да се „инати" и да тегли назад стопанина си. ТогаКогато излезнал от палата на вранския паша, брал местността, където днес е разположена маха; ва той го хванал и за двата рога и обърнат с гръб, Бонджа незабавно се отправил към дома си в пла- ла Цъклапйе. Затова днешното прозвище на тези
| го въвлекъл в двора па пашата. Бонджа нарочно ципата и пътувал бързо и без почивка.
хора е Глигориини Бонджаци, които още се нари| направил това зрелище, защото не искал да влез- Илиоо, Лазарее, Станимирее, Глигориоо... чат и Кършини. Семейството на Лазар минало в
! не при турчина като покорен човек от раята, но за Бягайте кой където види!! Турците идват на коне местността на днешната горнолисинска махала
I да не го тормозят хората от охраната на пашата, да ни избият, искат отмъщение... О, мили Боже! - Драгойчеви кошари в северозападния склон на
: той се преструвал, че не може да вкара овена по панически извикал Бонджа, когато наближил ко- Милевска планина.
I Друг начин. Охраната обаче веднага реагирала - либите.
Записал: Драган СТОЕВ
: един от пазачите ударил Бонджа и започнал да му
Многобройпите членове на неговото семейство

Спорт

1 0 Л&ВФжС-Жт*-25 мкрт 20! 1

Слободан Бранкович
посети Димитровград

ЩИП1Ш1ЕЕЕЯВ

С 16 кръг започна пролетната чан от първенството на Нишка
Босилеград: Младост - Морава 2:1

Разговор за
| балканското
! първенство

Изключително важна победа
^Мирослав Георгиев анулира преднината на ханчани, а Никола Спасич подслади
пролетния старт на „зелените".
В останалите мачове от 16
В премиерния мач в пролет- радския вратар Величкович.
ния полусезон в Нишка фут- До края ма полувремето боси- кръг са постигнати следните
болна зона босилеградчани за- леградчаии успяха да изравнят резултати: Балкански - Заплавоюваха изключително важна чрез Мирослав Георгиев, кой- няц 1:0, Пуковац - Вучие 2:1,
домакинска победа срещу Мо- то умело се възползва от по- Иединство- Слога 1:2, Моравирава от Владичин хан. В един редния ъглов удар на своя от- ца - БСК 2:1, Мрамор - Злочуравиостоен мач, в който н два- бор и от непосредствена бли- дово 1:0, Ропотово - Пуста река
та отбора играха твърде апга- зост вкара топката във вратата 0:2 и Моравац Орион - Радан
жирано, босилеградските фут- на гостите.
3:0.
болисти все пак за шоанс бяха
През втората част домакиСлед 16 изиграни кръга напо-добрият съперник и накрая ните диктуваха темпото па иг- чело в класирането е Балканзаслужено триумфираха.
рата и постоянно застрашава- ски с 34 точки. Следват МораВ началото на срещата и ха вратата на гостите, обаче на- вица (също с 34) и Заплаияц с
двата отбора играха резерви- падателите със зелените фла- 32 точки. Босилеградска Млараио и затова през първите нелки пропускаха да реализи- дост заема предпоследното
тридесетина минути си разме- рат изгодните голови положе- петнадесето място с 16 точки,
ниха едвам по един-два удара ния. Все пак в 81 минута сурду- кол кото има и БСК на 14 позикъм вратите. В 37 минута гос- личанинът в редовете на боси- ция.
тите излязоха напред в резул- леградския отбор Никола СпаВ следеващия кръг иа 27
тата, след като централният сич, след едно разбъркване в март (неделя) "зелените" госнападател Джокич засече едно наказателното поле на Мора- туват в лесковашкото село Злоцентриране с глава и отправи ва, отбеляза гол и оформи чудово.
топката зад гърба на босилег- крайния резултат в мача.
П./1.Р.

Тежка победа
в твърд мач

КОВИЧ -).

Игран на срещата: Милан
Георгиев.
„Корав" мач без много шан
сове за отбелязване на голове,
много нарушения и слаби
нерви. Такова беше дербито на
първия кръг от пролетната
част на първенството на Нишка футболна зона. Шанс за гол
първи имаха домакините - в 10
минута капитанът Нацков насмалко не успя да прониже
мрежата на гостите от 3-4 метра. Те пък имаха само една истинска голова възможност - в
17 минута Митич избяга по левия фланг и отлично центрира
в средата на наказателното поле, където топката посрещна
Пешич. Стрелбата му от
10-ина метра обаче бе блокирана.
Единственият год „падна" в
43 минута, когато Милан Георгиев от една суматоха улучи
мрежата на гостите. До края на
мача се играеше главно в сре-

Контролна футболна среща

Балкански Раднички 3:0
Димитровград, СЦ „Парк", зрители - около 100.
Рефер - Мании от Пирот. Голмайстори: Османович в
34, 63 и 80 минута.

БоЛбйбоЛ

Младост - Радан 3:1

В 10 кръг босилеградчани като домакини във Владичин хан
1 победиха с 3:1 гейма Радан от Лебане. "Зелените" спечелиха
3 първия гейм с 25:22, а във втория гостите се наложиха с 26:24 и
врънаха интригата в мача. До края на двубоя босилеградските
■ волейболисти играха много силно и завоюваха следващите два
| гейма с 25:18 и 25:22.
I
Със събраните досега 13 точки ВК Младост вече се изкачи на 4
I място в таблицата на МВД.
В следващия кръг на 27 март (неделя) Младост гостува на
Р,е*шево.
*
>
И докато сениорите продължават да побеждават, пионерскиу, |§|К: ят състав на Младост загуби и в 3 кръг на Междуокръжното воКШП лейбодно първенство за момчета до 15-годишна възраст. През
ЩЩЩ. г уикенда те гостуваха на Младост във Враня и отстъпиха с 0:3 гейП./1.Р.
ма.

Димитровград: Балкански - Заплянац 1:0

Димитровград, 13 март 2011
г., Спортен център „Парк",
зрители - около 600, рефер Стефан Спасич от Враня (8).
Голмайстор: Милан Георгиев в
43 минута. Жълти картони:
Джорджевич, Пешич, Стефанович и резервният вратар Иованович (картона получи ма
скамейката). Червен картон:
Миленкович в 42 минута. Наказаните с картони играчи са
от тима на Запланяц.
Балкански: Петрович 7, М.
Джунич 7, В. Георгиев 7, Савич
7.5, М. Георгиев 7.5, Попович
7.5, Нацков 7.5, Петров 7 (Бошкович -), Иванов 7 (Соколов -),
Алексов 7.5, А. Джунич 7
(Османович -).
Запланяц: Филипович 6, Вукадинович 6, Стеванович 6,
Миленкович 6, Джорджевич 7,
Чиркович 6.5, Пешич 6.5,
Кръстич 6, Митич 6.5, Николич 6,5 и Стефанович 6 (Мил-

А
Генералният секретар на Атлетически,
съюз на Сърбия Слободан Бранкович тези
дНИ се срещна в Димитровград с члена па Общинския съвет, заДЪЛжен за спорта, Даниела Костова Пейчева, оощинския сьтруДИИК за спорт Александър Андреевич и секретаря па АК Баякан Александър Марков.
Основна тема на разговорите бе Балканското първенство по
планинско бягане и още няколко международни състезания в
тази атлетическа дисциплина, които ще се проведат в Димитровград през пролетта. Предстоят още няколко разговора потемата с цел организиране на мероприятието по най-добрия начим
Нека да отбележим, че Бранкович, преди да се отбие в Димитровград, пребивава в България, където се срещна с председателя на Българския атлетически съюз Александър Карамарков и с генералния секретар на съюза Галина Пухалова.
ДС.
,Я

и

ч_

а

Поражение по „навик"

В 9 (предпоследен) кръг от първенството волейболистките на
Стрелецът па единственото
Цариброд загубиха с 0:3 (12:25; 16:25; 9:25) от отбора на ЖВК
попадение в мача Милан Геор Алексинац. Цариброд бе формален домакин и игра само със се
гиев
дем състезателки, които оказаха солидна съпротива. В състава
бяха: Петрова, Владимирова, Димитрова, Андонова, Божилодата на терена.
вич, Гюрова и Величкова.
Генералното заключение е,
В следващия кръг Цариброд ще се срещне с отбора на нишки
че домакините заслужено Студент. Съществува възможност мачът да се играе в Димитстигнаха до трите точки, а гос- ровград. Съгласието на двата ривала е налице, но се очаква разтите показаха, че са добър от- решение от ръководството на лигата.
д.* ^с.
бор.
о следващия кръг Балкански гостува във Владичин хан, 11 ШХМЗШ
където ще се срещне с домашния отбор Морава. Мачът започва в 15 часа.

Д. с.

Баскетбол: Първа сръбска
лига - изток, 22 кръг_____

Още една
убедителна загуба
Като домакини „ пиротската спортна за_
ла „Кей" баскетболистите на Димитров-

Цариброд шести

Шахматистите на Цариброд участваха състезанието за Купата на регионите, което неотдавна се проведе в Пролом бамя.
От общо осем отбора димитровградчани се наредиха на шесто
място. Отбелязани бяха една победа, две ремита и четири загуби.
Цариброд игра без няколко титуляри, така че и не можеше да
постигне по-добър резултат.
_ С най-добри прояви в димитровградския състав бе Драгиша
Йонич, който спечели 6 точки. Активът на Емил Иванов бе 2, на
Бора Андрич -1,5 и на Зоран Иванов - 0, 5 точки.
4ГвНЦС На Маса

«ви» Лужничани пак

полувреме димитровградчани оказаха
Георгиев, Костов, Савич, Алексов, Б. Иванов, Гогов то
солидна съпротива на противниците си, но
и Нацков.
през втората част на мача концентрацията
Раднички: Филипович, Потич, Миладинов, Мар- им падна рязко, което допринесе нишлиикович, Даут Шечири, Живич, Чирич, Пенчич, Де- те да натрупат точков аванс.
нис Шечири, Матеич и Митов. В играта влезе и БоЗа Димитровград играха: В. Йованович,
жич.
Красничи, Петров, Ранджелов, Лукич,
В последния контролен мач пред началото на А^дрееВ/ д Йованович, Андреевич, Кръспървенството Балкански убедително спечели мача тич Митич и Иванов
к
Р
срещу младежкия състав на пиротски Раднщцси. г> в' ^д^щия кръг Димитровград гостува
През първото полувреме треньорът Раде Манич в Болевац, където ще се срещне сконкуренизпрати на терена предимно резервните играчи, та си за оцеляване в лиг|та . отбора ца Бк
докато през второто в играта влязоха титулярите.
рътан.
г
^
Всичките три гола за домакините отбеляза
Д.
С.
Османович.

останаха без точки

,
. .л 0т
„ Мъжкият отбор на Лужница по тенис на маса загуби с ь
Ти“ок в Зайчар. В останалите срещи от 11 кръг на първенств
Региои Ниш - изток бяха постигнати следните резулП
Свърлиг-Княжевац4:1 и Хайдук Велко - Бор 4:2. Втози кръг
бойен беше отборът на Омладинац от Бела паланка,
Във временното класйрайе убедително води тимът на ла .
Велко Втори е Бор, а на трето място е Лужница.
В 12 кръг Лужница посреща на 27 мартбелопаланскиясл;
динац. Ето и останалите двойки: Княжевац-Хайдук Велко,^ ^
Тимок. Свободен е Свърлиг.

(Чо'}а йв-а

€гяг&4?,25 март 201Г

Тъжен помен
На 28 март 2011 г. се навършват 40 ДНИ от
смъртта на

Публична институция Туристическа
организация Димитровград___________
„Балканска" 7,18320 Димитровград, тел./фах 010/360-873
е-гпаИ: 1осНтИгоу§гас1@рН.г5, гуеЬ-зИе: ууту.1осИпн1гоу§гас1.ог8.Г5
За да можем възможно по-успешно да представим Община Димитровград,
каним Ьи да сътворите сувенир, който ще отразява нейните автентични при
родни, културни, исторически и туристически характеристики. Заради това
уристическата организация Димитровград обявява

КОНКУРС

КАТА СТАНКОВА
(1928-2011)
от с. Плоча
Панихидата ще отслужим на 28 март (понеделник) от 11
часа на гробищата село Плоча. Каним всички, които я
обичаха, да дойдат и запалят свещ в името на светлата й па
мет.
Опечалени: децата Новица, Драга и Станко
те семействата си

за изработка на сувенири
на Община Димитровград
Т Сувенирът трябва да бъде отражение на традицията, културното и материално
наследство и да представлява автентичните природни, културни, исторически и турис
тически атрактивности на Община Димитровград.
2. Сувенирът трябва да бъде направен от материал според замисъла на автора, с опи
сание на изработката, размера, цвета и материала, от който ще се произвежда. За изра
ботка могат да се ползват естествени, стабилни и екологично приемливи материали,
нпр. керамика, камък, метал, теракота (печена глина), дърво, текстил, стъкло, хартия и
т.н.
3. Авторът трябва да достави един екземпляр на сувенира с оригинални размери и
материал, с обяснение на идеята, а доставянето на предложението се върши по след
ния начин:
- в затворен плик (пакет) с обозначение „Конкурс за сувенир", сувенирът се доставя с
шифър на автора анонимно (без име и обозначение на автора),
- в отделен затворен плик, приложен към плика (пакета) със сувенира, обозначен със
същия шифър, се доставят данните за автора с обозначение „Конкурс за сувенир - данни за автора".
4. Всеки автор може да изпрати повече предложения.
5. Всички навременни предложения ще оценява конкурсна комисия, назначена от
страна на ПИ Туристическа организация Димитровград. Всичките пристигнали твор
би ще бъдат представени публично.
6. Доколкото Конкурсната комисия уточни, че качеството на пристигналите творби е
задоволяващо, ще вземе решение за еднократни награди чрез изкупуване:
- първа награда -20.000 динара нето,
- втора награда - 12.000 динара нето,
- трета награда - 8.000 динара нето.
С авторите на наградените решения се подписва договор. Съществува възможност с
автора на награденото решение, доколкото той може да произвежда наградения и из
купен сувенир, да се сключи отделен договор за изработка на сувенира.
7. С подписването на договора и изплащането на наградите авторските права мина
ват на Община Димитровград. На Община Димитровград ще се предостави ексклузивното право на ползване.
8. Ако конкурсната комисия реши, че нито едно от пристигналите предложения не
задоволява критериите от Конкурса, комисията запазва правото да не избере нито ед
но решение, или да не присъди някоя от трите запланувани награди.
9. Доколкото по-късно се установи, че сувенирът е плагиат, комисията запазва право
то да анулира решението за награда, а награденото лице е длъжно да върне парите от
наградата.
10. Право на участие в Конкурса имат всички юридически и физически лица. (лено
вете на Конкурсната комисия и техните близки роднини нямат право да участват в Кон
курса.
' ]]. При избирането на пристигналите творби Конкурсната комисия ще вземе пред
вид следните критерии:
а) белег на града с културни, традиционни, исторически и материални атрактивнос
ти;
„
б) сложността на изработката, вид на материала, време за израоотка.
12. Предложенията се доставят най-късно до 15. 5. 2011 г„ без оглед на начина на доставяне, на адрес: Туристическа организация Димитровград, „Балканска 7, 1832У Ди-

ти Зоран Димитров, директор, и Мария Ставрова професионален сътрудник.
14 Непълни и закъснели предложения няма да бъдат разглеждани.
15 Всички участници ще бъдат писмено осведомени за резултатите от конкурса.
Авторите на предложенията за сувенири, които не бъдат избрани, могат в срок от 15
дни след окончателните резултати творбите си да вземат обратно в офиса на Туристическата организация Димитровград, с възможност те да бъдат откупени по предложение на Конкурсната комисия.
16. Със самото заявяване на Конкурса участниците неотменимо приемат всички условия на Конкурса.
17. Този Конкурс се обявява на уведомителното табло в Община Димитровград и на
служебната интернет страница на Туристическата организация Димитровград, а информация за конкурса ще бъде публикувана и по местните медии.
Директор на
Туристическата организация Димитровград
Зоран Димитров
Бр. 332-27-1/11
В Димитровград
16.3.2011 г.

Председател на Управителния съвет на
Туристическата организация Димитровград
пет. лекар Александър Игов
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На 29 март се навършват 40 ДНИ от смъртта
ма нашата незабравима снаха

ДЕСАНКА ВЕЛИЧКОВА
(1922-2011)
от с. Смиловци
Панихидата ще отслужим на 29 март 2001 г. на смиловските гробища. Каним роднини и приятели да ни придру
жат.
Вечно ще пазим хубавите спомени за теб! Благодарим ти
за всичко! Дълбок поклон пред светлата ти памет.
Семейство Бошкови от Ниш
На 2 април 2011 г. на Светиилийските гробища в Лесковац от 10 часа ще служим пани
хида по случай ЕДНА ГОДИНА от смъртта ма
машата мила и мепрежалима дъщеря, съпруга
и сестра

ПГ

ИВАНКА МИТКОВА

Д

Времето минава, но не намалява тъгата и болката ни по
теб. Празнотата е голяма, а думите са малко, за да изкажем
колко по-лесен и по-хубав беше животът ни с теб. Ти остави
незаличими следи и спомени, които не бледнеят, остави ни
доброта, която ще се помпи.
В тишината на вечния ти покой нека да те пази нашата
любов, която винаги ще бъде по-силна от забравата.
Опечалени: родителите Нпда и Васил, сопрупт Благой,
сестрата Василка и зетовете Иван и Живоин
Навърши се ЕДНА ГОДИНА от смъртта на нашата скъ
па тетка

ИВАНКА МИТКОВА
Докато ние живеем, ще живееш и ти в на
шите сърца, мисли и спомени. Вечно сме ти
благодарни за голямата обич и разбирател
ство, с които ни обсипваше.
Сестриницата Биляна и сестриниците
Владислав, Милан и Никола със семействата си
Възпоменание
На 30 март 2011 г. ще се навършат ОСЕМ
ТЪЖНИ ГОДИНИ от смъртта па нашата мила
' ДИ майка, тъща, свекърва, баба и прабаба
К:

"■

I

г;

Н ")Я ЕВДОКИЯ МИЛЧЕВА ИВАНОВА
Троянка Йовшина
от Димитровград
Времето минава, но не отслабват нашата любов.и спо
мените за твоята доброта и пожертвователност, майчице
наша мила, защото Ти си следа, която не може да сераЛИчи, Ти си болка, която не може да се преодолее, Ти"сЙ;1пламък, който никога няма да угасне.
'
.
Свеждаме глави пред светлата Ти памет!
Твоите деца: дъщерите Диляна иЛюпка и синовете Георги,
Ангел, Дюбюмир и Слобддан
■, д

Възпоменание
На 25 март 2011 г. се навършват ОСЕМ
НАДЕСЕТ ГОДИНИ от смъртта на нашия мил
и непрежалим
1 =* «ег

ТОДОР митов

На този ден ще посетим вечния му дом на
димитровградските гробища и ще положим
цветя.
Обичан наш, ние винаги сме с теб и ти си с нас!
От майката Цветанка, брата Александър, снахата Весна,
племенниците Георги и Борис и роднините
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25 март 2011

Манчин рабуц|

Злободнебка

Предизборни обещания
и предсрочни избори

!.ч

Възможно е авторите на пре
Ивайло НИКОДИМОВ
дизборното обещание за от
криване на неколкостотин хи
ляди нови работни места сега
да са доволни, че резултатите
от реализацията на това обеща
ние се измерват с нула процен
та. Като се погледне актуалното
състояние на нещата, тези вир
туални късметлии днес най-ве
роятно биха били участници в
някаква стачка. Следователно
призракът на стачката броди
из Сърбия. Стачкуващите поч
ти са зарязали трудовите си за
дължения, защото файдата от
труда не може да напълни нито
потребителската кошница. А
след като ония, които все още
имат някаква работа, не са в
състояние да се прехранят като
хора, тогава ония, които тлеят в
списъците на безработните, час
по-скоро трябва да си резерви
рат билет за оня свят, докато навалицата не е за, иначе те щяха да дадат чудесен пример как
се повишава жизненият стандарт на широките
станала още по-голяма.
Но защо днес имаме толкова много бедня- народни маси. Но докато не мине тази страшна
ци? Партньорите в упр<авляващата коалиция криза,
^ налага се да смъкват кожата от раята.
могат да се закълнат' в Б ога и във всичките си
ТолкоБа 33 тях' А пРеди известн0 време бедафери, че по този въпрос нищо не им е ясно няЧите излязоха на Уличен протест. И именно
Някои от тях мислят, че за големите си патила теРяха наи-импресивната част от това голямо
са виновни самите бедняци, защото не са поз- ?>бРание- Основателно гневни, гладни, голи и
лвали кондом. Затова техният любим девиз б°си, те използваха легитимното си право да се
гласи: „Добър кондом - мир в държавата!" Дру- оплачат публично от тежкото си положение и
ги представители на управляващата коалиция заедно с организаторите да искат предсрочни
пък са на мнение, че вината за това е в бившия парламентарни избори. Ако не бях минал през
ненароден режим, конто ни набута в много всичко, което се случи през изтеклите две деседълбока пропаст, та трябва да мине дълго вре- ™летия' Чях Аа ™ придружа. Но не исках да
ме, докато се избавим от нея. Но те са големи Рис^вам здРавет° си, понеже имам сериозен
оптимисти, понеже днес делят властта тъкмо с проблем: косато някои ми спомене избори и
тези наши гробари. Техният оптимизъм се ос- когато се сетя как се Уважава тук изборната воновава върху една проста премиса: щом тия, ля иа наРода' п0 цялото ми тяло избухва алеркоито ни опропастиха, успяха да се вдигнат от шя'
Всичко друго, което беше видяно на този ве
мъртвите след всички злини, които бяха напра
вили, сега вероятно ще помогнат на народа да личествен митинг не е за по-млади от осемдеТук имам предвид най-напред
се измъкне от дупката, която му бяха изкопали. сет години.
които се отказаха от всичко, което са върТрети представители на управляващия съюз ония,
твърдят, че за всичко е виновна световната кри шили довчера, та на тази основа да гарантират
необходимите на Сърбия промени. Ако те наистина вече не са те, възможно е да ни предстои
голямо възраждане. Аз обаче подозирам, че
техният нов девиз гласи така: „Да не съм аз - аз,
ако не съм се променил стопроцентово!"
Д. Раячич

гпрбр€СМ/ \Швреач/ Шрвре с&,Л

смешш
* Най-краткото съчинение за пролетта:
„Дърветата се обличат, жените се разсъбли
чат. "
* Вуте казва на жена си Пена:
- Пено, искаш ли да си поиграем на пролет?
- Що е това, бе Вуте?
- Ами аз да те таковам, а ти да цъфтиш...
Пена:
- Ооо, това не е инте
ресно! Дай да играем на
зима. Комшията Нане да I
ме такова, а ти да фучиш...
* Възрастен мъж се
сваля с млада мадама, а
]
тя му вика:
|
- Вече си стар, виж се, |
косата ти е бяла.
\
■- Така ли? И на Пирин I
планина върховете са бе- I
|
ли, ама долу е пролет...
* В Чернобил сега също |
е пролет... Тревата си
нее, птичките лаят...

У

Щ Че увати ли некой уздете?
и?,

Све съм могъл да поверуйем, ама да ми йе некой
ючера казал дека у Сърбию лебат че стане толко скуп
та йедвам да га кулуйе бедният народ кой само леб и йеде, понеже зо
друго и нема паре, главу би му строшил! Ка оно кара-вара па си дойде •
и да веруйеш, и да не веруйеш. И мани що йе са толко скуп но синдрацити що тъкме ценете изучили адет та почну подготовкье за ново поскупуванье два-три месеца по-рано. По телевизийете постояно дьрикок)
дека лебат мора да поскупейе със толко и толко, понеже поскупела пченицата, па брашното, па струята, та све живо... Оно, ка погледаш верно
йе! И после ако поскупейе с по-малко проценти, ако йе лебат у Сърбию
по-йевтин отколкото у Гьерманию, народат завалията каже: „У добре
йе; можеше лебацът
да стане и целу стотку, ама те са йе "само”
99 динара". Я си мис
лим добре йе та олеле. Йоще малко па
толко йе и лебат по за
паднете държаве, ама
никой не споминя колкаве су тамо заплате
те. Па ем големшкье,
Нивиш,
а тука при НОС...!?

Кажу и това дека

ппцптп „ гп(т_т ппт)
раната у СВеТЪТ ПОСКупевуйе, Па МОра И тук°- Па Заи<0 тегаи
оризпт неие ПОСКупел

та коща колко нашата
пченица, защо бана
нът йе по-йевтин од
„наще" ябълкье, защо
компирете гтануше
по-скупи од лимонат?! Убаво да се разберемо - нищо не би имал против
'
г

ка би тейе млошко парице за брашното и компирете ишле при испотеНИТИ ЗеМЛЬОДелЦИ, ТО МОЛКО И ОНИ ВОЙДу ДО ВИДв. По-рано СВе ЩО ОНИ

произведу беше „джабалеско" що кажу децата, а са скупо та мани го,
ама маслото друг обира, а държавата жми ли, увози ли, извози ли - оно
си знайе!
Ка се само сетим йоще политичарити у старуту държаву, у Югославию де, како лъжеоше - те имамо житницу да рани целу Йевропу (или
беше цел свет), те извозимо пченицу, понеже имамо млого повече от
колкото „за сопствене потребе", те йош триста другье ни накажу. Слично се валеоше и у съгашнюту държаву Сърбию, ама се нещо укюташе?
Те са од природне катастрофе йе пострадал йедън аран, трудолю
бив, поштен и културан народ - японцити. Они су ни толко пути помага
ли, паре су давали и съвремену технику. Защо са наща държава не им
помогне, не с паре, они си паре имаю, а с рану. Нали това страшното од
атомскьете централе йе излетело у въздухът, та им замърсило и водуту
и рануту, како чернобилът що беше. Они се нуждаю од здраву рану, о
ни се перчеомо да можемо да ранимо целу Йевропу, па айде са да манемо целуту, та да помогнемо само на трудолюбивите японци с рану, а не
да им давамо паре, ка ние текова нещо немамо достатъчно ни за нас, по
они че требе после нам двойно повече да даваю. Може би некой политичар би се сетил, не дай Боже, да ньи испратимо нещо од нащу електронику, ама те за такъв късмет електронската индустрия у Ниш одавно не
работи. Не само що тая индустрия не работи, а се затрише и много ДРУГ'
ье вабрикье по градовете, па и „зеленете вабрикье" по селата, та йе ясно дека уздете одавначка су испущене, ама не се знайе че гьи увати ли
некой од държавнити главатари и ка че гьи увати? Стар съм човек, дол
това че доживейем?
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