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СЪВЕТ НА Г17 ПЛЮС ИЗПРЗР ОТ МЕСТНАТА ВЛАСТ Европейският комисар Щефан Филе в Белград

Към края на годината Сърбия
може да получи статус 

кандидат за членство в ЕС
Европейският комисар Щефан Филе пребивава в Белград, 

където с официални сръбски представители направи провер
ка докъде Сърбия е стигнала в подготовките си за доближава
не към Европейския съюз.

Преди посещението си той заяви, че съществува възмож
ност към края на годината Сърбия да получи статус кандидат 
за член в Европейския съюз, като изрази надеждата си, че ЕС
няма да има нужда да направи разлика между статуса канди
дат и начало на преговорите.

Стр

м ; След окръжното състезание по руски 
у език за зимназисти

©

„Общинският съвет на Г17 плюс вече не е в която има 29 места, управляващата коалиция 
управляващата коалиция в общината!", на ДС с 10 съветници, СПС (2), ПБС (2) и 
Ексклузивната информация съобщи замес- ПОПС (1) има тънко мнозинство. В опозиция 
тник-председателят на този съвет и съветник са ДПБ, ДСС и СНС с по 4 съветници, а още 
в общинския парламент Добрин Петров от не е известно дали ще ги подсили Г 17. 
трибуната на последната сесия на Общинска- Водачът на Общинския съвет на ДС Зоран 
та скупщина. Той не стигна да обоснове при- Петров от общинската трибуна сподели изне- 
чините за излизането на партията му от коа- надата си от решението на ОС на Г 17 плюс и 
лицията, тъй като председателят на скупщи- добави, че е било коректно хората 
ната Зоран Геров му внуши, че е по-удачно да партия да информират управляващата 
се обърне към представителите на четвъртата лиция, преди всичко ДС, преди сесията, 
власт!? Какво е обединявало досегашната властву-

Нека да припомним, че Г 17 плюс на пре- ваща коалиция показват и думите на предсе- 
дишните избори излезе заедно с Демократи- дателя на демократите Зоран Петров на със- 
ческата партия. На съвместната бюлетина тоялата се по-късно пресконференция. - 
двете партии спечелиха общо 12 места в Зам.-председателят на Г17 плюс Добрин Пет- 
Общинската скупщина, две от които бяха ров получи работа въз основа на коалицион- 
предоставени на Г17 плюс. След новото съот- ния ни договор, а сега напуска коалицията...

от тази
коа-

ношение на силите в Общинската скупщина, Б.Д.

И последната сесия на Общинската скупщина 
6 Димитробарад не мина без разпри и обвинения

Стр.Щ^)

Оля Стаменова и Валентина Дончева, ученички 
върти клас на босилеградската гимназия, се класираха за ре
публиканското състезание по руски език, което на 8 април 
ще се проведе в Горни Милановац. На окръжното състезание 
във Владичин хан те убедително завоюваха първите две 
места и спечелиха необходимия брой точки за следващото 
ниво.

в чет-(2 — «О

с^сгз-

►
В Босилеарадска община бавно 
се развива малкият бизнес0=5

Малцина се занимават 

с производство
& След пропадането на „големите" обществени стопански 

предприятия и техните неуспешни приватизации, сто
панството в Босилеградска община рухна. Въпреки 
ществуват редица частни фирми от областта на малкия 
бизнес, процесът на съживяването на стопанството в об
щината върви твърде бавно. Малко са фирмите, които се 
занимават с производствена дейност, а малък е и броят на 
работещите в малкия бизнес.

3

че съ-

Нови книги: Монография за 

димитровградската библиотека
Стр.ф

Стр0



5 ц&нт ъра на в/-шмани&то
След земетресението и цунамито в Япония

2 1 април 2011____________________

Ебропейскияш комисар Щефан Филе б Беларад
Повишена радиацияЕвропа е готова да отвори вратите си, но 

Сърбия трябва да направи реформите
Неоптимистичиото разни- __________________ _

тие около АЕЦ „Фукушима-1 Радиоактивността не
в Япония продължава. В поч- представлява опасност само
вата край централата е откри- за Япония, но и за 
то високо съдържание иа гму- обкръжението й. Макар чеи. 
топий, съобщиха от компания- Сърбия е регистрирано пови
та. Морската вода край Първи шено ниво радиоактивност 
реактор ма АЕЦ "Фукушима-1 ' във въздуха, не съществува 
съдържа радиоактивен йод в опасност да бъдат контами- 
концентрация, която надви- Г
шапа 3 355 пъти допустимата ^ ? Сърбия Радоица
стойност. Хората, които живе Цешич казва, че радиоактив- 
ят в района около електроден- Нцят йод, чисто присъствие е 
тралата, вече са евакуирани, а в забелязано на три места в 
околността не се лови риба. Сърбия, може посредством 

Японската полиция съоб- дъжд да доспее в почвата, но
че няма да може да навреди 
на здравето, понеже става 
дума за малка радиоактив
ност.

- Само от вас зависи с коя 
скорост ще вървите 
тя на европейските интег
рации, каза еврокомисарят 
пред държавния връх на 
Сърбия

Европейският 
Щефан Филе във вторник 
пребивава в Белград, като да
де подкрепа иа държавния 
връх иа Сърбия страната към 
края иа годината да получи 
статус кандидат за членство в 
Европейския съюз, но същев
ременно поръча, че рефор
мите трябва да бъдат същес
твени.

- Европа е готова да отвори 
вратите см па Сърбия, но 
Сърбия трябва да направи 
реформите, които да бъдат 
съществени и от полза на 
гражданите, а ме само фор
мални. Затова само от вас за
виси с коя скорост ще вървите 
по пътя ма европейските ин
теграции. Членките иа ЕС ще 
искат от Белград и конкретни 
резултати в сътрудничество
то му с Хага. Това са основни
те поръчения на еврокомиса- 
ря към сръбския държавен 
връх
трите, председателя на пар
ламента и народните депута-

гго ггь-

комисар

щи, че броят на загиналите хо
ра в Япония след земетресени
ето и цунамито от 11 март е 
над 11 160 души, а повече от 16 
хиляди души се смятат за из
чезнали. още 130 хил., като най-тежък 

Бедствията са разрушили удар е понесло североизточно- 
най-малко 18 хил. жилищни то японско крайбрежие, 
сгради и са нанесли гцети на

СърбияВ вро ком и саряш Щефан Филе в Скупщината и а
Пред депутатите в Скуп- щита на човешките права и 

щииата на Сърбия Щефан свободи и сътрудничество с 
Филе подробно говори за за- Трибунала в Хага.

Вицепремиерът Божидар
Диалогът Белград-Прищина в Брюксел

дъл жени ята, които страната 
трябва да изпълни или да Д^келич, задължен за евро- 
приключм през следващите пецските интеграции, каза иа 
седмици и месеци, а това са еврокомисаря, че Сърбия ще 
следните области: реформа изпълни всички задължения 
на правосъдието, борба сре- и ще приеме необходимите 
щу организираната престъп- закони. - Тази година е исто- 
ност, изменения ма законите рическа за Сърбия и няма да 
за избори, съответно функци- пропуснем шанса, каза Дже-

Приключи вторият кръг
В Брюксел приключи вторият кръг от диалога между Бел

град и Прищина, в който доминираха въпроси за граждан
ските регистри, кадастъра, енергетиката и телекомуникации
те. Делегациите на Белград, начело с Борислав Стефанович, и 
на Прищина, оглавявана от Едита Тахири, се договориха на 
Прищина да бъдат предоставени копиета от гражданските 
регистри и кадастралните книги.

Стасранович подчерта, че определен напредък е постигнат 
във връзка с косовските митнически печати, енергията 
комункациите, но че всички въпроси носят политически и 
технически проблеми, така че се налага по тях да се разисква 
още.

опиране на независимите им- лич, като подчерта, че „наша- 
ституции, приемане на закон та цел е съвсем известна - 
за финансиране ма полити- през декември да получим 
ческите партии, решаване на статус кандидат и да започ- 
имуществеии въпроси, вклю- нем преговорите", 
чително и реституцията, за-

президента, мипис- ителе-

Ввргзй........ .
ДИЙ

ф - Героизъм и от двете страни
ш катереха хиляди бъл- Луча! Свети разкошно през мъглата,

гари. Скоро се дойде реви, о, лъв от векове замлъкнал,
до щикова борба. фърчи, орел, из клетката изфръкнал,
Върху гърба ма Неш- , у.;* о, дух народен, разпери крилата!

връх се разигра У. * &--Щ ,
грозен щиков бой, Ц , КЯ Лети, свети и нивга да не гаснеш,
който се свърши с по- Ж/ .* ^ лЛъьУ!1 1 Уд-ц . ,4 4 Ъ .Уя топли сърца - герои да развъдиш;
ражението на 12. Шу- д* чет века трябваха - убит да бъдеш,
мадийски полк и със а час ти стигна - гигант да пораснеш.

100 аодини от построяването на паметник-костницата на Неихкоб връх (3)

КОВ

«г-
завладяването на ви- 
сочината от българи- И 
те. Най-важният и и 
най-славен момент от 2

* Разиграла се страшна борба с ба- този бой беше кърва- 
йонети и кундаци. *Нямало вой- вата борба, която се 
пик, който да не бил герой. *Съд- разигра около знаме- 
бата на капитан Катанич.

Свободо, ти из тъмните гробове 
извикваш трупа - херувим да стане; 
магеснице, ти в нашите Балкани 
сред зимата разцъфваш лаври нови!

1 [амешиию,)!! днес 9- 1

Б и/и ката па 14 ей/ков о, художник Димитър 1'юджеиов

\
'■ ^ Г

С ранен пленник на гърба 
до Цариброд

По време на борбата войниците11
изключите-

насе-

то.
За драматичните борби на Неш- В един момент знамето попаднало вместо да бъде приет като герой, той 

ков връх по време на Сръбско-бъл- 11 ръцете на българските войници, бързо бил забравен. След две години 
гарската война (12 ноември 1885 г.) в Дашев, подофицер от 6-та дружина починал. На погребението му не 
един български исторически учеб- Приморския полк, убил трима присъствал мито един министър от
пик пише: „...Пладне вече беше ми- сръбски войици и взел знамето от ръ- тогавашното правителство. Обаче на ляма хуманиост Една случка, 
нало, а боят още не започваше - двете чете на сръбския капитан Катанич. погребението на една баба, майка на описв/Бранислав Нушич, красноре 
противни страни по това време пра- Но сръбските войници успели да генерал, присъствал и самият княз чиво СВ1Летелсгва а[ъ ТОВа. Нуи^ 
веха размествания на своите части, върнат знамето. Капитан Катанич го Милан. По този повод известният който бил подофицер, с един срт>° 
Към 2 часа след пладне обаче сърбите »зел и го хвърлил назад. При това той сръбски писател Бранислав Нушич, ски войник тряб^ал0 да сьпровоЖД 
от Нешков връх забелязаха българ- бил ранен на две места от куршуми и също участник в Сръбско-българска- български войник от Калоти

проооден с нож два пъти. В тази бит- та воина, написал сатирично стихот- на ло Цариброд Плененият българ
войник бил ранен и тежко се,дв11 

жил по пътя. По едно време сръо ^ 
ят войник попитал своя старшин ^ 
му позволи ли да помогне на у ^ 
ния български войник. След кат■ 
му позволил, войникът взел пл

. И вместо да -

от двете армии показали 
лен героизъм. Към цивилното 
ление и пленниците те проявили гс

ските размествания и като помисли
ха, че вече започва атака, откриха ка Г1астваа и българският, поручик ворение:
убийствен огън. Българите от в. Баби- Митров, които ударил капитан Ката- „СрпскаШцо што читати знате,
па глава като че ли това чакаха, за да нич с револвер. Впрочем,тоя .ден на у Србщц прилике су такве.
се хвърлят напред. При това и огънят Нешково нямало войник от едната и Из овога поуку имате:
на сърбите стана за тях едвам поно- другата страна, а да не. е,бий,герой". бабе0Ше;'щ>езиру /унаке,
сим, та трябаше да се предприеме не- Слел битката - стихове Ст°га Не-. мУч‘те се Уабе
що. В един момент от българските српска децо, ностаните бабе. ка ра ш.рба си.
редове се раздаде резкият звук на сиг- Раненият на Нешков връх, капитан По Време на Сръбско-българската подпомогне, донесъл го дори У
нала за настъпление. Нищо не бе в Катанич, бил пленен и закаран в една война в Цариброд прибивавал и бъл- риброд. Нушич в своите разк „а
състояние да спре атакуващите бъл- софийска болница, където бил леку- гарСКИЯТ писател Иван Вазов. Дни войната пише за редица случ* г
гарски части и последните решитед- ван- П° време на лечението Катанич слел дитката на Нешков връх изпод проявен хуманизъм и от една "
по тръгнаха срещу сръбските пози- бил посетен от тогавшания българ- перото му излязло стихотворението другата страна,
пии Страшно "у'ра" се разнесе ..а ски княз Александър Батенберг. След „При царибродски бой":
Нешков връх, по чиито склонове се лекуването се завърнал в Белград, но

ски

- Край -
Подготвил: Б.Дим шЩц''



Гши и коментари 3НШННННГ

От^^прил поскъпва електрическият ток Още една сесия на Общинската скупщина 6 Димитробзрад 
премина 6 атмосфера на остри разпри_____________ _____

За бедните - 

намаления и 

до 45 процента

Защо се „бият" Небойша 

Иванов и Зоран Петров?
Швейцария, да не му прос
тят, а и те да се обърнат към 
съдебните органи.

Иванов още няколко пъти 
температурата".

Проведената миналия чет
въртък 21 сесия на Общинска
та скупщина в Димитровград 
не изневери на „очаквания
та". Това беше още едно засе-

На сесията бяха приети от
четите за миналогодишната 
дейност и плановете за рабо
та за тази година на Центъ
ра за култура, Център 
социални грижи, Народната 
библиотека „Детко Петров" честото ангажиране на водос- 
и Здравния дом. Приета бе и топанската фирма „ Кюприя" 
комуналата програма на об
щината за 2011 г., както и 
програмата за работа на об
щественото предприятие 
„Комуналац" за тази година. . . _
Политологът Зоран Андонов работите чрез публичен търг, 
бе преизбран за директор па който обявава „Комуналац" в 
Центъра за култура, а лека- качество на инвеститор) Ива- 
рят Боян Давитковза дирек- нов упоТ1оеби термина „кла-
ти&рае^ицив ' ™че?ка ^рупционна схема" 
скостопанската сфера, как- и предизв ика реакцията 
то и програмата па Фонда само на Зоран Петров, но и на 
за развитие на селското сто- председателя на Общинската 
папство в Димитровградска скупщина Зоран Геров, 
община за настоящата годи-

актуализират списъци™нТдомакинствиа^итоимат 
право на отстъпки въз основа

От днес цената

„повдигна 
По време на дискусията заа зана социалния им статус.

номерата на решенията, което премина в атмосфера 
според които определени се- на остРи разпри и словесни 

ствата се увеличава с 13,5 мейства са получили статута дУели между представители- 
процента. Благодарение на на една от двете категории те на опозицията и управля- 
новата отстъпка от 11,89 про- От списъците ще бъдат мах- ва1Чата коалиция, 
цента, няма да се покачат нати всички консуматори на Почти два часа бяха прахо-

^ сани за дневния ред. Опози
цията настояще да се дискту- 
ра за възстановяването на 
улица „Балканска", рейсове
те от хуманитарната помощ, 
които от месеци не са в упот
реба, тъжбата срещу фирма
та „Вили груп", която тряба- 
ше да строи цехове в зоната 
на граничния преход и по ре
дица други въпроси. Опози
ционните предложения не 
бяха подкрепени от предста
вителите на властвуващите 
партии. Това мотивира Не
бойша Иванов от ДПБ да зая
ви, че опозицията ще издига 
същите въпроси и на всяка 
следваща сесия, а след като

дание на местния парламент,
на елек- тях

троенергията за домакин-
за провеждане на различни 
комунални дейности в Ди
митровград (споменатата 
фирма по принцип получава

както
и на подпре\д.сетеля на скуп
щината Ратко Манчев. Геров 
предупреди Иванов да вни- 

тийна призма определят кой мава какви изрази употребя- 
ще бъде приет. Иванов ока- ва и поясни, че трябва да пра- 
честви това като „измама на ви разлика между съменения 
века" и „престъпни дейнос- и категорични обвинения, 
ти". Петров отрече каквито и 
да е нередности и предупре- престрелката между Иванов 
ди Иванов, че оттук нататък и Петров във връзка с таксата 
представителите на Демокра- за ползване на базата в гра- 
тическата партия ще завеж- ничната зона. Реагирайки

на.

От сесията ще се помни и

сметките на домакинствата, електроенергия, които меж- 
които изразходват до 350 дувременно са загубили ста- на власт/ Ще анализира

на месец. Остава в сила тута на социално застраше- Ра^отата на настоящото об-
и отстъпката от 5% за ре- ни, а трябва да бъдат вписа- ЩИНСКО Ръков°Дство от 2004 г.

1 до днес и доколкото открие
нередности, ще задвижи съ-довните плащачи без оглед ни тези, които междувремен

на количеството изразходва- но са го получили. Занапред 
на електроенергия. Така до- общинските центрове за со- 
макинствата, които консуми- циални грижи ще имат за- 
рат до 350 к^Ь електроенер- дължение всеки месец да
шя на месец и редовно си предоставят списъци със се- „е се приеме мито едно пред- 
плащат тока, ще се радват на меиствата, загубили право ложе1.^е иа опозициятак за 
отстъпка от оощо 16,89%. на отстъпка въз основа на со- изменение на дневния ред" 

Социално най-застраше- циалния си статут, както и 0т името на партията си той 
ните домакинства, ползващи нови семейства, които са предложи да бъде формира- 
правото Ма материали помо- придобили това право. на работна група за изследва
щи, както и тези в състояние Както узнаваме в босилег- не на <;НЯКОи неща" в няколко 
на крайна нужда, и занапред радския клон на „Електро- общински ведомства, 
ще се възползват от правото дистрибуция", въпреки че Особено жестоки бяха дуе- 
на облекчение от 35% при значителен брой семейства и дите между представителя на 
плащане на сметките за ток, досега са имали правото на Демократиеската партия на 
което заедно с другите две от- отстъпка поради социалния българите Небойша Иванов 
стъпки им осигурява и до си статут, по-голям брой от и лидера ма Демократическа- 
45% намаление. Според рег- тях не са могли да се възпол- та партия Зоран Петров. Пет- 
ламентите семействата, пол- зват от него, понеже не са ров остро реагира срещу из-

имали възможност редовно казването на Иванов, че при 
да плащат сметките си за ангажирането на работна ръ-

ответни законови процедури. 
Синиша Ранджелов от ДСС 
заяви, че е „срамно в продъл
жение на няколко години да

дат съдебни дела срещу него срещу констатацията на Ива- 
за произволните му обвиие- нов, че „Димитровград е бога- 
ния. Той прикани представи- та община" (заради този из- 
телите на общинското управ- точник на приходи, бел. Б. 
ление, които преди месеци Д.), Петров за пореден път го 
бяха обвинени от Иванов в

зващи материална помощ, 
имат право на тази отстъпка 
за изразходвани до 450 к\уЬ ток, което също е едно от ус- ка от Димитровградско в из
ток, а категорията семейства ловията. граждането на автомагистра-
в състояние на крайна нужда В.Д.Б. дата демократите през пар-
за похарчени до 350 к\уЬ на 
месец.

В Босилеградска община е 
в ход изготвянето на списъ-

помоли да не потенцира по- 
получаване на подкуп при вече този въпрос публично, 
набавката на рейсовете от защото нанася вреда на об

щината. Той добави и следно
то: „Доколкото крайната ви 
цел е таксата да се преустано- 

_ ви, ние сме готови да подадем

з^Гн^ГемейщГоГ С нови контейнери срещу
ществяват правото на от- _ .и,, л цията и добави: „Не се стра-
стъпки при плащането на НеЗМКОННШПв СМепИ1Щ(1 - хуваите, заради това няма да
тока. Центърът за социални ^ подавате оставка, средствата
грижи в Босилеград трябва Община Босилеград тези дни подписа дога- - Покрай тези милион динара, получени от от таксата ще са ни необходи
ма актуализира списъците на вор с Министерството на жизнената среда и те- държавата, за реализация на проекта от прог- ми, защото в близко бъдеще 
ломакингткттт „маши гша- риториалпо планиране и Фонда за защита на рамата ПРОГЕС очакваме да подсигурим още ще превземем властта." 
вотп нз X Гптст-т ггкз ло 20 околната среда за купване на контейнери за 11 милиона динара. Общината ще участва с 1,1 Нека да отбележим, че два-

о на гази отстъпка, до^ Контейнерите ще бъдат поставени на милиона динара (10%) и тези средства вече са мата съветници от Г 17 плюс
април. 110 думиге на дирек- местата в града/ където постоянно се образуват предвидени в бюджета. По този начин плани-
гора на центъра Петър Мит- незакоиии сметища. Стойността на „сделката" раме да решим проблема с незаконните смети-
рев, до момента са регистри- е едяи МИДион динара. ща, които постоянно се образуват в града и
рани 50 семейства от първата По думите иа кмета Владимир Захариев тези околните квартали. Досега това не беше въз-
категория, а чак 130 от втора- средства са отпуснати по иск на общината за можно поради липса на съответни съдове, така
та. Списъците които досега реализация на проект, с който тя е кандидат- че боклукът постоянно се разнасяше и кому-
са ползвали в електрораз- ствала пред програмата „Европейско пар- палната служба не можеше да го събере. Добрин Петров заяви, че тази
иределителното прелприя- тньорство с общините - ПРОГРЕС" на Европей- Проектът предвижда боклукът да бъде из- партия вече не е в управлява- 
тие П ичтгплг\ пбтпмн ския съюз. Проектът трябва да бъде реализи- хвърлян със специален камион. Тази работа щата общинска коалиция и 
,Т д щ " пан през лятото. изисква приемане на неквалифицирани работ- от опозицията бе поздравен с
киге центрове за социални Р Р ници в комуналното предприятие. В.Д.Б.

грижи, за да бъдат вписани в

Босилеград ще получи милион динара от Министерството на жизнената среда

този път не даваха безрезер
вна подкрепа на всички пред
ложения на управляващата 
коалиция. Заместник-пред
седателят на ОО на Г17 плюс

Б.Д.аплодисменти.
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Пет милиарда евро ще бъдат 

вложени в пътища до 2020 г.

април 2011

Очаква се влошаване на 

икономическата среда
Представителите на бизнеса очакват влошаване на икомо- 

среда, показват данните па Националната статис- 
През месец март общият показател на бизнес климата е 

намалял с 4 процента спрямо февруарското си равнище.
При промишлеността несигурната икономическа среда и 

недостатъчното търсене са основните фактори, затруднява
щи дейността в отрасъла. Мениджърите очакват свиване на 
дейността през следващите 6 месеца и прогнозират съкра
щаване на персонал. При строителството финансовите 
проблеми продължават да са основният фактор, затрудня
ващ работата в сектора.

Въпреки че има намаление на продажбите на дребно, за 
следващите три месеца очакванията са силно завишени. С 
близо 15 на сто се увеличават негативните оценки за бизнес 
климата на мениджърите от сектора на услугите.

мическата 
тика.

Седем магистрали, седем
скоростни пътя и един ту
нел са транспортните прио
ритети на страната до 2020 г.
За тях са предвидени 5 ми
лиарда евро, съобщи регио
налният министър Росен 
Плевнелиев по време на 
конференция, посветена на 
пътната инфраструктура.

Плановете на правител
ството са магистралите „Хе
мус“, „Тракия“, „Струма“ и 
,Нерио море“, както и туне
лът под Шипка, който до 
края на следващата година тища. От фокуса на внима- кръстовища, ииформаци- 
трябва да получи строител- ниего няма да убягнат и вто- опни табла на 600 спирки и 
но разрешение. За всеки рокласиите, и третокласни- закупуване на 50 нови тро- 
един от стратегическите Те пътища, увери министъ- лейбуса. Освен това тази го- 
обекти са посочени и източ- рът.

СТАРТИРА 

НАЦИОНАЛНА 

КАМПАНИЯ В 

ПОДКРЕПА НА 

ЧЕТЕНЕТО
дина са заложени за ремонт 
18 мостови съоръжения, в 
това число моста Чавдар и

ниците на финансиране по Кметът на столицата 
оперативна програма Йорданка Фандъкова пък
„Транспорт“, съобщи ми- съобщи за интегриран про- надлез Надежда. През май 
мистър Плевнелиев и обяс- ект по оперативна програ- ще започне изграждането 
ни как ще бъдат разпреде- ма „Регионално развитие“ на първото кръстовище на 
лени парите. От петте ми- за модернизация на град- две нива, предвижда се и 
лиарда евро до 2020 г. 3 ми- ския транспорт. Проектът проектирането на 8 нови 
лиарда ще бъдат похарчени предвижда система за уп- тролейбусни и една трам- 
за строеж и а магистрали, а 2 равление на трафика на 20 
милиарда за скоростни пъ-

--& — — 550

Асоциация „Българска кни- седателят на асоциацията Ва- 
га” започва на 2 април нацио- силка Ванчева съобщи в преда- 
нална кампания в под|фепа на ването „Преди всички”, че кам- 
четенето, наречена „Походът панията е поход срещу негра- 
на книгите”. Заместник-пред- мотносгга. В България се ши

ри неграмотност в невиждани 
размери, каза тя и добави, че 
страната е на едно от послед
ните места по неграмотност в 
цял свят, което, по думите й, е

Съвгт на настоятелите на БАН ще управлява академията, по-ефективно от Съвета на директорите е записано в мотиви- катастрофално за нацията. „В 
решипарламентът. Близо 5 месеца след протестите на учени- те. В него влизат по двама представители на министерства, на много държавни се ^тват^из7 
те, промените в закона са вече факт. БАН ще бъде управляван работодателски организации, юридическите лица с несто- Вестни*’ичности° коитопоказ-

панска цел в областта на науката и изкуствата. Ще има и по ват на децата ча трябва да се 
един представител на Националното сдружение на общини- чете Техният пример е заравя
те и на Съвета на ректорите. В съвета ще има и двама чуждее- ващ Надяваме се това да се 
транни учени. Председателят на БАН ще е председател на случи и тук", коментира Ван- 
Съвета на настоятелите, но без право на глас. чева и добави, че за насърчава-

При разработката на проекти БАН ще трябва да се сьобра- не на четенето при български- 
зява с целите на националната стратегия за научни изследва- те деца са поканени артисти, 

приета от Народното събрание. Така се обвързват науч- спортисти, политици, музи
канти, писатели.

Библиотечните фондове в
стратегията, е записано още в закона. България са в ужасно мизерно

До 30 април всяка година Българската академия на науките п^очи Василка
ще трябва да се отчита пред Народното събрание за деинос- Ванчева з’а МНОго хора библи-

отеката вече е отживелица, но
Предложенията за промени бяха приети единодушно от хова не е така в развитите стра

ни - там библиотеката е цен
тър на селището, добави тя.

ваина линии.

Съветът на настоятелите ще управлява БАН

ния,
ните изследвания с целите и приоритетите, определени в

тта си.

всички депутати още на първо четене.

Икономическият песимизъм на българите расте
"През месец март се отбелязва ви- на семейството им ще се влоши през равляващата партия ГЕРБ е намаля- всички онези, които имат претенци- 

дим ръст в негативните оценки на следващите 12 месеца, според 31% ла с 15% за една година и ако парла- ята да бъдат алтернатива на управля- 
икономическото положение на стра- ще остане същото, 11% очакват да се ментарните избори бяха днес, малко ващите - продължава Живко Георги- 
ната, както и в оценките и очаквани- подобри. Очакванията за безработи- над 24 на сто от анкетираните биха ев. - Най-очевидният индикатор е 
ята, свързани със собственото мате- ца също продължават да растат-де- гласували за ГЕРБ. Близо 18 % обаче продължаващият спад на електорал- 
риално положение на домакинства- лът на онези, които смятат, че безра- биха подкрепили социалистите сега, ната подкрепа за ГЕРБ и не бих се 
та. Данните са от ежемесечното на- ботицата ще нарасне, е достигнал докато през март2010 г. те са били 13 учудил, ако след два-три месеца 
ционалнопредставително проучване 52%. на сто При ДПС няма съществена одобрението за тази партия слезе
на общественото мнение, проведено „Отново влизаме в ситуация на промяна в подкрепата - около 6 %. под психологическата бариера от 
от ВВ35 Оа11ир 1п1егпаПопа1 - Ви1Вапа. фрустрация, много високи равнища Отчита се спад и при правителстве- 20%. Пада и доверието в правител- 

71 на сто от запитаните отговарят, на тревожност, отчаяние в много со- ния съюзник - националистическата ството, а в „резервоара” на негласувз- 
че икономическото положение през циални прослойки — коментира со- партия „Атака”, която с настоящата щите към момента решително се 
последните 12 месеца се е влошило, циологьт Живко Георгиев.-Все едно си подкрепа от 3% не би могла да създава потенциал за протестен и на- 
само 5 на сто - че е станало по-добро, дали става дума за пенсионери, за хо- влезе в парламента. Синята коали- казателен вот.”
Според 20% то е останало същото, ра на наемния труд, за дребен и сре- ция - десните партии ДСБ и СДС, Изследването сочи още, че с 
Ръстът на негативните оценки е с 12 ден бизнес. Няма покоденчески иди имат 4 % одобрение. За сметка на на- най-висок рейтинг е българският ев- 
пункта спрямо предходния месец, етнически разлики в тенденциите, маляващата електорална подкрепа рокомисар Кристалина Георгиева 
На въпрос как оценяват материално- няма разлики по тип населено мяс- за партиите се увеличава делът на вече 60 на сто. Следващите в класа- 
то положение на семейството си днес то. Това означава, че започва да до- гражданите, които заявяват, че няма цията - са премиерът Бойко БорИсо® 
в сравнение с преди една година, 62% минира нагласа, която не обещава да гласуват на изборите за парла- и президентът Георги Първанов - 
посочват, че сега е по-зле, според 33% нищо добро нито в икономиката, ни- мент-от32 % през март 2010 г. до 41 по 39 % одобрение. Третото място о 
няма разлика, едва 2% заявяват, че е то. в политическия ни живот, нито в % сега. поделят министърът на регионално
по-добре. Тук негативните оценки са цялостното самочувствие на българ- „Засега няма индикации, че някоя то развитие и благоустройството 
скочили с 10 пункта в сравнение с ското общество.” от опозиционните сили е успяла ус- сен Плевнелиев и първият българ*
февруари. 41 на сто от анкетираните Според проучването на българ- пешно да се възползва от шансовете, еврокомисар Меглена Кунева. 
смятат, че материалното положение ския клон на Оа11ир подкрепата за уп- които кризисната ситуация дава на Илиана Райчеаа (БНР)
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НСЗ и общината стимулират малкия бизнес, 
стопанството се съживява мнозо бавно

Общинската скупщина формира комисия за 
обществените селскостопански площи___

но

Само двадесетина 

производствени фирми
(От стр.)

В Босилеградска община в 
момента са

Програма за защита 

и ползване на 

държавния имот
Общинската скупщина в програмата ще бъде пред- 

Босилеград на последната видено общината чрез кон
ен сесия формира девет- курс да дава тези площи под 
членна комисия, която има наем на физически и гари- 
задачата да изготви годиш- дически лица за срок от 1 до 
на програма за защита, 10 години, подчерта той.

неофициални

регистрирани 223 
частни фирми-работилници. 
Шефът на Службата за регис
триране на фирми-работил
ници към общинското управ
ление Ивица Сотиров 
ва, че почти 2/3 от регистри
раните фирми са търговски 
или от областта на

изтък-
уреждане и ползване на об
работваемите площи в дър- данни на територията на 
жавна собственост. Законът Босилеградска община има 
за селскостопанските пло- над 36 хиляди хектара сел- 
щи предвижда от тази годи- скостопански площи, 10 хи- 
на общините в Сърбия еже- ляди от които са държавна, 
годно да изготвят такива а останалите частна собстве

ност. Предполага се, че 80% 
Председателят на коми- от селскостопанските пло- 

сията Васил Анастасов, сел- щи в държавана собственост 
скостопански инженер в об- са пасбища, а останалите са

Според
строител

ството, по петнадесетина са
гостилничарски и занаятчий
ски, а към 30 се занимават с 
оказване на различни видове 

Производствените 
фирми са едва двадесетина, а 
най-числени сред тях са дъс
корезниците, които произ
веждат мебели или други из
делия от дърво. Хлебопекар
ниците са две, докато "Ани- 
текс" се занимава с производ
ство на дамски, мъжки и дет
ски чорапи.

Сотиров подчертава, че в 
сравнение с предишните 5-6 
години, когато годишно са 
регистрирани средно по око
ло 40 нови фирми-работил
ници и са закривани по около 
25, през 2010 година съотно
шението е 31 открити срещу 
26 закрити. От началото на 
2011 година са регистрирани 
8 нови фирми-работилини- 
ци, а са закрити 5. Три от но
вооткритите се занимават с 
оказване на определен вид ус-

услуги.
програми.

щинското управление, каз- ливади, ниви, градини и пр. 
ва, че вече са изпратили иск С по-голяма част от държав- 
до Службата по кадастър в ните имоти, каквито има 
Босилеград, която да им във всички села в общината, 
предостави прецизни дан- преди е разполагало общес- 
ни за държавните имоти в твеното предприятие "Нап- 
територията на общината. редък". За разлика от час- 

- След като утвърдим дър- тните имоти, някои от кои- 
жавните селскостопански то все още се ползват и об- 
парцели, ще изготвим прог- работват, държавните имо- 
рама и ще я предоставим на ти са запустели и зарастна- 
Общинската скупщина, ко- ли в тръни и храсталаци, 
ято трябва да я приеме, со- понеже дълги години никой 
чи Анастасов. Съгласно за- не ги поддържа, 
коновите разпоредби в

луги, една е занаятчийска, ед- даване от общински такси 
на гостилничарска, а една е от през първата година на рабо- 
областта на строителството.

Въпреки че в
служба за регистриране на 
фирмите-работилници

та, освобождаване от такси за 
общинската производствени фирми през 

първите две години от фор- 
не мирането им, минимални 

разполагат с точни данни за такси за поставяне на реклам- 
броя на работниците в тях. ни елементи на фирми в гра- 
Известно е, че с изключение да, а особено в селата и пр. 
на "Анитекс" с тридесетина и Времето ще покаже дали 
"Храст" с двадесетина работ- програмите на НСЗ и мерки- 
ници, в останалите са анга- те на общината за стимули- 
жирани предимно по един ране на малкия бизнес са

ефикасни „инжекции" за съ- 
Националната служба по живяване на босилеградското 

заетост през последните го- стопанство, 
дини

или двама души.
ПУ1.Р.

П.Л.Р.
реализира 

програми за развитие на мал
кия бизнес. Отпускат се суб
сидии на работодателите за 
откриване на нови работни 
места, субсидии на незаети 
лица за откриване на соб
ствен бизнес и пр. От минала
та година и общината започ
на да отпуска субсидии от по 
36 хиляди динара на работо
дателите, които открият ново 
работно място, а тази година 
се очаква средствата да бъдат 
увеличени. Общината пред
лага и редица облекчения за 
местните фирми - освобож-

редица
След писмото на просветния министър

Освен фирмите-работил
ници в Босилеградска общи
на работят и петнадесе
тина частни предприятия, 
които са регистрирани в 
Агенцията за стопански ре
гистри в Белград. И докато 
някои от тях работят ак
тивно и ангажират по ня
колко десетки работници - 
"Ибер", “Инак '..., други 

брой
пък съществуват фпктив-

Чипев и официално директор
Методи Чипев, който от 23 декември миналата година беше и.д. ди

ректор на ОУ "Георги Димитров" в Босилеград, от 17 март е директор 
на ведомството. Решението за назначаването на директора прие Учи
лищният съвет, след като получи писмо от просветния министър Жар
ко Обрадович, с което той е потвърдил предварителното решение на 
УС за избор на директора от 26 януари т.г.

Това е трети мандат за Чипев, който ръководи училището от 2001 го
дина. П.Л.Р.заети илиимат малък

но.

тмштиммттвютФФ
______________________________I___________________(_________________

’Т':р Ъ

Пролетно почистване на града
В рамките на пролетното 

почистване и докарване на Бо
силеград и село Райчиловци 
Дирекцията за строителни 
площи и пътища тези дни ин
тензивно премахва незаконни
те сметища.

За да осуети образуването 
на нови сметища, дирекцията 
отправи апел към гражданите, 
които тези дни също почис
тват дворовете си, да не из
хвърлят събрания боклук в ре
ката и на други места. От тях се 
изисква да го сложат пред пор
тите си и да извикат дирекция
та, която сьс своята механиза
ция ще го събере и закара на 
сметището в Кремиково.

Тези дни екипи на дирекци
ята подрязаха всички дървета 
в центъра на града, включител
но и големите елхи и липи 
пред пощата и данъчното уп
равление. ПА.?.



Димитроварад-ока крои ика

Пресконференция на Общинския съвет на Демократическата партия___

мм *6 1 април 20П

Нови мерки за реализиране на 
гр пгкоптпианскаша политика Крилите от опозицията били неоснователни

^Председателят на ОС на ДС Зоран Петров: Замес
тник-председателят на ОС на Г17 плюс Добрин Петров 

Програмата за развитие на стопанство - 500 000 динара, постъпи на работа въз основа на коалиционния ни до- 
селското стопанство в терито- Изплащането на лихвите се говор, а сега напуска коалицията... 
рията на Димитровградска отнася само до задължения- Общинският съвет на Де- 
община е документ, който та, превзети през 2008 г. от мократическата партия в Ди- 
след подкрепата на Общин- страна на Фонда за развитие

Милиони за селското 

стопанство... град няма проекти и инвести
ции, като посочи редица та
кива, които се реализират 
или предстои да бъдат реали
зирани: „Ексчейндж", подме
нянето на азбестовите тръби, 
канализационна мрежа в Го
им дол, център за рециклаж, 
резервоарът в с. Белеш и др.

Величков каза, че местното

републиканско ниво.

Срещу ДС се води 
кампания?митровград в началото на 

ската скупщина ще бъде реа- на селското стопанство и дре- седМИцаха проведе прескон- 
лизиран в предстоящия пе- бен бизнес на Община Ди- фереИцИЯ, на която лидерите 
риод. С него се определят на- митровград. му говориха по две теми -
чините и предназначенията За реализирането на Прог- лизаието иа р плюс от уп- 
иа средствата за дейностите рамата за защита, уреждане равлаваЩата коалция и сеси- 
от значение за подобряване и ползване на селскостопан- ята ш общинската скупщи- 

стопанство. ски площи са предвидени 616 
Предвидени са четири вида 235 динара, които ще бъдат 
мерки: субсидии за селското събрани от следните източ-
стопанство за 2011 г., програ- ници: премесените средства От Г17+ се очаква 
ма за защита и уреждане на от Програмата за 2010 г. (214 осЬициален ОТГОВОР 
селскостопански площи, 481 динара), очакваните сред- * ^
фонд за развитие на селскос- ства от наема на селскосто- Председателят на димит- 
топанската дейност и реали- панските площи в държавна ровградските демократи Зо- 
зиране на стокови кредити в собственост по програмите ран Петров оцени като изне- 
говедарството и овцевъдство- от 2009, 2010 и 2011 г. (около надващ жеста на замес- 
то. Програмата е съгласувана 351 000 динара), както и от тиик-председателя 
с Националната програма за възмездието за променяне 
рурално развитие от 2011 до предназначението на сел- 
2013 г., Националната прог- скостопанските площи (50 
рама за селско стопанство на 000 динара).
Сърбия от 2010 до 2013 и със
Стратегията за устойчиво панство са запланувани 5 000 
развитие на Димитровград- 000, които ще бъдат пласира- 
ска община от 2010 до 2019 го- ни чрез две програми - „Фер- 
дина. мер" (подразбира субсидира-

В съответствие с програма- не на проекти за подобряване 
та за увеличение производ- на селскостопанското произ- 
ството на мляко (субсиидии- водство) и „Стар" (подразби- 
те за мляко) от общинския ра помагаме на ползващите 
бюджет ще бъдат отделени 5 средствата селскостопански 
700 000 динара, докато пре- производители). Критериите 
возването на млякото ще бъде и правилата за даване и начи- 
субсидирано с 800 000 динара, на на ползването на средства

та от фонда са определени с 
Субсидиите за подобрява- програмата му. 

не на расовия състав в живот- Що се касае за реализира- 
новъдството са 2 200 000 дина- нето на стоковите кредити за Общинския съвет на Г 17 
ра, 1 500 000 от които за гове- овцевъдството и говедарство- плюс и съветник в Оощинска- 
дарството и свиневъдството, то, през 2011 година ще про- та скупщина Добрин Петров, 
200 000 динара за овцевъд- дължат дейностите, свързани който по време на сесията ка- 
ството и 500 000 динара за по- с даването и преразпределя- за, че партията му излиза от 
добряване дейността за се- нето на разплодните овце и управляващата коалиция, 
лекциониране и водене на ре- крави в съответствие с Пра- Зоран Петров припомни, че 
гистри за животновъдството, вилника за реализиране на между двете партии същес- 

За субсидии в пчеларство- договора за делово-техничес- твува коалиционно споразу- 
то ще бъдат отделени 300 000 ко сътрудничество между мение, което на републикан- 
динара, за програмата за по- Община Димитровград и ско ниво са подписали Марко 
добряване знанията, органи- кравефермата „Цветков", Гюришич от ДС и Томислав 
зирането и предствянето на Програмата за даване на сто- Дамянович от Г17 плюс. Спо- 
развойните потенциали на кови кредити за разплодни РеД информациите на Зоран 
селата са предвидени 500 000 овце в общината и Правилни- Петров ОС на Г 17 плюс не е 
динара, а за изплащане на ка за ползване на стоков кре- разисквал по въпроса за из- 
лихвите за взетите кредити с дит за разплодни овце. лизането от коалицията. Той
предназначение за селското

По повод сесията на об
щинския парламент Петров саМ0управление твърде ин- 
каза, че „всички са били сви- тензиВно работи върху прив- 
детели, че срещу Демократи
ческата партия се води мръс- ИИЯ/ но голям брой инвестис- 
на кампания, имайки пред
вид, че наближават местни и

из

пичането на капиталовложе-
на селското на, която се проведе миналия 

четвъртък.
титори проявяват недоста
тъчна сериозност, поради ко- 

републикански избори . Той ет0 рък0водството на общи- 
изрази надеждата си, че „на- ната чака да оповести поло- 
родът това поведение на опо- жихелните информации във 
зициониите партии ще осъди ВрЪЗКа с инвестициите, кога- 
на изборите" и оцени, че „не- т0 5Ъде сигруно, че те наисти- 
основателиите обвинения на 
опозицията нанасят вреда на 
общината".

на ще пристигнат.
Във връзка със забележки

те на опозицията, че дарени
те автобуси били ползвани за 
комерсиални цели, което в 
крайна сметка е навредило на 
общината и на гражданите й, 
които сега от возилата нямат 
никаква полза, кметът при- 

I помни, че общината няма об- 
] ществено транспортно пред- 
3 приятие и затова е било ло

гично рейсовете да предложи 
I на търг на такива предприя- 
( тия отстрани и то срещу оп- 
) ределени бенефити, имайки 

предвид, че те по принцип 
1 отбягват да поддържат не- 
I рентабилни линии към отда- 
] лечените села в общината. Ве

на

За Фонда за селското сто-

личков напомни, че и на 
Община Пирот по същите 
причина са взети три автобу- 

„ са, но там никой не е правил
работна ръка върху из- афера по Този повод. „Нека 

граждането на автомагистра
лата Петров показа договора 
между фирмите „Алпина" и

Във връзка с ангажирането
на

да опитаме да сторим нещо 
положително, а не само да 

г, „ „ работим в щета едни на дру-
„Комуналац , с които между ги", ИЗтъкна Величков, 
другото е предвидено димит
ровградската фирма да пред-

Д-р Владица Димитров оп
роверга оценките на опози- 

лага работници, които могат ^ионгните партии, че в Ди- 
да вършат определена рабо
та, докато „Алпина" прави 
крайния избор. „Поради ви
да на работите процедурата

митровград няма проекти, 
като напомни няколко, които 
от известно време се реализи
рат само в сферата на социал- 

не може да се провежда чрез ^ата защит1 иг здравеопазва- 
Трудовата борса, поясни Нето, за която той е задължен 
Петров и добави, че не става като общински съветник: 
дума за никаква измама. „Дневен престой за деца сув-

Т°и коментира и думите реждания'', „Помощ у дома", 
на съветника Небоиша Ива- ? в моя „ и Той
нов, че Димитровград е богат ка ^ става за перфек-
град, заради приходите от тн0 ИзГ0Твени проекти, върху 
възмездието за ползване на чието реализиране в момента 
базата в граничния преход, и ботянт /И хора. 
добави, че такива изявления * заместник-председателят 
нанасят вреда на общината, на общинската скупщина в 
имаики предвид завистли- димитровград РаТко Манчев 
востта и деструктивното по- Подчерта, чИв занапред стрнк-
веДение на другите среди в т„ощ4 се спазва правилникът
страната, които нямат въз- на общинската скупщина,

няма да

Б.Д. сподели надеждата си, че мо
же би става дума за лично 
становище на Добрин Петров 
и че по въпроса очаква офи
циална дописка от ОС на Г 17 
плюс. Той подчерта, че Доб
рин Петров е назначен на ра
бота въз основа на коалици
онния договор и напомни, че 
в момента срещу фирмата си 
„Комуналац" той води съдеб
но дело за мобинг, за което 
очаква да получи 800 хиляди

94 милиона динара за комунални 

дейности през 2011 година
Общинската скупщина в Димитровград тези дни прие Ко

муналната програма на общината за 2011 година, според коя- 
различни комунални дейности ще бъдат изразходвани 

94 281 610 динара.
За поддържане на обществената хигиена са предвидени 

16, за отплащането на кредита за улица „Балканска" - 
24, за уличното осветление - 8, за пътната дейност (изгражда
не на местни пътища) - 4, за възстановяване на обекти в града

то за
можност за такива приходи. като на опозицията
Във връзка с възмездието бъде позволено да го злепос-
Петров между другото каза: тавя Както каза/ досеГа чел- 
„Настояваме този източник ните а на скупщината са 
на приходи да съществува изразяв^и добри намере- 
възможно по-дълъг период / кат0 са давали възмож- 
от време. Разбираме обаче, че ност на всеки а се изкаже, но 
наи-добрият начин за осъ- сега са минати всички гран« 
ществяване на приходи са ин- Той напомии, че никои * 
вестициите и нови работни игно добро предло^ 
места ‘ ние в скупщината, което

съответна процедура 
ков коментира критиката на да задвижат и гражданите, 
опозицията, че в Димитров- ^,ДимиЩк

динара.около
Лидерът на демократите 

изрази разочарованието си 
от факта, че общината за три 
години е получила средства 
за реализиране на само един 
проект от министерствата на 
чието чело са хора от партия
та Г17 плюс, като изрази съм
нение в добрите намерения и 
качеството на комуникации
те между представителите на 
тази партия и на местно, и на

срайградските селища - 8 милиона динара.
С програмата е предвидено и изграждане на три малки 

пешеходци в селата Куса врана, Искровци и Изатов-

ЦИЩе продължи и подменянето на азбестовите тръби на во
допровода от местността Сават в Забърдие до т. нар. преград
на камара в Козарица с дължина 5 километра. Необходимата 
сума за тази дейност е 50 милиона динара, 20 на сто от които 
ще обезпечи общината, докато останалата част се очаква от 
републиканския бюджет. Б- Д-

и к
моста за

Кметът д-р Веселин Велич-
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Димитровград На „Медиана фестивал на детското 
_____ творчество“ 6 Ниш______

Двудневен международен 

семинар по повод „Ексчейндж 3" Анджела Цветкович 

е сред наградените 

ученици
в.шт.т.т,!™ На пРоекта за част участваха представите- могне за откриване на нови | 

твлрнир 3 система 33 У» ЛИ на тези градове, които ра- работни места и за осъгцес- 
Ггшой °™адьците ботят в образователните ве- твяване на икономически ди-

3 ' к°ито се фи- домства, неправителствени виденти. След Димитров- 
г! Рр Реди„мноотФонД°' организации и медиите. град дейностите по проекта 
я Р пеиския съюз, в В рамките на семинара продължиха във войводин-

С6 иРов?Де гостите обиколиха местнос- ския град Жабал. Нека да от- 
1-|-,пг,г,тлч-1 ^еминаР' на който тта, в която се строи тран- бележим, че представители 
•пп-яРтлА4Г 6Р™ °Т ИНСТИ' сферна станция, както и на трите посочени сръбски 

-У к °т германския станцията за пречистване на града преди няколко седми-
ред м ах 1омас Келер, отпадъчните води. Йована ци пребиваваха в института 

Лана Савиду, Иована Чосич Чосич оцени, че в Димитров- ИФАС в Германия, 
и други. градско се полагат големи Общата стойност на про-

В първата част на семина- усилия за правилно и рента- екта „Ексчейндж 3" е 300 хи- 
ра се включиха компетентни билно управление със сметта ляди динара, 85 процента от 
хора от комуналните пред- и добави, че експертите от които обезпечава ЕС. Проек- 
приятия от фите сръбски ИФАС обясняват на домаки- тът ще се реализира до края 
града-участици в проекта - ните си в Сърбия, че отпадъ- на 2012 година.
Димитровград, Чачак и Жа- ците не са само проблем, но 
бал, докато във втората му и ресурс, който може да по-

Анджела Цветкович, ученичка в VII клас на бабуш- 
нишкото основно училище „Деспот Стефан Лазаре- 
вич", е сред наградените на поредния Медиана фес
тивал на детското творчество и творчеството за деца, 
който организира едноименната нишка община по 
повод Световния ден на поезията. В категорията уче- 

. ници от 5 до 8 клас Андже- 
: ла зае първо място с пое

тичната си творба „Защо 
не си край мен, татко". 
Покрай паричните награ- 

. ди кметът на Община Ме-
(яи||: ; Л диана Драгослав Чирко- 
\ Шш- 1 вич иа първокласираните 

™ връчи и сборник с творби- 
те им. За учениците-твор
ци несъмнено награда бе и 
представянето им пред 

аШк публиката в залата на 
Ш пишкия Народен театьр и

; пред поетите за деца Доб- 
еиЖЪтя рица Ерич, Любивое Ръ- 

шумович, Моша Одало- 
вич, Игор Коларов, Тоде Николетич, Мила Джордже- 
вич...

Анджела Цветкович е член на поетичната школа в 
Бабушница, с която от години ръководи поетесата Ве
ра Цветанович.

йБ.Д.

2
В Бабушница продължава 

поправката на централните улици рц *
ще /Наскоро ще продължи ша Ивкович" в Бабушница. започне тези дни, когато 

поправката на улиците „Жи- Кметт>т Златко Алексич каза, се слага асфалтова настилка 
воин Николич Бърка" и „Са- че строенето би трябвало да от входа в града откъм Ниш

до някогашната фабрика 
* , ИМТ, с дължина около 2 ки-

Ч-...|у|^|^|'г 1гут^||_ггГ:]1^ лометра. Покрай новия ас-
^ | ЦЦ; Рмй1Й|й1 фалтов слой ще се уредят и

3 тротоарите с широчина 2,5 
9 метра или общо 10 000 квад- 
Ц ратни метра.

! В самия център на Бабуш- 
I ница е запланувано кръгово 

Я движение, за което Сърбия 
- път и Предприятието за пъ

тища от Ниш готвят проект.
Кметът Алексич оповестя-

Ч. Б.

Шахматен кръжок 

в с. Стрелъц
Основното училище „Добринка Богданович" от бабуш-ва и работи върху приклгоч-

V ването на първия етап от из- нишкото село Стрелъц е организирало шахматен кръжок, в 
В граждането на спортната за- който освен ученици ще могат да членуват и заинтересовани 
Я ла и обявяване на търг за жители на селото. Кръжока ще ръководи компетентно лице- 
Щ строителна фирма, на която кандидат-майсторът Божидар Ристич от това село, който две 
^ ще бъдат доверени финални- поредни години е първокласиран на откритото шахматно 

1 те работи за плувния басейн, първенство в Бабушница.
Ч.Б. Шахматният кръжок в Стрелъц ще работи два пъти сед

мично - всеки вторник от 19 до 20 часа и четвъртък от 12 до 13
Ч.Б.Центърът на Ъабушница часа.

Добър отзив на босилеградските кръводарители
диване към Здравния център в Сурдулица.

От секретарката на ЧК Босилеград Руска Бо- 
жидова узнахме, че миналата година са събрани 

1 308 дози кръв, с което Босилеград според броя на 
I жителите се е наредил на второ място в Пчипски 

окръг. Тази година в двете проведени акции са 
събрани 92 дози, така че се очаква подобряване 
на резултата.

62-ма хуманисти се включиха във втората таз-
която мина-годишиа акция по кръводаряване,

лия петък в Здравния дом съвместно организира
ха босилеградският Червен кръст и Институтът 
за кръвопреливане от Ниш. Покрай многократ
ните кръводарители в акцията се включиха и уА-С ш г _
трима младежи, които за пръв път дариха ценна-
та течност. В акцията участваха и десет полицаи гзмаа* "* — .а*ят

4.\
,■/

В.Д.Б.

от Полицейската станция в Босилеград и от
граничната полиция. За отбелязване е и
фактът, че в тази акция ръката си подадоха и 

I 11 жени.
Кметът Владимир Захариев, който е редо-

вен кръводарител, също взе участие в акция- 
та. През 2011 година Червеният кръст в Боси-
леград планира още четири кръводарител- 
ски акции - по две с Института за кръвопре-
ливане от Ниш и със Службата за кръвопре-
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Ноби книзи: МоногоасЪия за димитровградската библиотека. Общинско състезание по български език 
------------------------- т------- за зимназисти_____ ______ ________

111 години на книгата“
В общинското състезание състезание, което на 7 май ще 

по български език за гимна- се проведе в Димитровград, 
зисти, което миналата седми- са се класирали 23-ма учени- 
ца се проведе в босилеград- ци - по 6 от първи, втори и 
ската гимназия, участваха 49 четвърти и 5-ма от трети клас, 
ученици, т.е. състезателите, събрали по

От общо 10 първокласни- над 15 от максималните 20 
ци, иай-добър успех осъгцес- точки, 
тви Ана Драганова, която спе
чели 18 от максималните 20 организатор на общинските 
точки. Сред 10-те второклас- и на републиканските състе- 
ници най-успешна беше замия по български език за 
Спаска Владимирова с 15 точ- учениците от основните учи- 
ки, а при третокласниците лища и гимназиите са Ми- 
(13 участници) първо място нистерството на образовани- 
спечели Райко Димов със 17 ето и науката и Матицата на 
точки. От 16-те четвъртоклас- българите в Сърбия.

През следващия уикенд

И
питието на библиотечното 
дело в тези краища, незаме
ним и наистина най-ценен 
източник е книгата "Библио
теката в Димитровград; 
1898-1998", автор на която е 
Момчило Андреевич. Тази 
публикация предоставя ос
новни факти и познания за 
едиовековното съществуване 
и оцеляване на културното 
ведомство".

За да подготви материали 
за монографията си, която е 
посветила па Момчило

Неуморимият литерату- рителите на ведомството.
В уводната част на книгатарен деец Елизабета Георгиева 

неотдавна ни зарадва с нова Георгиева е написала следио- 
творба - монография за ди- то: „Историята на културно- 
митровградската библиотека то развитие на една среда е 
„Детко Петров". Книгата е материя, която заслужава го- 
резултат от усърдна двего- лямо внимание. Според оби- 
дишна работа и е озаглавена чаите в малките среди малко 
„111 години на книгата", а хора се занимават с тези 
има и подзаглавие, което гла- проблеми, 
си: „Библиотеката в Димит- има късмет, че за неговата 
ровград 1898-2009".

За втора поредна година

Димитровград

културна история са иаписа- 
Монографията има иякол- ни повече текстове, които ни 

ко раздела: „Как се раждала 
книгата в Цариброд", „Две 
къщи на книгата и четирите 
години на войната", „Как е 
раснала книгата в Димитров
град" и „Библиотеката - ис- пц 
тинското място за всеки чо- Ив 
век". Във всеки от тях се гово- У

Елизабета Георгиев

ЛгЛ Лг
0 [ли

Андреевич, Георгиева е пра
вила изследвания в Централ
ния държавен архив в София, 
Историческия архив в Пирот, 
Историческия архив в Ниш, 
Националната библиотека 
„Св. Кирил и Методий" в Со
фия и Народната библиотека 
в Пирот. Ползвала е и мате
риали от архива на библите- 
ката „Детко Петров".

Авторката изказва голяма 
благодарност за оказаната 
подкрепа към д-р Гордана 
Стокич Симончич, д-р Бо- 
рянка Трайкович, д-р Мария 
Младенова, Ненад Стефанов, 
Милица Матиевич, Саша Лу- 
кович Василевич, Надица 
Костич, Момчило Антич, гру
па библиотекари от столич
ната библиотека „Св. Кирил 
и Методий", на Цветко Ива
нов, Сретен Игов, Ивица 
Алексич, както и на колегите 
си от библиотеката „Детко 
Петров".

Публикацията „111 години 
на книгата" е издание на биб
лиотеката „Детко Петров" и е 
печатана в 300 екземпляра.

ници най-успешни бяха Ма- 
риела Рангелова и Радица централното основно учили- 
Станойкова, които също спе- ще в Босилеград ще се прове- 
челиха по 17 точки.

Преподавателката по бъл- език за учениците от 5 до 8 
гарски език в босилеградска- клас на основното училище, 
та гимназия Анита Христова 
заяви, че за републиканското

в

а;
де състезание по български

ри за отделен период от исто
рията на ведомството - от уч
редяването до 1920 г., след то
ва от 1920 до 1945 г., от 1945 до 
1996 г. и накрая за периода от 
1996 до 2009 г.

Особена стойност на твор
бата придават приложенията 
- уставът на Царибродското 
градско читалище, списъци
те на основателите на град- 
ското и селските читалища в предоставят 
територията на някогашния важни сведения за опознава- 
Царибродски „срез" (от 1941 ме на състоянието в културата 
до 1943 г.), решението за обе- в най-широкия смисъл - от 
диняване на градската библи- най-ранния период до днес. 
отека, киното и Дома на кул- Става дума преди 
турата (от 1956 г.), сведенията творби на историци, публи- 
за писателя Детко Петров, цисти и други научни работ- 
чието име библиотеката но-

ПУ1.Р.
1
АI ■ ш След окръжното състезание по руски 

език за гимназисти
№ Оля и Валентина 

продължават 

традицията

РД-.4ТО0.

интересни и

всичко за
Оля Стаменова и Валенти- вите две места и спечелиха 

на Дончева, ученички в чет- необходимия брой точки за 
върти клас на босилеградска- следващото ниво.

Успехът на двете момичета
ници по потекло от тези кра

си, и за дългогодишния ди- ища, което предоставят инте- 
митровградски библиотекар ресни сведения за развитието 
Момчило Андреевич. Не са- на театъра, читалището, кул- 

документална стойност турно-художествената само- 
имат и сведенията за издаде- дейност и др." 
ните от ведомството книги от

та гимназия, се класираха за 
републиканското състезание никак не е случаен, понеже 
по руски език, което на 8 ап- под ръководството на препо- 
рил ще се проведе в Горни давателя си по руски език 
Милановац. На окръжното Станислав Тодоров те се под- 
състезание във Владичин хан готвят интензивно още от на- 
те убедително завоюваха пър- чалото на учебната година.

Тодоров каза, че е доволен от 
постиженията на своите уче
нички и се надява достойно

мо

Б.Д.Георгиева добавя и следно- 
1996 до 2010 г., както и за да- то: „Когато става дума за раз-

В Димитровград представени книги на Зоран Вучич и на Красимир Георгиев да представят училището и 
на републиканското състеза
ние.щПътеводители 

към ръкописа
\

Освен по руски език Оля и 
Валентина ще участват и 
в републиканското състе
зание по български език в 
Димитровград, тъй като 
на общинското в Босилег
рад бяха сред 6-те най-доб
ре класирали се ученици от 
четвърти клас.

А. * •
! .' Хи 1

*■)
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На 24 март в Народната ведена от димитровградския 
библиотека „Детко Петров" в литературен деец и библио- 
Димитровград бяха предста- текар Елизабета Георгиева, 
вени стихосбирките на един която представи авторите, 
български и един сръбски по- прочете няколко техни сти- 
ети, преведени и на двата ези- хотворения на майчините им Добрите резултати от със
ка. Става дума за писателите езици и проведе разговор с Й" !1 як ЯК> ШШ\ дI ■Ий&ДЩсВ! тезания по руски език за уче-
Красимир Георгиев от Со- тях. 1г':1Г т~^ЕзигТИМРгГ ‘ 1 В Чйр I ниците от босилеградската
фия, чиято книга „Пътеводи- Досега и двамата поети в Д ' I ЛИДяиИии ' I V ’ «К чЩЙЦ гимназия вече са традиция-
тел към рая" е издало литера- актива си имат книги, преве- V1 Я’ ' -ЗяЦ През изтеклите десетина го-
турното дружество „Свети дени на сръбски, респективно дини възпитаници на гимна-
Сава" от Белград, и Зоран Ву- български език - издателство яШЙМИ ........... " ‘ зията печелиха редица прес-
чич от Ниш, чиято творба ПАН от София през 1996 г. тижни награди и отличия на
„Ръкопис, който съществува" публикува книгата „Тъмен ЛК ЗШЯЯ републиканските състезани^
е публикувана от издателство прозорец" на Зоран Вучич, по руски език, а през 2006 го
Фльорир" от София. И двете докато белградското издател- състоянието на поезията в ят на поетите се увеличава, дина Нина Миленова стан

книги са излезли от печат в ство „Хипнос" през 1996 г. двете страни, както и за Вечерта приключи с четене шампион на Сърбия по РУ
началото на настоящата го- публикува книгата „Петльов най-значителните награди, на стихотворения от страна ки език.

емисар" на Красимир Геор- които се присъждат на поети- на самите автори. И докато бил препода
гиев. те' включително и за начина Спомощоствател на лите- тел в Ковачица, ученици 1

Освен че се запозна с твор- на присъждането им. ратурната вечер бе Нацио- Тодоров жънали изклЮ1*
чеството на двамата поети, Оказа се, че и в двете стра- налният съвет на българите в тел ни успехи на състезан

възмож- ни интересът за поезията на- Сърбия. по руски език в странат
малява, но въпреки това бро- Б. д, и м. В. чужбина. ПЯ '

Щ] №1 ■д

%V'“

дина.
Освен поетите на литера

турната вечер присъства и 
преводачът и редактор на сп.
Мост" и издателската дей- публиката имаше 

"ост Мила Басов. Проявата бе ност да научи важни неща заI
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Колко българи живеят 6 чужбина?[ИОНАЛНИ ГОДИШНИНИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

От създаването на България до 

въвеждането на Григорианския календар
Започна преброяване 

по интернет
^Инициативата е на партията „Другата България .

Българите извън България могат да участват в преброява- 
интернет на сайта \\г\\г\ултезте.Ъ§

партията „Другата България", а нейни 
партньори в проекта „Да преброим другата част от Българи- 
я" са Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ), 
БНТ Уърлд, БТА, Асоциацията на българските медии по све
та, МБМД и Националният статистически институт (НСИ).

От НСИ опровергаха твърдението, че са партньори в про- 
екта, като уточниха, че не са давали съгласието си пред ПП 
„Другата България". Преброяването на българските гражда
ни, живеещи в чужбина, се извършва от статистическите 
служби на страните, в които те живеят, посочват от статисти
ката.

не по
Инициативата е на

Агенцията за българите в чужбина не е партньор, пито съ
организатор на този проект, каза Христо Христов, главен сек
ретар на агенцията, но допълни, че тя подкрепя подобни 
инициативи, които помагат за събиране на информация за 
сънародниците зад граница.

Основната цел е да се разбере какъв точно е броят на бълга
рите, живеещи извън България. По предварителни данни 
той е около 3,5 млн., каза Божидар Томалевски, председател 

„Другата България". Попълнените данните ще бъдат пре
доставени на НСИ за обработване, а резултатите - на инсти
туциите .

Според Емил Русанов, издател на в. „Будилник" във Вели
кобритания, подобно преброяване не се е извършвало до мо
мента, а българите зад граница имат нужда от вниманието на 
държавата си. Той смята, че няма да има проблем, защото в 
чужбина интернет се използва много повече, отколкото в 
България. „В България около 50% от населението използват 
интернет, а в чужбина над 80%", каза Русанов.

Българската държава по време па /(ар Самуил
(997 - 1014 г.)

на
• 1330 години от създаването на българската 
държава - 681 г.
• 1200 г. от разгрома на византийската вой
ска при Върбишкия проход от хан Крум - 
811 г. Цар Симеон Велики

• 1185 г. от рождението на Константин Ки
рил Философ - славянски просветител, един лище в Цариград -1866 г.
от създателите на славянската писменост - • 140 г. от издаването на "Пчелица", ред. П. 
826 г. Р. Славейков - първото детско-юношеско
• 1145 години от рождението на цар Симеон сп. преди Освобождението -1871 г.
- български владетел и книжовник - 866 г. От 25 до 27 март 2011 г. в Чикаго се проведе 

Балкански фолклорен фестивал_______• 135 г. от Априлското въстание - 1876 г. 
•1135 години от рождението на св. Иван • 130 г. от издаването на "Здравец" - първо- 
Рмлски - покровител на българския народ, то детско-юношеско сп. след Освобождени

ето -1881 г. Фолклорът има един език• 1025 г. от победата на войските на цар Са
муил над Василий II при Траянови врата - • 130 г. от основаването на първото Морско 
986 г. За 44-та поредна 

година се проведе 
Балканския 
клорен фествал в 
Чикаго под мотото: 
"Фолклорът 
един език". В про
дължение на три 
дни сградата на 
йтуегзну оГ СЬГ 
са^о се изпълни с 
гости от всички

• 640 г. от основаването на Търновската кни
жовна школа -1371 г. фол-Ч ; :• 445 г. от основаването на най-голямата сла
вянска печатница от Яков Крайков - първи-

и излиза- 
ска кни-

ЯЯ-
ьМ *

има
ят български печатар във Венеция 
нето на "Часослов", първата бългао 
га, издадена в печатницата му - 1566 г.

Рч;
• 270 г. от отпечатването във Виена на книга- ' 
та "Стематография" — първата българска 

светско съдържание, автор Хрис- 
1741 г.

ЦИ
ц. краища на Амери

ка, Канада, Европа, 
Япония... , носещи 
дълбоко в себе си 
вековните

§книга със 
тофор Жефарович - *

4на Антим I•195 години от рождението 
(Атанас Михайлов) - първият български ек
зарх -1816 г.

'•и

Щ 5 *А;, !

№, ф , пЛве

Пълната зала с почитатели на балкан
ския фолклор

фол-
ценностиУ -Г* клорни 

на балканските на
роди. Можеше да се чуе вся- най-добрите преподаватели и 
каква друга реч - българска, хореографи от Турция и не на 
сръбска, македонска, гръцка, последно място чаровният и 
румънска, албанска... Както вечно усмихнат Шани Рифати, 
всяка година, така и тази орга- добър не само с тарамбуката в 
низаторите се погрижиха да ръка, но и невероятен изпъл- 
се включат виртуозни музи- нител на ромски танци.

Преди откриването на праз
ничния концерт на фестивала,

• 185 г. от рождението на Иван Василев Шо- • 
пов - първият български библиограф - 1826 |

1
4

■ V .4./
'"Ивг.

• 155 г. от въстанието на капитан Дядо Ни- 
кола - 1856 г.
• 155 г. от създаването на първите български 

Свищов, Лом и Шумен - 1856 г.
ника 
ими-

ш *читалища в канти и хореограсри от всички 
Балканите, Източна• 150 години от публикуването на соор 

"Български народни песни" от братя Д\ 
тър и Константин Миладинови -1861 г.

У краища на
Европа, включително Бълга- консулът на Република Бълга
рия, Гърция, Турция, македон- рия в Чикаго г-н Иван Сотиров 
ски, ромски, както и прилежа- награди с медал Джон Куо за 
щите райони. дългогодишния му принос в

Всеки от присъстващите на- популяризирането на българ- 
мери това, което го вълнува, ския фолклор в Америка.

Всички

• 145 г. от основаването на българско чита- Св. Кирил

техническо училище в Бълга
рия -1881 г.
• 130 г. от държавния прев
рат на княз Александър I Ба- 
тенберг -1881 г.
• 115 г. от утвърждаването на 

1 закон за Рисувателното учи- 
# ли ще, бъдещата Художестве- 
а на академия - 1896 г.
1 • 110 г. от основаването на 
I Българското
I дружество в гр. София - 1901

Артисти музиканти, препода
ватели хореографи с нескрива- зрители 
на радост показваха на многоб- любовта си към балканския 
ройните си почитатели изкус- фолклор. На сцената видяхме 
твото в музиката и в танца. В познатите на всички българи в 
продължение на два дни се чу- Чикаго ансамбли "Балкански 
ваха звуци на български, маке- игри", "Хоро", както и маке
донски, турски, ромски и мно- донските танцьори от състава 
го други ритми. "Гоце Делчев", група "Соко" и

Гости на фестивала бяха Ни- много други. Професиона 
на Каварджикова - български изпълнения чухме от небезиз- 
фолклорист и хореограф, вестни наши и чужди оркес- 
пристигнала специално от три, като "Балкански ритми", 
Амстердам, Любчо Коларов- "Чалгия", оркестъра на Любчо 
ски - известен македонски тан- Миленковски... 
цьор и бивш директор
самбъл "Танец" от Скопие, сплозия от ритми и багри! 
Ахмед Люлечи

участници, гости и 
бяха обединени от

;■-*

Щ-

лпи
историческо

г.
И • 95 г. от въвеждането на Гри

горианския календар в Бъл- 
’ гария -1916 г.

Изригна една истинска екна ан-

Мария Илиева - Ми&ипаедин от
Художествената академия
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Председателят на ФК 
Балкански Пламен 
Алексоб:_______ _

Нишка футболна зона -17 кръг
Злочудобо - Младост 5:0_________

Катастрофално първо полувреме Целта ни е
Злочудово, 27 март 2011 г. Станкович откри резултата, твеният интересен момент -ч Дг, м+ялпЛ

Стадион "Край автомагистра- Само една минута по-късно ве- през този период беше голът СУ§У Н
лата", зрители - около 100, гла- че беше 2:0 за домакините, на Живкович в 65 минута, с /
вен съдия - Милан Йованович След нарушението на ветерана който бе оформен крайният /7 
от Алексинац. Голмайстори: Блажа Воинович в наказател- резултат - 5:0 за домакините.

Живкович в 65 минута. Жълти реализира централният папа- са на предпоследното място в „о събрание на ФК Балкански миналата година Ое изхвърлен
картони: Йованович (Злочудо- дател Ристич. К таблицата с 16 точки. за нов председател на клуба бе по коварен начин,
во), Б Воинович и Стойков След началните грешки "зе- В 18 кръг на 2 април (неделя избран Пламен Алексов Наня. * Какво очаквате от общински- 
(Младост). лените" малко консолидираха от 15,30 ч.) Младост посреща Той е роден преди 40 години в те структури?

Злочудово: Стоилкович, Спа- редовете си, обаче в 30 и 35 ми- Пуста река, която в първите Димитровград, където е полу - Да окажат на клуба мате-
сич, Николич, Станкович, Йо- иута допуснаха още две попа- два кръга от пролетната част чил основно образование. риална и логистическа под-
вич, Живкович, Джокич (Ран- дения. Сред голмайсторите се на първенството завоюва 2 по- Ниш е завършил средно ико- Крепа Очаквам помощ и от
джелович), Стоянович (Цен- разписа и Стоянович, а за 4:0 се беди. Въпреки че ги очаква из- момическо училище, като всички други, които искат и
кич), Ристич, Станкович и Ио- постара Йованович. ключително тежък мач, "зеле- млад се занимавал с баскетбол, МОГат да помогнат, включитед-
ванович (Маринкович). Тъй като победителят беше ните" ще се опитат да преодо- но не като състезател, а само но и ох феновете, които винаги

Младост: Величкович, За- решем през първите 45 мину- леят всички проблеми и да за- като любител. Собственик е на са @ИАИ дванадесетият играч
рев, Стойков, Б. Воинович, Н. ти, във второто полувреме иг- воюват победа, която ще им популярното Димитровград- на отбора.
Воинович, Михалов, Зарков, рата загуби темпото. Единис- бъде от огромно значение в ско кафе „Фиеста в центъра на -клиетипмп Пи т
Пенев, Георгиев, Динов и Чи- --------------------------------------- борбата за оцеляване в НФЗ. града. Йзбирането му за ръко- Какво е мнението Ви за качес-
пев (Гашевич). В останалите срещи от 17 За този мач в отбора ще се за- водител на футболния клуб бе твото на първия състав на

Ослабеният състав на "зеле- кръг са постигнати следни- върнат полузащитникът Вла- повод да поискаме от него от- Балкански.
ните" не успя да окаже сериоз- те резултати: Морава - дица Владимиров, капитанът говори на няколко въпроса. - Отборът е малко по-слаб в
на съпротива на злочудовчани Балкански 3:0, Слога - Вичйе Йордан Григоров и централ- *р_И Алексов откога сте в уп- сравнение с миналата година,
и още през първото полувреме 3:0, БСК - Иединство 4:0, мият защитник Мирослав Ва- твлениет0 }'{а КЛуба? Но, както се казва' колкото па-
допусна 4 гола в своята врата. В Моравац - Пуковац 1:1, Зап- сев, които поради наказания " 0 голини Сега след Ри “ ТОу1КОва музика,
третата минута, след една ланяц - Моравица 1:0 Пие- не бяха в състава за мача срещу 0„еГу1Янет0 на драган йови- * Според Вас, какво е качество-
грешка в защитата на Младост, та река- Мрамор 1:0 и Ра- Злочудово. чич, приех поканата да стана то на лигата?
капитанът на домакините дан - Ропотово 1:3. ПУ1.Р. кпредседател.

* Какво очаквате от сътрудни
ците си в ръководството на 
клуба?

- В Управителния съвет не
отдавна постъпиха още чети-

- Въпреки че не е елитна, 
Нишка футболна зона въобще 
не е слаба лига. Пет-шест отбо-Владичин хан: Морава - Балкански 3:0 ра равностойно конкурират за 
първото място, което пряко во
ди в Сръбска лига-изток, както 
и за втората позиция, която 
дава право на баражен мач с 
вицешампиона на Тимош- 
ко-поморавската зона. Д. С.

Без усърдие и отговорност в играта
рима частни предприемачи.

Владичин хан, 26 март 2011 шич 7. 5 Стоилкович 7.5, Кос- Арсич. От тях очаквам да помогнат на
г. Стадионът на Морава, зрите- тадинович 7 (Ранджелович), Това бе един от най-слабите отбора да се консолидира, за
ли - около 200. Рефер: Милош Алексич 7.5 (Златанович), М. мачове на Балкански. Особена да спечели борбата за завръ-
Петрович от Алексинац - 7.5. Джорджевич 7, Б. Джордже- причина за загриженост пред-
Голмайстори: И. Пешич в 25 от вич 7.5, Пешич 7.5 и Арсич 8 ставлява липсата на усърдие и БпСКетбоЛ' ПЪОВО СОъбсКО ЛИГ0 - ШУГШ ИЗТОК 23 КРЪГ
дузпа и Арсич в 57 и 62 минута. (Джокич -). отговорност в играта. С такава ---------------- ‘-----г------С---------------------г1-------------- ’--------~—
Жълти картони: Арсич, Джор- Балкански: Петрович 5.5, игра Балкански не може да
джевич, Величкович, Костади- Гюров 6, М. Джунич 6, Савич 6 разчита на класиране в състе- 1 | -ртсттдг Дл т> Б ПТТРКЗТТ
нович, Павлович и Ранджело- (Зекович), Георгиев 6, Пешев 6, зание от по-горен ранг. А 1-л гА V А)
вич от Морава; Петрович, Пет- Нацков 7, Петров 5.5 (Бошко- В следващия кръг (събота от ..... ........ . Ра„
ров и Поров от Балкански. вич 5), Османович 6, Алексов 6 15,30 часа) димитровградчани Баскетболистите на Димит- виха всичките играчи.

Морава: Николич 7, Павло- (Иванов -) и Л. Джунич 6. посрещат отбора на Злочудо- ровград спечелиха важна по- джелов бе наи-резултат
вич 7, Величкович 7.5, М. Пе- Играч на мача: Ивица во. Д. С. беда срещу отбора на Рътан в точки.г Болевац. В края на мача ди

митровградчани натрупаха до- вич, Петров, Ранджелов, Лу- 
ри 28 точки аванс - 90:62, като кич, Андреев, Д. Йованович, 
всички четвърти решиха в своя Андреевич, Кръстич, Митич и 
полза. Особено добри бяха в Иванов.
стрелбите. Това бе най-добри- В следващия кръг Димит- 

_ _, , ят мач на Димитровград през ровград домакинства на Кня-
Димитровград, 23 март 2011 7, Николич 7, С. М^анойлович 7 таря на домакините и оформи този сезон. Добре се предста- жевац. Д. С.

г. СЦ „Парк", зрители - около (Толич 6), Панич 6, Стоянович крайния резултат.
рефер - Милош Стоилко- 7, Митрович 7, Соколов 7, През втората част играта се 

вич от Пирот (7). Голмайстори: Ставрич 7 (Живкович). „движеше" главно по средата
Ставрич в 23 и Митрович в 29 След няколко години Рад- на терена. Домакините имаха 
минута. Жълти картони: Алек- нички превзе доминация в със- само един сериозен шанс за
сов от Балкански, Манойлович тезанието за купата на Пирот- гол - в 57 минута капитанът
и Соколов от Раднички. ски окръг. През първите 20 ми- Нацков от 7-8 метра стреля над

Балкански: Милчев 6, Пешев нути на финалния мач и двата напречната греда.
6, М. Джунич 6, Савич 6.5, М. отбора играха внимателно. Раднички се класира за ре- 
Георгиев 6, Попович 6.5, Нац- Кой ще бъде победител в мача тоналното състезание за Ку-
ков 6.5, Петров - (Гюров 6.5), В. бе решено само за 6 минути, пата на Сърбия - в територия-
Георгиев 6 (Зекович), Алексов Най-напред в 23 минута Став- та на ФСРЙС, в което щеучас-
6 (Османович 6) и Л. Джунич 6. рич с еврогол откри резултата, тват осем победители на ок-

Раднички: Мирджич 7, Ста- Само 6 минути по-късно Мит- ръжно ниво.
ноевич 7, Танаскович 6, Чурич рович с лобов удар порази вра-

В състава бяха: Б. Йовано-

Финал за Купата на Сърбия 6 Пиротски окръз:

Балкански - Раднички 0:2
500, Уличен пробег „Първа пролет 2011"

Бронзов медал за Игова
Миналия уикенд в българския град Правец се проведе ули

чен проблег под название „Първа пролет 2011”, в който учас
тваха и няколко млади лекоатлетки от димитровградския АК 
Балкан. Най-добър резултат сред тях постигна Хелена Игова, 
която спечели бронзов медал. Д■ С.

Волейболд. с.

Трета поредна победа 

на "зелените
«: ■ НШ... 'ИНакратко

н
*Женският волейболен от- за ученици, което се проведе нални състезания по малък

бор на Цариброд завърши миналия петък. В решава- футбол, които се проведоха _ ^
първенството па Междуок- щия мач отборът на димит- в рамките на Мини-макси Волейболистите на Младост състава на Младост бяха:
оъжната дига - Ниш с пора- ровградското училище побе- лигата. Набор 1999 победи спечелиха с 3:2 като гости сре- Васев, М. Георгиев, В. Бас <
жение от Студент 1 в Ниш - ди съперниците си от Бела във Враня съответния състав ’ЧУ н~ Прешево - 22:25; Михалов, Воинович, Д. Геор
0'3 (6:25- 15:25; 9:25). Отборът паланка с 1:0 и по този на- на Напредък от Крушевац с 17:25; 25Ц и 15:9, в мача ев, Стоименов, Божилов
е последен в крайното кда- чин се класира за междуок- 5:3 и загуби от Буяновац с ?! Л?ИТ° Се изигРа на ВгЦев- п„тгбос«-
сиране (без победа). В съста- ръжното състезание. Отбо- 0:3. Набор 2001 в Крушевац кН°к° ВЪЛнения в рамките на 12 кр' оС.
ва на Цариброд бяха: Петро- рът на гимназията Св. св. загуби от съответните съста- виРте 4 Гейманав т°аРй бр^йкаПбо- тувТт нТвраняТмачът ше *
ва, Владимирова, Димова, кирил и Методий загуби ви на Власина (1:2) и нишкия силеградчан; бяхаР много иУграе на 2Раприл.
Андонова, Божилович, Гю- на финала от тима на сред Витез (0.6). по-концетрирани и накрая *’*
рова и Величкова. ното икономическо учили- През уикенда започва заслужено триумфираха. В 4 кръг от междуокръ*11

‘Отборът на основното ще с 2:3. първенството в лигата на ФС Това бе третата поредна по- то волейболно първенство
училище „Христо Ботев", ‘Като първенци на Пирот- РИС за деца младша възраст, беда за босилеградския волей- момчета до 15-годишна ъ
който се ръководи от треньо- ски окръг два отбора на Бал- Балкански гостува на Филип боден тим, който продължава раст пионерският състав на »
ра Ивица Марков, спечели кански, в чийто състав са де- Филипович в Ниш. да е на 4 място в таблицата на сидеградска Младост в съ
първо място на окръжното ца, родени през 1999 и 2001 ДС. МВДс 15 точки. гостува на вранска Мдадос-
състезание по малък футбол година, участваха в регио- В мача срещу Прешево в
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Ин Мемориам Милорад Геров (1938-2011) Скръбна вест
С дълбока болка и тъга съобщаваме, че на 

26 март 2011 г. почина, а на 31-ви бе погребан в 
гробищата Орловача в Белград нашият оби
чан и скъп баща, брат и дядоОтдаден на изкуството К|

Вдъхновено и тихо, както и 
живя, си отиде от този свят 

Милорад Геров. През 
целия си живот, изпълнен с 
терзания и безсънни нощи, 

безкрайно бе отдаден 
творчеството.

А животецът

антологии на поезия, в сбор
ници за извънкласно четене, 
читанки, христоматии и дру
ги подбори.

Покрай литературната си 
дейност, която продължи по
вече от четири десетилетия, 
Геров се утвърди и като пре
водач на литературни творби 
от български на сръбски език 
и обратно. Беше член на 
Сдруженията на писателите 
и преводачите на Сърбия. 
Намираше време да се зани
мава и с редакторска дейност 

3 в списанията „Змай" и „Про- 
г лом", както и с изобразител- 
| но изкуство.

Поетът, преводачът и ху
дожникът Милорад Геров ни

МИЛОРАД ГЕРОВ
1938-2011
писател

у
поетът

том на
Опечалени: дъщерята Надежда, зетът Владимир, внукът 
Матия, внучката Ника, братята Иван и Сава, сестрите 

Благица и Олга, снахата Стефанка и останалите роднини.
му, както 

обичаше да казва , започна на 
31 март 1938 година в цариб- 
родското село Болев дол. 
Детството му, прекарано сред 
чудесна природа, трудолю
биви и будни родители и съ
селяни, свенливи, но весели 
сестри и братя, е изпълнено с

Тъжен помен
На 12 април се навършва ЕДНА ГОДИНА от 

смъртта на нашия мил и непрежалим съпруг, 
баща, тъст и дядоприключения, които ще му 

бъдат вдъхновение за създа
ване на литературни творби 
за деца и юноши, с които си

БОРЕ СТАМЕНОВ ГЕНОВ 
(1934 - 2010) 
от Горна Любатазавоюва значимо място в дет

ската литература. Следва ли
тература и история на изкус
твата в Белград, където живя 
и твори все до последните си 
мигове.

Творческата си дейност за
почва на страниците на вес
тник „Глас на българите в 
Югославия", след това про
дължава и става един от 
най-дейните и талантливи 
сътрудници на списанията 
„Другарче" и „Мост" и в. 
„Братство". Нашето издател
ство му публикува няколко 
книги със стихотворения и 
разкази за деца и възрастни, с 
които се утвърди като един от 
най-изтъкнатите литератур
ни творци на българското 
малцинство в Сърбия.

Със своята надареност и от- 
даденост на художественото 
слово, Геров написа и публи
кува и няколко книги с пое
зия за деца и на сръбски език, 
с които заема значимо място 
в сръбската литература за де-

напусна преждевременно, но 
остана неговото непреходно 

ца и юноши. Пишейки за по- дело, с което ще се гордеят не- 
етиката на поезията за деца и говите близки и приятели и 
юноши, изтъкнатият литера- многобройните му цените- 
турен критик и познавач на 
творчеството на Геров д-р Воя 
Марянович, между другото е 
написал :"Създавайки някол- приятелство, изпитвах възхи- 
ко десетилетия лирика за щение от неговата творческа 
най-младите, Милорад Геров енергия и отдаденост на из- 
е изградил в поетическото си куството. Като свидетелство 
творчество вид автономна по- 33 трайната му привързаност 
етика, която не се различава към творчеството и 
съществено от поетиката на 
поетите от неговото поколе-

Панихидата ще отслужим на 3 април (неделя) от 11 
гробището в с. Горна Любата. Каним роднини и приятели 
да ни придружат.

Вечно ще пазим от забрава хубавите спомени за теб. Бла
годарим ти за всичко! Дълбок поклон пред светлата ти па
мет! Почивай в мир!

Опечалени: съпругата Драгица, синът Симеон, дъщерите 
Вена и Венка, зетовете Часлав и Тонча и внуците Дара, 

Александър, Тамара и Лазар

ч. на

ли.
През дългите години на 

нашето сътрудничество и

към на- Възпоменание
На 2 април 2011 година се навършват ШЕСТ 

ГОДИНИ от смъртта на нашата мила майка, 
сестра и леля

СЛАВКА И. СТОИЧКОВА 
учителка в пенсия от Босилеград, 
по потекло от Белут

Ще пазим от забрава хубавите спомени за теб. С много 
обич и признателност свеждаме глави пред светлата ти 
памет! Почивай в мир!

Синът Драган, сестрата Лиляна и племенникът Боян със
семейството си

шето издателство е и писмо-

6то му, написано с отмалели 
ние - но има свои характерни ръце, в последните мигове от 
черти. Те се проявяват в съ- живота му, съдържащо и из- 

формата на речението: „Болен съм, мно
го, много!"., но и предложе-

държанието и 
поетическия му дискурс, но и 
в долавянето на детския свят нието му за участие в конкурс 

и, изобщо на Министерството на култу- Шки детството - пък 
на живота и явленията в него, рата за издаване на негова 
по свой особен и собствен на- книга с избрани творби. Това

можеше само той, човекът 
Като изтъкнат поет Геров без дъх, а с дух! 

стана носител на повече гра
моти, признания и награди.
Негови творби са включени в

чин".

Д. Рангелов

штжъ
V-- А ■ Възпоменание

На 6 април се навършват 13 ГОДИНИ 
от смъртта на нашата мила майка

Възпоменание
На 28 март 2011 се навършиха 20 ГОДИНИ от смъртта на 

съпругата ми

ДИВНА СТОЯНОВА
Изминаха 18 ГОДИНИ И ДВА МЕСЕЦА от смъртта на 

сина ми

Хлябът и макаронените изделия 
борят безсънието

Смяната на зимното с лятно часово време става 
за една нощ, но най-малко една седмица човек се 
адаптира към тази промяна и го измъчва безсъ
ние. Италиански диетолози препоръчват през то
ва време хората да се борят със стреса и липсата 
на сън, предизвикани от часовата смяна, с точно 
определени храни, пише сайтът „Грийп ме .

Хлябът, макаронените изделия, оризът и ече
микът предизвикват сънливост. Безсънието вечер 
се лекува и от богата на зеленчуци салата, състоя
ща се от маруля, репички и зеле. Прекалено соле
ните, лютите или пикантните храни трябва да се 
избягват за вечеря.

КРИНКА 
РАНГЕЛОВА 
по баща ИВАНОВА 
преподавателка по 
биология от 
Босилеград

Г"

Благодарим ти за безмерните грижи 
любовта, с която ни даряваше. Ви-и за

наги ще се гордеем с теб и ще те пазим в
сърцата си.

С много обич и признателност свеж
даме глави пред твоя светъл лик! Почи
вай в мир!

Орехите са рекордьор по 
антиоксиданти

най-полезиите ядки и трябва да 
ежедневната ни храна, уста-Орехите са 

присъстват повече в 
повиха американски учени.

Всички ядки са полезни за здравето, но орехите 
антиоксиданти от фъстъците,

Твоите децаЛюбинка и Петър със 
семействата си ДРАГАН СТОЯНОВ

Навършиха се ДВЕ ГОДИНИ И ПОЛОВИНА от смъртта

бадемите, л—ите. По-голямо е не само коли
чеството на тези вещества, но и качеството и ефек-

на сина ми

ДЕЯН СТОЯНОВ
Оттогава живея с вас, а без вас. А това живот ли е? Или 

както казва поетът:
„Живот ли бе да го разровиш, 
живот ли бе да го опишеш.
Разровиш ди го ще мирише 
и ще горчи като отрова.,,

тьтим. |САнтиокисдантите в орехите са два до 15 пъти 
витамин Е, който предпазва тялото 

естествени химикали, причинява- Малка обявапо-мощни от
от увреждащи 
щи болести.

Отдавна е установено 
чества ядките намаляват опасността от сърд

видове рак, диабет

Продавам мотокултиватор 
506 с фреза на изгодна цена.
За повече информации звънете 
на тел. 064/28 39 204.

също, че в малки коли-

съдови заболявания, някои 
тип 2 и други болести.

АIниоксидантите спират верижни реакции, 
които увреждат клетките.

Вечно ще скърби зя вас вашият съпруг и баща Благой
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г Чудо от путеве 

и рудници!
, Комшио, ела да джворнеме по ед- досега, а он йоще не е отво- 

на-две за пролетта и да ти кажем рен. Знам, реко, ама сега ра- 
рЛ' убава новина! Я йоще не турил пуно- ботата била млого 

та полока на масата, ете ти го ком- по-сериозна. Тай рудник бил 
шията буа с чижморините пред млого важан за сръпско-рус- 

вратата да очука малко от калта. Рече, с каква ли гя- кьите връскьи! Ушкьим това- 
волия че ме осанотиш рано на сабайле. А не, комшио, риш Путин, ка беше у 
гяволии може да чуеш само от политиците, они си не- Белград тия дънове, рекъл дека Русия че има голем 
мат друга работа и гьи измислуят да би дръжали оса- проблем да си произведе здрава рана заради тия 
нотен народо. Нели чуеш и видиш каква олелия може опасни чааичкьи от раздрусаната японска атомно 
да избие ка се голя расъни. Епа щом е тека, тегай де централа, оти русите били близу до това страшно

место. А Сръбия е далеко от Япония и до нея тия час- 
тичкьи не могли да стигнат, та требало да производи

'2011

да чуем тово убаво що има да ми кажеш.
Чул съм, реко, най-после са решили да прават путо 

по Люботската долина. Не знам дали знаеш дека тай млого повече рана, а данъска коджа рана не може до 
пут са го прокарали Врангьеловите белогвардейци ка се произведе без вещачко гюбре. По ка произведе 
избегали от Леньиновите большевикьи и ньината ко- млого рана, све що вой препръча да извози у Русия, а 
мунистическа революция у Русия. Но сега нема само рушняците тели да ву дадат дури десет милиярди 
да го подглават на тия неколко мела къде го е одне- еврончета! Дума се, бъш тека рекъл товариш Путин. И 
ла реката, а уш тели до го асвалтират целио - от Чет- не сомо това, но рекъл дека неговата дръжава имало 
врътото кьилометро па преко Люботите, па уз Бесна интерес пак да се отвори и руднико у Кароманица, та 
кобила и преко Айдучко осое, та чък до Крива вея! затова требало да се асвалтира до край и тлъмин-

Комшията се почеша по тил. Вико, 6а ли го, яко не скьио пут. Сега е асвалтиран до Рикачево, а требало 
сме ние с големо среча. Може уесен до има избори до биде освалтиран до самио рудник! Плано бил лю- 
щом още сега са почнали да баламосуят на кьиломет- батскьио пут да се завръши преко пролетта, а тлъ- 
ри, а? Не знам, реко, дали наесен че има избори, ама минскьио преко есента, 
чуем дека тай пут требало що по-бръже да биде нап- Комшията се укюта и се замисли длъбоко. После 
равен. А еве у що била работата. Некаква богаташица завръте с глава и най-после продума. Значи ние може 
Виторка от Нови саат искало да отвори голем рудник да пръкнеме само кого се за нас сетат брайкято руси, 
за вещачко гюбре у Лисина и затова по лисинскьио пут тека ли бре комшио? Тека излази, реко. Его даде Гос- 
нема да може да се иде, та любатскьио пут че биде под тай пут да биде тека како що се дума! - рече ком- 
главна връско на нашата Бусилиградска опщина с вът- шията и се прекръсти, кьилна третата, рипна от столо 
решноста на дръжавата. Ама..., връти глово комшия- и чурна преко вратата.
та, ...може и това с руднико да е шарена лъжа пред Не знам дали завалията че се сети да погледне у ка- 
нови избори, нели и сам знаеш колко пути го отварая лендаро!

Матия Бечкобич
Едни и същи хора 
Бяха сталиниста 
Па антисталинисти 
Титоисти, па антититоисти 
Марксисти, па антимарксисти 
Комунисти, па антикомунисти 
Родоотстъпници, па националисти 
Богохулници, па богомолци 
Братоубийци, па братолюбци.
Така и не са отивали 
А тепърва трябва да дойдат.
Би трябвало да се погледнат снимките 
На едни и същи хора 
От различни години 
И в различни роли 
Под различни знамена 
Сетне тези снимки 
На същите тези хора 
Да се увеличат и умножат 
И да се наредят една до друга 
И да се облепят всички прелези 
Където стъпва човешки крак 
Народът да ги гледа и сравнява
Та народът да оплюе народа.

Ав В близки личностни отноше- стват, да се грижат, винаги 
ния и в съпружеския живот помнят чуждите рождени 
Овните обикновено не изпит- дни и обичат да подаряват 
ват угризения на съвестта за цветя. Често се оказват под 
извънбрачни връзки. Хората, ръка в моменти на нужда и 
имащи някакви отношения с лична трагедия, да поставят 
тях, трябва да пожертват сво- рамо, на което можеш да се 
ите стремежи и цели, но ако опреш. В съпружеството са 
го направят добре, очаква ги енергични, 
любов, приключения, разно- Отрицателни 
образие, обществени занима- Овните са твърде сприхави, 
ния. Овните обикновено доб- затова трябва да броят до 10 
ре печелят за семействата си, преди да вземат някакво ре- 
тьй като те обичат разкоша, щение. Рядко се вглеждат в 
Не се стремят особено да себе си. Овни, вашият осно- 
имат деца, но когато това все вен грях е егоцентризмът! Па- 
пак се случи, те стават техни зете се също от егоизма! Кон- 
приятели и съветници. тролирайте прекадената гор-

Как да удовлетворите дост! В личните си отноше- 
знак, те създават „розова заве- 0вните? Предоставете им ния се учете да давате не тод- 
са на съвършенство до мо- и30билен секс Но преди кова материални награди за 
мента, докато не убедят пред- веичк0 ги ласкайте. Те обожа- любов и привързаност, но 
мета на своето внимание в то- ват да ш ласкаят по Време на разрешавайте на вашите въз-

половия акт, признават раз- любени да пазят своите жела-
нообразието в сексуалните ния, стремежи и оригинал- 
отношения, считайки, че ни- ност.

|Лк>бо6ен хороскоп

черти.

Овните са изкусни в любов
ните игри и често постигат 
своите лични цели. Тъй като 
това е много романтичен

ва, че те са истински рицари в 
сияещи брони или лейди от 
кралския двор. Но като цяло 
този знак иска да е в центъра 
на внимание и в личните от
ношения. Овните умело из
бират тези хора, които ще 
поддържат техните цели и в 
делата, и в любовта. Този, 
който се въвлече в каквито и 
да са отношения с Овни, доб
ре ще направи, ако винаги 
помни това, че всички дела на 
Овена и неговите интереси 
винаги стоят на първо място.

що не излиза от рамките на Оценка на верността. Д° 
приличието. Мъжете и жени- 20 и малко след 20 години 
те Овни предпочитат да бъ- Овните търсят приключени 
дат старателни, точни и чие- и удоволствия. Най-добрия 
ти. Парфюмите и феерични- период за развлечения иуд° 
те пижами увеличават тяхна- волствия, за приключения 
та привекателност, а меката сексуална съвместимост е А 
светлина и музиката особено 29,5 години, разбира

нараства 
семе-

ги възбуждат. не са принудени да 
Положителни черти. То- След 29,5 години 

ва е очарователен знак. Роде- възможността за здрав 
ните под него умеят да съчув- ен живот.
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