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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В СЪРБИЯ ТОДИНЙIII® БРОЙ 2307•

На 15 април в бълтрски^парламент ще бъде открита невсекидневна изложба
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Пети пролетен семинар на Фондация 
„Бълаарска памет“ във Варна_______

Босилеградски фестивал 

в Народното събрание! Участват 40 ученици от 

Димитровград и Босилеград
На 15 април т.г. в Народното събра

ние на Република България премиерно От 3 до 9 април във Барна се провежда петият пореден се- 
ще бъде покозоно изложбота „Между- минар на Фондация „Българска памет", чиято цел е да под- 
народен детски Великденски фестивал държа националното самосъзнание сред българите от диас- 
- Босилеград". пората чрез образователни инициативи за учащите се в тим-

Освен снимките от досегашните 17 назиалните класове. Основната програма на семинара тази 
фестиволо, изложбата съдържа и сним- ПР0Л?Т Чели Да запознае участниците с историята на Бълга- 
ков материал за културните и истори- рия' бългаРския фолклор и култура, както и с евопейските 
чески забележителности на Босилеград- интегРачии- 
ско, както и фотографии на най-извес
тните босилеградчани Емануил Попди- 
митров и Йордан Захариев.

От Народното събрание експозиция
та ще бъде донесена в Босилеград и на 
22 април - Рпзпети петък, ще бъде пока
зана във фоайето на Центъра за култу
ра. Откриването на изложбата ще бъде 
начало на 18-ия Великденски фестивал,
който ще продължи до 25 април. Единствената истина, изказана от страна на Зоран Петров
За подготовките и програмата на пресконференцията на ОС на Демократическата партия в 

на фестивала четете на - г г г г

Стр©

Реазиране

Коалиционното споразумение
не е зачетено Стр.ф

Димитровград, е, че Демократическата партия иГ17 плюс заед
но излязоха на изборите и то със съща програма - за европейска 

Сг»рЩ Сърбия.

На заседание в Димитровград Предложение на Общинския съвет 6 Бабушница

Предложени мерки за съживяване 

на овцевъдството в Сърбия Такса опазване на околната среаа
. У

Спгр.Щу

В Димитровград тези дни се събраха служители в общин
ски земеделски служби, животновъди, които отглеждат овце 
и кози, представители на фирми, преработващи овче мляко щ 
от общините Димитровград, Свърлиг, Пирот, Ниш, Княже- | 
вац, Босилеград, Бела паланка, Бабушница, Сйеница, както и |ж 
представители на Съюза на овцевъдите на Сърбия. Бяха (V 
предложени мерки, които Министерството на селското сто- _ 
панство, търговията, горското и водното дело трябва да пред- 
приеме с цел предотвратяване по-нататъшното деградиране I 
на овцевъдството в Сърбия. [■
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ш. Общинският съвет в Бабушница на заседа- 0,25 до 0,30 динара по квадратен метър, а за 
нието си в края на март прие проектореше- делови помещения от 0,30 до 1,50 динара по 
ние за въвеждане на такса за опазване на квадратен метър.

88ВВ1 околната среда. За дейности, които имат вли- За размера на „зелените такси" окончател- 
яние върху околната среда, таксата на годиш- но решение ще вземе Общинската скупщина 
но ниво ще е в размер от 0,2 процента от до- в Бабушница. 

щЩ хода. За жилищни обекти ще се плаща от

&

Стрф

А Сезоните се к зночение за щ но Ме Коледа е Дигалия
Сдар.ф



5 и,ошт- ьри па вниманието
2 април 2011'..........~________________________

КИЦ Босилеград бърши усилени подготовки за поредния 
фестивал по време на най-аолемия християнски празник

Сръбско-бълзарските икономически 
отношения през 2010 зодина_____

Великденска радост 3а босилеградчани ^е°^ен с“з пр 

и техните гости
щ ома долара и е отчел ръст от оценяват неотдавнашното 

1Я&I 43 процента в сравнение с посещение на сръсокия пре- 
по-миналата година, съобщи миер Мирко Цветкович и

оцента

КИЦ "Босилеград" със съ
действието на Община Боси
леград по време на предстоя
щите Великденски празници 
ще организира 18-ия пореден 
Международен детски велик- 
денски фестивал. Покрай 
турнира по чупене на яйца, в 
който ще вземат участие мал- 
чугани от 5 до 12-годишна 
възраст от Сърбия, България, 
Македония, Черна гора, Мол
дова и Хърватска, и тази годи
на по време на четириднев
ния фестивал ще бъдат орга
низирани и редица културни 
мероприятия.

Фестивалът ще започне на 
22 април - Разпети петък, ко- 
гато във фоайето на Центъра 
за култура ще бъде открита 
изложбата "Международен 
детски Велкденски фестивал - 
Босилеград", която премиер
но ще бъде показана в Народ
ното събрание на Република 
България на 15 април. На вто
рия ден ще бъдат организи
рани екскурзия до Рилския 
манастир, както и посещения 
на църквата „Св. Троица" в с. 
Извор и фермата „Осми ден" 
в с. Белут. По традиция офи
циалното откриване на фес-

(Фотоархив)

(—’Л» иД Стопанската камара па Сър- разговорите му с колегата 
бия. Сръбският износ на бъл- Бойко Борисов и представи- 
гарския пазар е увеличен с 23 телите на бизнеса от двете 

възлезнал на 242,2 сграни.
‘Ц

рМВЩЩ па сто и е
- Направени са договоре-милиона долара, а вносът от 

Я България е отчел още по-го- ности за сътрудничество в ин- 
N лям ръст - 53 процента, и е фраструктурни проекти, пре- 
яН достигнал 596,2 милиона до- ди всичко за завършване на 
м Коридор 10, развитие на- лара.

вокална група Бои-Бон, Джи
на и Мартина Иванови, Дра-

от богата детска културно-за
бавна програма. Ще бъде из
брана и най-хубавата и гомир Драганов - Чая, танцов

сътав "Витоша" от София, из-най-оригииална перашка.
Главният организатор на пълнители на нестинарски 

фестивала Александър Ди- танци, балетни групи и дру
ги.митров заяви, че и тази годи-

Димитров посочи, че органа за всички участници в тур
нира по чупене на яйца са низаторите ще положат 
подсигурени награди. На симални усилия да зарадват 
най-успешните ще бъдат връ- всички, които по време на Ве-

мак-

чени купи, медали, колела и ликденските празници се 
други подаръци. Той изтък- озоват в Босилеград. "Без 31 га
ма, че в културните програми чение дали ще дойдат да се
ще вземат участие известни надпреварват в чупенето на 
изпълнители от България - яйца или само като гости, 

тивала е запланувано за неде- Цолт Генова, победител на всички, които са решили да 
ля, на връх Великден, когато 
ще се проведе дефиле на 
участниците и ще бъде изне
сена културна програма на Тази година тържествата, 
сцената в училищния двор. свързани с Великденския 
След програмата ще послед- фестивал, ще започнат 
ва първата част от турнира по още на 17 април, когато в 
чупене на яйца, а във вечер- салона на КИЦ ще бъде от-
ните часове в голямата зала крита фотоизложба за шина а мероприятието ще
де сюгантаиран^гала^шшдерт рТф^а Света гоТ^тощ подкрепят и Община Боси- преобладават

вЗ • явшор на която е Румен *еграА РеАиЧа общини, ин- гуме1Ште изделия. Най-мно- 
Б понеделник също в голяма Жел/в Изложбяшя ще бъде ституции и граждански сдру- г0 е внесла каТ0дИ, леки мас- 
та зала на центъра за културс открита от кмета на жения от България, частни ^а за преработка, дизел, елек-
ще се проведе финалният община Банско Александър фирми от Босилеград и пр. троенергия муниция за вой- енергетиката, контрол на гра- 
етап от турнира, съпътстван Краваров. ГМ.Р. с{:ата> топловалцовани про- ницата, насърчаване на ико-

Сгрдечна среща: премиерите Бойко Борисов и Мирко Цветкович

Великденските Сърбия е изнесла най-мно- В България са регистрирани 
- 289 фирми с участието на

оски капитал. От тях

българския конкурс за Евро- прекарат 
визия 2011, известната детска празници в Босилеград, ще са го олово и концентрати, бяла 

добре дошли. Заедно ще под- ламарИна, соево масло, желе- 
крепяме дечицата в този зарСКИ изделия, полиетилен, 
единствен по рода си фести- отпадъци от бакърени спла- 
вал", подчерта той. БИ/ електроенергия, царевица

Главен спонсор на фестива- и цИНК Когато става дума за 
да и този път е Столична об-

сръ
135 са със стопроцентов 
сръбски капитал. Един
ствената голяма сръбска 
инвестиция е вложението 
на компанията „Делта" в 

износа на стоки от крайгра- търговската верига „Пика
нтните сръбски общини, дали“, чиято стойност въз

лиза на 95 милиона евра, 
според данни на Търговска
та палата на България.

текстилните и

сътрудничес-номическото 
тво, както и за подобряване 
на положението на българ- 

- казва Ве-

й :
Писмо на КИЦ „Босилеград“ до Националния съвет на българското малцинство 
и председателя Зоран Петров______________________________________________ ското малцинство 

села Чернева от Министер
ството на външните работи 
на България. Освен главното 

към из-Да кореспондираме на майчин език пътно направление 
ток най-важни съвместни 
проекти ще бъдат газопрово
дът „Южен поток" и Дунав- 

която чле-

вети на националните малцинства, но и самият той да го.. ,й Уважаеми г-н Петров,
ч*:.-На -04. 04. 2011 година бяхме осведомени по телефона от прилага. За нас е недопустимо Вие като председател на На- 

,Канцеларията на Националния съвет на българското мал- ционалния съвет на българското национално малцинство 
цинство, че Националният съвет е решил да спомоществува да ни предлагате да подписваме договор на сръбски език и 
провеждането на XVIII международен детски Великденски то в кореспонденцията между две утвърдени български ин- 
(|>естивал - Босилеград 2011 със сумата от 20 000 динара. Съ- ституции. По този начин Вие не само отричате смисъла на 
Шия ден по електронната поща нй бе изпратен формуляр за съществуването на институцията Национален съвет на бъл- 
пОдййСвдне на договор за дарение на посочената сума на гарското национално малцинство, но и провокирате КИЦ 
Ср-йбрйи език. „Босилеград", който от откриването си до днес последова-

г - СхгофеЯчл. 1 на Закона за националните съвети на.нацио- телно защитава правата и интересите на българското мал- 
налните малцинства, националните съвети на национални- цинство в Сърбия.
те малцинства са надлежни за културата, образованието, Надявайки се, че това е неволен пропуск, ние очакваме да 
информирането и служебната употреба на езиците и пие- ни изпратите формуляр на договора за дарение на.българ- 
мата на националните малцинства. С чл. 22, ал. 3 и 6 е пред- ски език и в бъдеще всички заедно да продължим да рабо- 
видено националните съвети да предлагат утвърждаване на тим за безусловно спазване на правата и интересите на бъл- 
езиците и писмата на националните малцинства като слу- гарското малцинство така, както са гарантирани с Конститу- 
жебни езици и писма, както и да предлагат на надлежните цията и законите на Република Сърбия и съгласно прокла- 
органи контрол за служебното използване на езиците и пие- мираните цели за пълноправно членство на Сърбия в Евро- 
мата на националните малцинства. пейския съюз като страна, спазваща човешките и особено

Имайки предвид това, ние смятаме, че Националният съ- малцинствените права, 
вет на българското, национално малцинство като най-висок С уважение, 

малцинството е длъжен не само да иска от органите 
власт да спазват Закона за националните съ-

ската стратегия, в 
нуват и двете страни.

- Сърбия има интерес Да 
Бълга-увеличи износа си в 

рия. Още повече, че онзи, 
който изнася стоки от Сър
бия, не плаща мито при Ус^ 
ловие да докаже, че тези сто 
ки са със сръбски произход 
повече от 51 процента, 
друга страна, България 
членка на ЕС е в по-добра п 
зиция, понеже се възпол 
от облекчения при изнася 
то на своите стоки, а ние ■ 
принудени да плащаме м 
за стоките, които внасям 
ЕС чрез България, казва ол 
дан Станоевич от Регион* в 

камара

като

КИЦ „Босилеград 
Иван Николоворган на 

на държавната мата стопанска 
] Ниш.



Г&ми и ^ом&итари ........ 3^Й?*кг&тгш*щ,' в апри/Г'20 VI

Пресконференция на прогресистите в Димитровград Приключи изборната дейност 6 босилезрадската 
организация на пенсионерите_____________ ____Към положителни промени Пенсиите са екзистенциална опора 

на населението в общинатаВ Димитровград тези дни се « 
проведе пресконференция на лт^°рИЯТа на стРаната нада- 
Общинския съвет на Сръбска- м Някога е имало повече песи- 
та прогресивна партия (СНС) вх!гЗЪд1/ отколкото Днес и доба- 
на която по актуални теми го- к™*°ри и по вРеме на бом- 
вориха председателят „а съве- Ж«Р°вките на НАТО през 
та Сърджан Манич, секрета- че „,с ?ЩествУва“1е надежда, 
рят Сърджан Савов и предсе- кащ4' -бъДе по'АобРе- 4нес ся- 
дателят на съвета за здравео
пазване и социална политика 
към Общинския съвет д-р Ду. 
шан Гюрич.

*Гоне Григоров преизбран за председател, а още един мандат получи и подпредсе
дателят Симеон Насев. *Избран е и Изпълнителен съвет от 9 члена. *1,6 милиона ди
нара в проектобюджета на сдружението за 2011 година.

Към края на миналата сед
мица Сдружението на пенси
онерите в Босилеградска об
щина проведе изборно засе- 

Става

Преди всичко чрез финансо
во укрепване на съществува
щия солидарен фонд, който 

. набира средства от членския 
Партер У1еди1ъен!« ВН0С/ дарения и от републи- 
'1’^Йж';ера канската организация на пен

сионерите.
Бюджетът на сдружението 

миналата година е бил 950 
хиляди динара. В тази сума 
влизат средствата от член
ския внос, доходите от клуба 
на пенсионерите и финансо
вата подкрепа от бюджета на 
общината. За тази година е 
запланувано разширяване на 
помещенията на сдружение
то, поради което про
ектобюджетът му възлиза на 

|§|| 1,6 милиона динара. Пенсио- 
I нерското сдружение се надя- 

уМ ва на 300 хиляди динара от 
общината и на още 600 хиля
ди от републикански източ
ници.

2500 души. Констатирано е, От организацията на пен- 
че в момента пенсиите са ед- сионерите предвестяват раз
на от основните екзистенци- ширяване на сътрудничес- 
ални опори на хората в ико- твото с пенсионерски органи- 
номически крайно изостана- зации в Сърбия и България, 
лата Босилеградска община, както и политически ангажи- 
в която фактически не същес- мент в структурите на мес- 
твува по-значителна стопан- тното самоуправление чрез 
ска дейност.

В изказването си за бъде- пенсионери на Сърбия 
щата работа на сдружението (ПОГТС), която според тях е 
Гоне Григоров изтъкна необ- най-големият закрилник на 
ходимостта от засилване и пенсионерите, 
разширяване на солидарната 
дейност на организацията.

не се вижда светлина - 
края на тунела." Той наблегна, 
че в Сърбия през последните 
години са закрити 400 хиляди

Манич сподели, че от края цатаТоггюш?' 46 безРаботи- 
на януари, когато е сформиран лучават най заетите по~
Общинския съвет ма прогое- региона и че заггла™ 3
снетите, до днес броят на чле- място в света помГсов отлив на

В ПУГТС
дание. 
най-масовото

дума
гражданско 

сдружение в общината, тъй 
като в него членуват над 1000 
пенсионери от 8 местни орга
низации. За председател на 
сдружението бе преизбран 
Гоне Григоров, а доверие за 
още един мандат получи и 
подпредседателят 
Насев. Избран е и Изпълни- 

съвет, който наброява 9 
члена. Покрай председателя 
и подпредседателя, които 
според Статута на сдружени
ето са и членове на Изпълни-

за

Н, А Н Е Р А

Симеон

телен

телния съвет, в това тяло са 
избрани и Вене Велинов, Раде 
Стойков и Сашо Рангелов от 
местната организация в Боси
леград, Раде Пенев и Драган 
Тодоров от Райчиловци, Сто
ян Спасов от Тлъмино, Стоян 
Анастасов от местната орга
низация в Лисина, Кирил 
Иванов от Долна Любата и 
Анка Васева от Горна Любата.

Според отчета за дейнос
тта на организацията през из
миналия период, ръковод
ството и органите са вложили 
големи усилия да окажат ма
териална и всяка друга по
мощ на хората от третата въз
раст, чиято численост на те
риторията на общината е

Гоне ГригоровС надежда за спечелване па властта: Савов, Манич и Гюрич

новете му се е увеличил трик
ратно, така че в момента наб
роява 272-ма души. Както каза, 
основната цел на съвета е да

учени и специлисти.
Гюрич поръча на граждани

те, че „не трябва да се страху
ват от шепа обществени лич
ности в общината, които на
последък се заканват с тъжби 
срещу гражданите, които от
кровено споделят политичес
ките си становища". Той из
тъкна, че прогресистите се бо
рят за положителни промени 
в обществото, една от които е 
всички да спазват законите и 
съдебната власт да бъде неза
висима от политическите пар
тии и изпълнителната власт.

спечели властта на предстоя
щите местни избори. Той 
оцени, че настоящата власт не 
работи в съответствие с обеща
нието, което е дала на народа и 
добави, че прогресистите, ко
гато спечелят властта, ще нас
тояват за подобряване на усло
вията за привличане на капи
таловложения

Партията на обединените

___ ., като намалят
данъците и обезпечат площи 
за бъдещите инвеститори. По 
неговите думи партията ще 
обърне голямо внимание на 
развитието на селското сто-

В.Д.Б.

Б.Д.

На 5 април 6 голямата зала на Културния дом 6 Босилеград
панство и туризма, за които 
отрасли ще отделя повече 
средства.

Секратарят Савов коменти
ра последните две сесии ма 
Общинската скупщина. Той 
заяви, че е доволен от изказва-

Общински преглед на декламатори
*Най-успешните днес ще 
участват на окръжния 
преглед в Сурдулица.

Участниците, е прегледа
нията ма представителите 
СНС в скупщината, но не и с 
решенията, които скупщината 
с гласовете на съветниците от 
управляващата коалиция взе 
по отношение на общинската 
комунална програма, разпре
делянето на средствата за 
спортните клубове, работата 
на Здравния дом и др.

Савов разкритикува ръково
дителите ма общината заради 
факта, че не са успели да полу
чат средства от НИП за реали
зиране па нито един проект.

Душан Гюрич призова 
новете и симпатизантите на 
партията от общината, както и 
привържениците на останали
те опозиционни партии, пре
димно ДПБ и ДСС, да участват 
и митингите на прогресистите, 
които ще се проведат на 9 ап
рил в Лесковац и ма 16 и 17 ап
рил в Белград. Превозването 
нм до посочените градове ще е
безплатно.

Гюрич заяви, че прогресив
ната партия не желае насил
ствено да дойде на власт, а нас
тоява да проведе редица 
тинги, за да принуди републи
канската власт да разпише 
°°РИ през ноември т.г. Той 
оцени, че обстановката в Сър- 
оия е изключително трудна, че

на
Центърът за култура в Бо

силеград организира на 5 ап
рил общински преглед на дек
ламатори под название "Пое- ■' * 
тът на моя народ". В състеза- 
нието участваха 39 ученици, шШ 
разпределени в три възрасто- 
ви групи - начален курс, от пе- Щ 
ти до осми клас и гимназисти.
За окръжния преглед в Сурду
лица се класираха по трима 
най-успешни 
курс и от горните 
основното училище,

гимназията. Изпъл- ,Ж

от началния 
класове на 

както ичле-
двама от
пенията на състезателите оце
няваше жури, в чийто състав
бяха преподаватели по бъл- Андриана Господинова и Катарина На- нятдикцията, интонацията и други
гарски и сръбски език от двете училища, кова. На първо място при гимназистите менти на декламаторството. 
представители на Центъра за култура, се класира първокласничката Любинка Състезанието беше съпътствано с 
както и Еленка Владимирова, гимнази- Стоянова, а на второ съученичката й Ма- културна прогрма, в рамките на която се 
ална учителка по български език в пен- рия Пейчева. представиха млади поети от основното

За разлика от предишните години, училище и учениците от началните кда- 
Първо място сред най-малките спече- когато общинският преглед на деклама- сове, които под ръководството на Света 
Симона Иванчова, второ зае Андже- ТОри се организираше в тържествената Джорджевич, преподавател по музи- 

ла Трайкова, и двете от трети клас, а на зала на Центъра за култура, тази година кално възпитание от Враня, се обучават 
трето се класира четвъртокласникът за първи път той се проведе в голямата да свирят на акордеон и пиано. * 
Стефан Дойчинов. Осмокласничката зада. Състезателите декламираха стихо- За участниците в прегледа и в култур 
Наташа Стоилкова завоюва първо мяс- веТе на микрофон, което не е практика ната програма Центърът за култура ор- 
то сред учениците от 5 до 8 клас, а на вто- на такива състезания, понеже по този ганизира коктейл. 1 Р
ро и трето се наредиха връстничките й начин много по-трудно могат да се оце- ^ I

ШШ

еле-

сия.

ли

ми-

из-



довили от Българин
4 8 април 20ТТ

Юрмтя шншизирот ДОКОЛКО лориумио "0рс7е^ХТБанско
зо АЕ1| "Белене" ангажира [шорти екоексперти на ЕКшшш:П & шм

ЙЙИв™™,
ИШ! )

Подписаното споразуме- ни енергийният министър. горично становище е, че ре-
„Дори и самото Допълие- шение за "Белене,, трябва да 

има след изчистването на аб- 
вт,п-

ние между НЕК и „Атомстро-
йекспорт" за АЕЦ „Белене ние 12 изисква до ! юни стра-
не означава, че ще строим ните да парафират оконча- солютно всички открити 
централата, каза енергийни- телния договор, но не казва роси - и на сигурността, и на 
ят министър Трайчо Трайков, какво ще се случи, ако стра- цената, която произлиза от 
Вчера министърът уволни ните не се разберат за догово- евентуални нови изискавания 
директора на НЕК Красимир ра. Юристите по междуна- за сигурността", заяви минис- 
Първанов, който е нарушил родно право и корпоративно тьр Трайков. ««леш
правомощията си, като е под- в момента подготвят по-кон- Освободеният от длъжност уьиг№
писал обвързваща к/1ауза, ретен анализ за това как и до- Красимир Първанов не е - —• »г>Т

имал одобрението на Българ- р
година тряба да има оконча- Трябва да е ясно в каква ситу- ския енергиен холдинг, за да
телно споразумение за из- ация сме. Очевидно има из- подписва споразумението с сто протестиращи то е председател на коалици-
граждането на АЕЦ „Белене", лизане от мандата. Има под- "Ат°МпСЕР°”екЕ™РТи:;п_/]НИ. спряха над Банско с жива ве- ята, българските природоза-

телният директор е' подли- Р»га екоексперти от Евро- щитниорганизацииупраж- 
сал. Отделно от това, че из- пейската комисия, които няват екологичен терор и 
рично му забраних да под- проверяват сигнали за нару- чрез клевети компрометират 
писва точно този документ, и шения, подадени от оългар- дейността на пуоличния сек- 
от това, че Допълнение 12 ски екоорганизации. тор и на частния бизнес в пла-

В митинга, организиран от нинските региони. 1е създа- 
гражданска ват лош имидж на България, 

за хо- спъват новите проекти и раз-

Шт ЗА ХОРАТА
■г-м ШОГАЕАДЕЙСТВАЙVI

според която до 1 юни тази колко имаме ангажимент. ту®Ъ...:

Юристите на енергийното писан документ. Моето кате-
министерство
как подписаното споразуме- тт л
ние от уволнения директор
на НЕК за строежа на АЕЦ рспоразумения с вече
„Белене ангажира България са %х01 23 Ь
и дали страната ни има поле- -
зен ход в тази ситуация, обяс-

анализират

руги
страни от Евросъюза. очевидно притоворечи на ме

морандума, защото
рандумът е за 3 месеца, до- коалиция „Природата
пълнието за 2, с краен срок, в рата и регионите", взеха учас- витието ма туристическия 
който страните трябва да се тие жители на Банско, Разлог, сектор, земеделието и сгрои- 
договорят по окончателния Добринище и съседните оо- телството, смята още той. 
договор, и което очевидно Щини в знак на протест сре-
противоречи на политичес- ЩУ постоянните проверки и ставител на Европейската ко-
кия мандат, даден от минис- образуваните

процедури от Европейската те внимателно ще се запозна- 
комисия, извършвани по сиг- ят с фактическата обстановка 
нали на еко-организацията на място и ще вземат реше- 
„Да остане природа в Бълга- ние, което няма да противо- 
рия".

Според Филип Цанов, кой- от региона.

Националнатамемо-

ЕК откри нова 

наказателна процедура
В кратко изявление пред-

наказателни мисия каза, че евроексперти-
Европейската комисия откри нова наказателна проце

дура срещу България - заради двустранно споразумение с 
Русия в областта на авиационните услуги. В комисията са 
обезпокоени, че това споразумение може да затрудни рав
ното третиране на европейските авиокомпании и конку
ренцията помежду им. От него могат да произтекат такси 
за прелитане над Сибир, които са в противоречие с антит- 
ръсовото законодателство в Евросъюза, и оскъпяват азиат
ските дестинации.

тър-председателя за тримесе
чен мораториум", посочи 
енергийният министър.

речи на интересите на хората

Поскъпват
повечето Нови сфери на интерес на 

хранителни немския бизнес в България
стокиПолицията задържа 

хероин за близо 22 

милиона лева

Повече работни места, по- а 1/3 смятат и да инвестират 
вече инвестиции, по-голям повече през тази година, 
оборот, планират германски- Преориентират се и сферите 
те фирми в България през та- на инвестиционния интерес, 

жат ръст, отчитат от Държав- зи година. Данните са от про- каза главният управител на
мата комисия по стоковите уЧване на Германо-българ- камарата Митко Димитров

22 килограма хероин, за фик. борси и тържищата. През ската индустриална търгов- Напоследък Германия инвес
близо 22 милиона лева, за- Хероиновата пратка веро- маРт обаче тенденцията за ска камара. тира в нови сфери, като въ
държаха полицаи при съв- ятно е от Турция и е преми- постоянно поскъпване е Повече от 22 процента зобновяеми енергийни из
местна акция на територията нала през границата без да спряла и дори се отчита леко рЪСТ ]ш стокообмена между точници, енергийна ефектив
на София, Хасково, Кърджа- бъде уловена от ренген зара- поевтиняване. Наи-голям двете държави е регистриран ност, околна среда,
ли и Пловдив. Арестувани са ди опакованите с индиго па- скок се отчита ПРИ картофи- през миналата година - 3,9 В момента камарата раоо- 
четирима наркодилъри. кети. За разбиване на прес- те' чесъна и зелето - цените МИлиарда евро по данни на ти за привличане на немски

Престъпната схема е раз- тъпната група са използвани им се увеличават с около /0 германСката статистика. Бли- инвеститори от сферата на
крита, след като в Първомай е специални разузнавателни Х|РЛ,ценТо' спрямо март ао 42 процента от немските мебелната и текстилната
арестуван 41-годишен софия- средства. ДШ1-а. Захарта, олиото и фирми планират да разши- промишленост, но също така
нец при опит да закупи 3 кг Срещу задържаните ще орашното поскъпват с около рЯТ своя дизнес в България и от възобновяемите енер-
хероин. Останалите 19 кг са бъде повдигнато обвинение на ста като наемат нови служители, гийни източници, където
открити в слескостопанска за съхранение и разпростра- 
сграда в кърджалийското се- нение на наркотици в особе- 
ло Женда. Задържани са три- но големи размери, което 

мъже от Хасково, крими- предвижда затвор от 5 до 15 
нално проявени, а единият от години, 
тях е с присъда за наркотра-

За година цените на пове
чето хранителни стоки беле-

Германия е световен лидер- 
инвеститори 

настояват за по-добри усло- 
отношение на ин-

Немските

Отбелязан Деня на 

бездомните животни
вия по 
фраструктурата в България, 
правната сигурност и борба- 

. Немският 
МНОГО

ма

та с корупцията
За първи път по света бе отбелязан Деня на бездомните бизнес определя като 

животни. В България има много бездомни кучета и котки, ко- добра данъчната политика 
ито страдат, а това показва, че има проблем, който трябва да на правителството, но оцен- 
се реши, каза за „Хоризонт" Радостина Маринова от Фонда- кихе за данъчната система ва- 
ция „ЕкоОбщност". рират, заради някои пробле-

Наличието на бездомни животни означава и по-малко ми, сред които и забавеното 
36 авиокомпании са заявили полети за предстоящия ле- ; грижа за здравето на самите нас, хората, които сме около тях. връщане на ДДС. 

тен сезон към Варна. Първите германски туристи за новия : Разбира се, този ден поставя въпросът и за контрола и начи- Досега германските ф»Р' 
сезон вече пристигнаха на летището. : на разпространяването и отглеждането на домашни лю- ми имат в България около •

Активният чартърен сезон традиционно започва през : бимци, защото, нека си го кажем, източникът на бездомни хиляди работни места. 
,,,й Нова чартърна дестинация, от която ще се осъществя- : животни сме именно ние хората, техните стопани, които в обем На външната търгов» 
ГЛпъяка до Варна е италианският пристанищен град Па- | Доста случаи безотговорно ги изоставяме на улицата. Нека ох над , милиард евро, 1 ер 
леоСо Планирани са и нови летни редовни линии до раз- : зададем тези въпроси пред сеое си нека ги поставим на хора- мания е сред най-значим»^
лични направления в Германия, Полша, Русия. : та'коит° имат власт ^а ™ Решат-А именно - чрез повече кон- търговски партньори па стр.лични направ/1 у ^ , хрол върху тоВа, което става с животните въобще. пата

Полети към Варна за 

летния сезон

с
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Пчеларят Леон Накеб 
изработва най-различни 
физури от пчелен восък

58 април 2011

Начален курс за компкзтърни оператори

Шахматен
крал от 40 

килограма!
Курса завършиха 4 групи от по 10 души, а вече има кан

дидати за още две групи. ‘Обучението продължава че-Леон Накев, 52-годишен пенсионер 
от Босилеград, е сред най-успешните Щ 
пчелари и водещ производител на пче
лен восък в Босилеградско. Освен от 
своите кошери, той взима восък и от 
други пчелари, преработва го, а след 
това го продава или обменя за изкустве
ни восъчни пити за }

тири седмици, а цената му е 2500 динара.
Лесковашката фирма "Ка- че сред босилеградчани вла-

талог" със съдействието на дее голям интерес за този
"Телком" провежда в Боси- курс. Вече има кандидати за 
леград начален курс за ком- още две нови групи, които ще 
пютърни оператори. В рам- започнат обучението си презкошери в пчелар

ските кооперации във вътрешността на (1 
Сърбия. За качеството на неговия мед и (I 
за пчелния му восък вече знаят пчелари ! У 
и пчеларски кооперации и извън Боси- Я 
леград.

Накев нерядко изработва от восък ЙЦ 
най-различни фигури. Неотдавна е §§ 
направил восъчен шахматен крал с ви- 
сочина над 70 см и тегло около 40 
рама. Изтъква, че наскоро ще занесе в пчелар
ската кооперация в Ниш, където ще обмени 
за изкуствени восъчни пити.

Накев казва, че с пчеларство се занимава 
още от малък.

- Обикнах го още като ученик от дядо 
Рибарци. По това време имахме само сламе
ни кошери и в нашия край много по-малко 
хора се занимаваха с пчеларство, така че ня
маше с кого да си обменим опит. Сега вече е

ките на 24-часовото обучение следващата седмица. 
(4 седмици по 6 часа) курсис- Лесковашката фирма при- 

изучават основите на тежава официални разреше-тите
операционната система ния за организиране ма кур- 
"Мтсюшз", програмата за сове от областта на информа- 
обработка на текстове тиката и компютърната тех-
"МогсГ, на ника. Освен в Босилеград та- 
Интернет и пр. Лекциите из- кива обучения тя провежда в 
нася специалистът по инфор- Лесковац и други градове в 
матика Воислав Божилов, а Югоизточна Сърбия.

ползването

килог- друга работа. Постоянно чета литература за 
пчеларството, поддържам контакти и обме
ням опити с пчелари от Босилеградско и мз- 

нашата община. Здравословното ми 
тояние не ми позволява да отглеждам повече 
кошери, казва той.

Накев в момента

пвън сьс-

ми в притежава около триде
сетина кошера в Рибарци и почти всеки ден с 
мопеда си отива до тях. Помощ около пчели
те през лятото му оказват и съпругата Гюра и 
синът Любен. П.Л.Р.

На шахматния мемориал “Стилиян Струзов” в Оаняново

Божилови се представиха добре
Босилеградските 

тисти Драган и Новица Бо
жилови участваха във втория 
мемориал "Стилиян Стру- 
гов" в село Огняново, Общи
на Гърмен край гр. Гоце Дел
чев. Турнирът е организиран 
в памет на Стилиян Стоянов 
Стругов, 20-годишен прогре
сиращ шахматист, трагично 
загинал в автомобилна катас- 

110

тии. За отбелязване е, че Дра
ган Божилов победи минало
годишния шампион на Бъл
гария до 18-годишна възраст, 
ФИДЕ майстора Борислав 
Иванов.

шахма- ят шахматист сред състезате
лите до 18-годишна възраст. 
Баща му Новица също отбе
ляга успех, тъй като в крайно
то класиране раздели от 4 до 
9 място с 5,5 точки от 7 пар- обучението се провежда в ед

но от помещенията на паза-
"Каталог" притежава офи

циални разрешения и за ор
ганизиране на курсове за 
компютърни оператори за 
напреднало ниво, след които 
курсистите се сдобиват с ев
ропейски признати сертифи
кати (ЕСОЬ). Доколкото има 
заинтересовани кандидати, 
"Каталог" и "Телком" са го-

Победител на турнира ста
на ММ Велислав Куков, кой
то преди 2 години участва в 
международния 
турнир в Босилеград "Мемо
риал Арсо Тодоров". На вто
ро място се нареди ГМ Вла
димир Петков, а на трето - 
ММ Петър Арнаудов, който 
също се е състезавал на тур
нира в Босилеград.

Драган Божилов понасто
ящем участва в турнира 
"Карпош 2011" в Скопие. 
Това е първият от шес
тте квалификационни 
турнира за Балканското 
сениорско първенство. До 
края на годината такива 
турнири ще се състоят 
България, Сърбия, Черна 
гора, Румъния и Гърция.

ра.
Началния курс за компю

търни оператори вече завър
шиха 4 групи от по 10 души, 
които след обучението из- 

задължителните

шахматен

трофа. Участваха над 
шахматисти от България, 
Сърбия, Македония и Гър
ция.

държаха 
тестове и се сдобиха със сер
тификати, които издава фир
мата "Каталог". Цената на 
обучението е 2500 динара.

Организаторите изтъкват,

16-годишният Драган Бо
жилов завоюва 5 точки от 7

тови да организират и такива 
курсове в Босилеград.

ПУ1.Р. ПА.Р.партии и беше най-успешни-

35 роми почистват обществените площи
Въз основа на общинското решение за 

правата на гражданите в областта са со
циалната защита, 35 лица от ромски 
произход са ангажирани с платен доб
роволен труд. Реализацията на правото 
на платен доброволен труд се осъщес
твява чрез Центъра за социални грижи 
на община Босилеград, а ангажираните 
лица почистват обществените площи в 
центъра на града, околните квартали и 
село Райчиловци.

Вече няколко години наред чрез тази 
социална програма на работоспособни

уд социално застрашени лица се дава въз- 
Я можност за платен доброволен труд в 
|| обществените предприятия. Миналата 
Н година в програмата са били включени 
I 27 лица от ромска националност, за чие- 
й то ангажиране за период от 9 месеца са 
Ц изразходвани 2,3 милиона динара бюд- 

жетни средства.
ВД.Б.
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Реагиране22 сесия на Общинската скупщина

Коалиционното 

споразумение 

не е зачетено

Ограничено времето за дискусии
Общинската скупщина в връзка с функционирането на кратки и педоизказаии.

Остри забележки опози-Дммитропград миналия чет- системата за защита от гра- 
въртък прие редица докумен- душка в територията на Ди- цията отправи и към прог- 
ти, сред които и: плана за мм- митровградска община за пе- рампата схема на РТ Цариб- 
тегрално управление с кому- риода от 15 април до 15 ок- род. Във връзка с дейността 
налните отпадъци и решени- томврн 2010 година. на Туристическата организа-
ята за избиране на съинвести- Съветниците приеха и из- ция основната забелжка бе, 
тор за изграждане на жили- менеиията на Устава на пре- че средствата, които се отде- 
ща, за разпределяне на фи- дучилмщното заведение „8 лят за развитието па туризма 
пансови средства на спортни- септември", плана и програ- в общината не са достатъчни, 
те клубове, за установяване на мата за работа на РТ Цариб- Както и на досегашните се- 
сътрудничество между общи- род за 2011 г., както и фииан- сии па скупщината в този све
ните Димитровград и Драго- совия отчетна тази фирма за тав, така и па тази, партиите 
ман и за изменения и допъл- миналата година, отчета и от управляващата коалиция 
немия на решението за об- програмата на Историческия подкрепиха всички предло- 
ществени и некатегоризира- архив в Пирот, както отчета жени точки от дневния ред,

за работа па Съвета за млади докато опозиционните пар
тии главно бяха против.

22-та сесия ще се помни по

Единствената истина, изказана от страна на Зоран Пет
ров на пресконференцията на ОС па Демократическата 
партия в Димитровград, е, че Демократическата партия и 
Г17 плюс заедно излязоха на изборите и то със съща прог
рама - за европейска Сърбия.

Мнозинството в скупщината, формирано от съветпици- 
ДС, СПС, ПОПС, Г 17 плюс и ПБС, трябваше да реа- 
ра предизборната програма на базата на договорени

те принципи.
Коалиционното споразумение обаче по отношение ма Г 

17 плюс и след три години не е зачетено само благодарение 
Зоран Петров, който повече пъти призна, че той е вино

вен за това. В навечерието на сесията на Общинската скуп-1 
щипа в Димитровград през декември миналата година той 

подкрепа на съветниците от Г 17 плюс за приемане 
общинския бюджет. Тогава той обеща, че най-сетне ще 

■ зачете коалиционното споразумение, като ще предостави 
поста заместник-председател па Общинската скупщина на 
ОС на Г17 плюс на сесията на скупщината, която трябваше 
да се проведе през януари, но тя, както знаем, бе проведена 
през март.

Разбира се, че ни подведе. Съветниците от Г 17 плюс то
гава му казаха, че това е краят на подкрепата им на коали
цията. По време на заседание на управляващата коалиция 
в навечерието на сесията на общинската скупщина през 
март аз ясно съобщих становището на коалиционните пар
тньори. Истина е, че Зоран Петров не присъства на това за
седание, но аз не съм можал да зная, че сътрудниците му не 
го информирали за становището ни, в резултат на което се
га е изненадан.

Все пак основната причина за излизането на 
плюс от коалицията е незачитането на програмните мача- 
ла и договорените принципи и то предимно от страна на 
ДС. Смятам, че мълчанието на останалите коалиционни

I

те па 
лизи

ни пътища.
Приет бе отчетът за работа за 2010 г. 

на Туристическата организа
ция Димитровград за мина- Веселин Величков и членове- въвеждането на часовник с 
лата година, както и програ- те на Общинския съвет док- таймер, в резултат на което 
мата й за работа и финансо- ладваха за работата си през времето за дискусиите па съ- 
вия план за тази година. Зеле- изминалия период, но докла- ветниците бе ограничавано в 
на улица получи и отчетът на дите им бяха остро разкрити- съответствие с разпоредбите 
Републиканския хидро-мете- кувани от представителите на на правилника за работа, 
орологически институт във опозиционните партии като

на
Кметът па общината д-р

поиска
на

Б-Д-

3оран Остоим посети Димитробзрад

ЛДП залага на развитието 

на селското стопанство
ОС на Г17 \Един от водачите на Либе- макинството Стоядинови в с.

Височки Одоровци.
Остоич заяви, че ЛДП зала- в Сърбия. Повече субсидии 

Димитровград- га на развитието на селското трябва да се отделят за рурал-

ЛДП има програма за раз
витие на селското стопанстворал но-демократическата 

партия Зоран Остоич тези 
посетидни

ската организация на партия- стопанство особено в рурал- ните области, трябва да се 
та. С Деян Цолев и други мес- ните краища на Сърбия и осигурят паритети за сел- 
тни активисти на ЛДП той оцени, че Димитровградски скостопанските продукти..., 
обиколи

партньори е неоснователно.
Зоран Петров постоянно отправя забележки към ОС на 

Г17 плюс, че не действа достатъчно в министерствата, кои
то се ръководят от представители на Г 17 плюс, с цел полу
чаване на повече пари за реализиране на проекти. Това е 
имал възможност да каже като депутат в Народната скуп
щина и всеки път, когато е контакувал с ресорните минис
терства. Едно е сигурно - ОС на Г 17 плюс без оглед дали е 
във властта или в опозиция ще настоява определени про
екти да бъдат подкрепени от министерствата, които се ръ
ководят от Г 17 плюс.

И накрая нека да изразя недоумението си по въпроса за
що Зоран Петров коментира частната ми тъжба срещу ди
ректора на общественото предприятие „Комуналац“ и 
какви връзки има една частна тъжба с функционирането 
на коалицията, освен доколкото Зоран Петров и тук не 
подкрепя подсъдимия. Надявам се, че съдът няма да го пи
та за мнение.

край има големи потенциали бяха някои от становищата на 
в областта на отглеждането ЛДП, които Остоич сподели

селскостопански 
производители в общината - 
фермата на автохтонни поро- на автохтонни породи живот- по време на престоя си в Ди- 
ди крави на Милутии Нико- ни, производство на здрава митровградско. 
лич в Горни Криводол и до- храна и развитие на туризма. Б.Д.

Драгица Милева е новият председател 

на Форума на жените към ДС
На неодавна проведено заседание на Фору- Баска Джокич, Марияна Митова, Наташа 

ма на жените на Общинския съвет на Демок- Алексова и Верица Христова, 
ратическата партия в Димитровград Драгица 
Милева бе избрана за негов нов председател.

За членове на този орган са избрани: д-р вет на Демократическата партия.
Милена Йовичич, Ирена Цветкова Соколова,

Като председател на Форума на жените 
Милева ще влезе в състава на Общинския съ- Добрин Петров, съветник в Общинската скупщина6 

Димитровград и заместник-председател на ОС на Г17 пмосч
ДимитровградБ.Д.

Изграждането на „Коридор 10" в Димитровград има и нежелана димензия щ' :■

Улица Власаки Алексов “Улици и пътища тънат в опасен прах
Тревожен, но подценяван и от телевизионни предава- автомобилния 

проблем за хората в града е ния осъзнах зловещия факт, който е завишен в разгара на 
силният трафик на тежкото- че прахта, особено за децата, строителния сезон, е твърде 
варни автомобили по из- е по-опасна от наркотиците и 
граждане на панорамната ав- тютюневия дим. Тя уврежда ци понякога се мият от една 
томагистрала на „Коридор зрението, предизвиква диха- неспециализирана водонос- 
10". При изкопните работи и телни и алергични заболява- 
извозването на материалите ния, прониква в дихателните неже огромните 
се образуват облаци от прах, органи, 40-80 процента се за- бързо замърсяват улиците с 
разнасят се на вълма в твърде държа в белите дробове и мо- нови наноси, така че аероза- 
наситено състояние, прахови- же да причини бронхиална мърсяваието е увеличено 
те частици проникват в стаи- астма, хроничен бронхит, от- многократно, 
те полепват по фасадите и равяния, да пренася заразни Не ми се вярва, че някоя

болести, пневмокомиози, специализирана лаборато-

транспорт,

голямо. Макар че някои ули

ка, ползата е минимална, по- 
камиони

замърсяват околната среда.
Ще подчертая, че специа- състоящи се в развитието на рия или станция е отчела ни-

лизираните возила се движат възпалителен процес с раз- вото на замърсеността на въз-
по улиците с несъобразена разстване на съединителната духа, за да се предприемат
скорост, раздвижват въздуш- тъкан, с разрушаване на алве- необходимите превантивни за околната среда не осъзна-

Р пластове и създават не- олите, кръвоносните съдове и мерки. ват достатъчно вредата за
подобно. Струва ми се, че и обикио- здравето на населението и за-

Токсичното въздействие на вените хора, и отговарящите топа смятам за целесъобраз

но да се посочат тези ФаКТ 
ВМ*ните 

поносим прах.
От ползваната литература

Властимир
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На заседание 6 Димитровград Заседание но Общинския съвет в Бабушница

Предложени мерки 3а съживяване 

на овцевъдството в Сърбия
(От стр. 1)

Става дума за въвеждане 
на субсидии за произведен и 
предоставен на мдекарница 
литър мляко (на стойност 20 
динара, т.е. четири пъти по
вече от субсидията за 
краве мляко); въвеждане 
мотивиращи агротехничес
ки мерки за пасбищата за

Такса за опазване на 

околната среда
(От стр. 1) 268 101 динара, а такава сума 

С првите пролетни дни за- е определена и за баскетбола 
почна и „разхубавяването" в общината. Останалите па
на Бабушница, така че в ри от общата сума са опреде- 
по-важните улици ще бъдат лени за шахматистите, спор- 
подменени старите дръвчета, тните рибари и клуба по те- 
докато в парковете и жарди- ние Руй. 10% от бюджетните 
ниерите работници от „Ко- средства за спорт (495 000 ди- 
муналац" ще засадят цветя. нара) ОС ще разпределя въз 

Членовете на Общинския основа на отделни искове.
300 000 динара от общин-литьр съвет приеха и решение за 

разпределяне на 90% от бюд- ския бюджет през тази годи- 
жетните средства, предназ- на ще бъдат изразходвани за 
начени за спортните клубове баскетболни съоръжения, ко- 
в общината. Най-много пари ито ще бъдат поставени в ба
са предвидени за футболния бушнишките квартали Ра- 
отбор Лужница- 2 975 958 ди- шина бара и Лазище, както и 
нара, клубът по карате ще в няколко села - Сурачево, 
разполага с 469 179 динара, Звонци, Радошевац, Войни- 
клубът по тенис Бабушница - ци и Кембелевац. 
с 299 385, по тенис на маса - с

на

овцете, като по този начин 
би се запазило и природно
то им разнообразие; въвеж
даме на субсидия за агнета за 
клане, които се предоставят §Х 
на кланица (1500 динара за Щ 
агне); заплащане на овчари
те, които отглеждат стада от Ч. Благоевич

1ЙГ” б” ГдоГкГ Е адги; .ТЕК
гадта ж
(50 на сто от купопродажната те и планинските краища в ^ ^Трудтц^е си вни„а_ 
им цеиа)' Съроия и имат ярко екологи- телн0 да разгледате с цел пре- ‘

дотвратяване на десетилетна- | 
та неправди на към овчарите I 
и овчарството изобщо, което I 
представлява значителен по- I 
тенциал именно в най-бедни- I 
те райони в Сърбия". |

Организатор на заседание- I 
то бе Община Димитровград. |ННН 
Инициативата за провежда- 
нето й поде Общинският от- 
дел за селско стопанство и ус- М 
тойчиво икономическо раз- В|1№ 
витие към местното самоуп
равление.

Свидетели за миналото

Състезания на декламаториПоправка В галерията на Дома на кул
турата в Бабушница е открита кия край. 
изложба „Свидетели за мина- Един от авторите на тази из- 

Утре, на 9 април, Баоушница ще бъде домакин на окръжно лото,,/ организирана от При- ложба д-р Зоран Маркович 
състезание на най-добрите декламатори от основните училища родняшкия музей от Белград, подчерта, че през септември 
от този град, от Пирот, Димитровград и Бела паланка. Основната цел е хората от този миналата година холандски

В категорията от първи до четвърти клас за това състезание от Край да се запознаят с приро- специалисти-палеонтолози са 
бабушнишко се класираха: Дара Бошкович, Тияна Джордже- дата отминалото, с билките и правили изследвания в Бабуш- 
вич, Катарина Адамович и Алекса Виданович, всичките от ОУ животните, обитавали тези нишко, където са намерили 
„Деспот Стефан Лазаревич", докато в категорията ученици до 8 предели. Между другите ек- фосилни останки от „изчезна- 
клас ще се съревновават: Петър Милованович, Теодора Цвета- спонати посетителите могат лия свят". След проучване 
нович, Вера Стоилков и Наташа Алексич. да видят фосилни останки от Холандия фосилите ще бъдат

състезанието е Народната библиотека в Ба- носорог, бизон, гиган- предоставени на белградския
1-Ь. тски елен, пещерна мечка, как- музей. Ч.Б.

фосили от бабушниш-

В миналия брой на вес
тника в статията за проекта 
„Ексчейндж 3" са се промък
нали две грешки - герман
ският град, партньор в про
екта, е Морбах, а не момоах, 
докато общата стойност на 
проекта е 250 хиляди евро, а 
не 300 хиляди динара.

Извинявам се на всички 
засегнати.

в

Организатор на 
бу шпица.Б.Д.

Инициативавашият
Даудомим кученце!: ” Салатиерата ....

в Димитровград ЦИ|
Това е нещо като малка хранех, му казвах: „Ще ти на- 

обява. Бих подарил едно мно- меря добър собственик, ти 
го готино и добро малко ку- заслужаваш това..." 
ченце. Не, не е мое, мито пък Ако някой го иска, нека да 
си има собственик. Храних го се обади на Бобан в КИЦ-а... 
цяла зима. Не само аз, но и 
комшията ми Миле. Обаче,
мито аз, нито Миле_______
имаме

Б.Д.

възмож-
мост да го гледаме, 9 
а то си търси соб- | 
ственик. Вижда се | 

поведението I 
му, очите, опашка- I 
та. В съседството I 
има един човек, I 
който също го оби- I 
ча и храни, но той I 
замина да работи в 
Словения. -

Често пъти през I 
зимата, когато го |

В галерията в Димитровград ми
налия четвъртък и петък бе ек

спонирана Купата па Дейвис, ко
ято спечели националният със

тав на Сърбия по тенис. 
Създали са я студенти от Хар- 

вард през 1888 г.

по

А- С.



^Р00Р&та ^Ч-лпНРа у8
Пети пролетен семинар на Фондация „Българска памет" във Варна Погановският художествен пленер 

става на 20-аодини____ _______

Участват 40 ученици от Подготовките за юбилейната
Димитровград и Босилеград Ср6ща започват още сега

"-=:гг гска памет", чиято цел е да поддържа нацио- чават .«цяло на български език. Придружа- жестпеп пленер шито .де се « п щГ&ъде отпе'
налното самосъзнание сред българите от ди- ват ги директорката на ведомството Снежана проведе през август следва телиш, юШ>ле щI де огпе- 
аспората чрез образователни инициативи за Симеонова и гимназиалната учителка Сузана щата година, трябвада започ

се в гимназиалните класове. Основ- Николова. Освен тях в семинара участват и мат още сега, становище е на по’ «ящен каталог, което ще
семинара тази пролет цели група Деници от България, от Рило-родоп- У^оди Мето Пет^о^ Ди- финансови средсгва ^

учащите 
мата програма на
да запознае участниците с историята ма Бъл- ския регион, 
гария, българския фолклор и култура, както Едноседмичната програма за учениците 
и с евопейските интеграции. включва лекции по българска история, оьл-

Тази година за втори пореден път в семи- гарски фолклор и култура, евроинтеграция и 
нара участват 20 ученици от босилеградската европейски младежки програми и ииициа- 
гимназия. Ръководители на групата са гимна- тиви. Включени са и обиколки на пещерата 
зиалните преподавателки Верица Димова и Мадара и крепостта „Царевец в старата бьл- 
Снежана Стаменова. Участието на босилег- гарска столица Велико Търново. Аудио-визу- 
радските младежи е осъществено със съдей- алният спектакъл "Звук и светлина еспециа-

привет на Община Велико Търново къмствието на гимназията, КИЦ «Босилеград» и леи 
едноименното дружество за развитие на ту- младите сънародници от диаспората. 
ризма. В.Д.Б.

Работилница по 

калиграфия
Симеон Костов получи 

първа награда за 

драматична миниатюра В Бабушница приключи 20-дневна ра
ботилница по калиграфия, в рамките на 
която двадесетина деца от бабушнишкото 
основно училище и от с. Стрелъц изучава
ха „тайните" на изкуството за красиво из
писване на буквите. Работилницата се ръ
ководеше от дизайнерката Пелена Нико- 
лич.

Писателят Симеон Костов неотдавна 
стана носител на още една значимо литера
турно признание. На публичния анонимен 
конкурс на Радио Белград за радио-драма- 
тични творби за 2010-2011 година той полу
чи първа награда за радио-миниатюрата 
„Не ми пипай месото".

Това е поредна награда за нашенеца, 
който живее в Белград и пише разкази и 
драматични произведения.

Когато става дума за учас-митър Илиев и сътрудниците 
му. Тези дни той оповести, че тниците в този пленер, засега 
по слуачай 20-то издание на съществуват две идеи - да се 
пленера през следващата го- поканят именити художни- 
дина би трябвало да бъдат ор- ци, които вече са участвали в 
ганизирани изложби с твор- него, или да се отправят поха
би, създадени по време на ни към нови художници, 
проявата в галерията в Ниш, Б.Д.
както и в галерията „Цвийета

Около 200 детски калиграфски творби, 
създадени в работилницата, наскоро ще 
бъдат показани на изложба в бабушниш- 
ката галерия. Ч.Б.

Д-Р-

Цикъл документални филми по ТВ Цариброд

Сериал „Западно от рая 

на видеопродукцията В димитровградската гимназия 
„Св. св. Кирил и Методий“______

Представена Военната академия
Всеки понеделник по канала на ТВ Цариб

род от 20,15 часа любителите на късометраж
ните и документални филми могат да следят 
филми от собствената продукция на медия
та, както и от продукционния обмен. През 
миналата година са излъчвани филми на 
РТС, АНЕМ, няколко частни продукционни 
къщи от Сърбия и България, както и филми 
на режисьора Слободан Симойлович от Бел
град и Радой Николов от София.

От началото на годината в рамките на до
кументалната програма са представени твор
би на Независимото сдружение на журналис
тите на Сърбия и АНЕМ във връзка с евроин
теграциите, филма „Ерма" на студентката по 
режисура в Нови софийски университет, как
то и филма „Нашият кал" на режисьора Сло-

Във ВА тази година канди
датстваха двама млади ди- 
митровградчани 
Ставров и Александра Андо
нова. От 7 до 10 май ще се 

Представители на Военна- проведе тестиране на канди
датите по математика и фи- 
зическа подготвеност. Резул
татите от конкурса ще бъдат 
обявени на 15 юни. Тази годи
на в академията ще бъдат за-

*Двама млади димитров- 
градчани кандидатстваха 
във ВА, в която тази годи
на ще бъдат записани 170 
студенти

Ненад

та академия в Белград неот
давна запознаха димитров-Емилия Лилич и Мирослав Нацков
градските гимназисти с усло
вията за обучение и със спе- 

бодан Симойлович от РТС, който е заснет в циалностите в това учебно за- 
село Смиловци. Нека да отбележим, че опе- ведение. Една от причините писани 170 студенти, 
ратор на „Нашия кал" бе Роша Владимиров за идването им в Димитров

градско е фактът, че от 740 ка- 
Документалната програма на медията дети, записани в учебното за- 

продължи тези дни с творби на видеопродук- ведение през изминалите ня- 
цията „Астра" от Пирот, с която ТВ Цариб- колко години, само един е 
род отчита отлично сътрудничество. От 4 ап- бил от тази община, 
рил до 15 май ще бъде излъчен сериал от до- Учениците имаха възмож- 
кументални филми под название „Западно ност да разберат, че образова- 
от рая". Той съдържа шест филма, в чието ре- нието във ВА е безплатно, че 
ализиране са участвали: журналистът от ТВ кадетите получават 
Цариброд Мирослав Нацков, журналистката стипендия на стойност 
от Пирот Емилия Лилич, операторът от ТВ ду 9,5 и 14 хиляди динара,
Б92 Милан Петрович, монтажисгът Ивица имат право на безплатен 
Иванов от Димитровград и композиторът престой, хранене, облекло,
Бранислав Радулович от Ниш. Става дума за обувки, Интернет..., след дип- 
проект, който се реализира с финансова под- ломирането ги чака сигурна и 
крепа на Европейската комисия чрез фонда добре платена работа...
ИПА и програмния мониторинг на ВВС Дипломиралите се във ВА 
МогМ Зегугсе ТгизЕ Сериалът обработва те- получават званието електро- 
ми, свързани с европейската перспектива на технически, машинен, хими- 
Пиротски окръг.

Б.Л
от ТВ Цариброд.

Ново
поколение
първолаци

В началото на април за
почнаха подготовките з 

на бъдещите
първолаци, родени от
март 2004 до 1 март 2005 го

Съществува възмож 
ност да се запишат и Д?“; 
родени до 31 август 2005 ш 
дина, но след като се полу 
чи мнение от психолог д 

готово да тръг
Ч.Б-

месечна 
меж-

записване

дина.

ли детето е 
не на училище.чески, транспортен инженер 

Б. Д. или пък стават мениджъри.Милан Петрович на иоса/а



Корени то

Възражение

8 април 2011

Предат

В „Забъргъе" 

много грешки за 

село Бребевница

има Шумйеи 

шумчани
По време на османското владичество някой 

поп от град Трън бил приятел с турчин от Со
фия. Уважавали се, гостували си, но османли- 
ята харесал жената на попа. Веднъж попът и
™,™Та 6ИЛИ На ГОСТИ "РИ него в София-в „адМОрско равнище), Боболов вър-
“Я П°Г ' МЪЖ6Те' 3 В ДРУГа - П0ПаДНЯ' топ Видим, Вир Гола чука, Голема ньива, .-Л- отвсфили^по^тата^^гата^гоизпр^талдопор- ^ ^Долина! Дълбока валога, 

- || тата, а попадията останала. Попът протести- ^ълбока Аолнт, Желькин въртоп, Закукье 
' | % рал, но турчинът му казал да си върви сам, ня- Игьин Рид- Лалин габаР’ /1ице’ Мил0В® 

• 4 , ма да му навреди, понеже са приятели, инак гаРш\е: М™ ,падинЕ\ ^умуль “ ИЛИ 
’ може да остане и без попадия, и без глава, “мо Мумуль (741 м н. р.), Мъртвица, Нишор,

Попът се върнал в Трън и понеже в Трънско ПиздаЧа’ Погановска река, Подижу, Польин- 
имало хайдути, той ги придружил, за да от- ди> ПРач™ камик’ ПРесло"> Равни камик- 
мъсти на османлиите. Но не щ,с сабя и пушка. Река- Рид’ СмУдина долина, Станимировица, 
Служел като поп, а укривал хайдути и ги ос- Стеванов рид, Търчина долина, Турска кория, 
ведомявал за движенето на османските керва- ЧУка- °т ДаДеното личи, че местностите по- 
ни и потери лучили имената си според вида, местополо-

Османлията се „нарадвал“ на попадията, жението, притежателя, чужди думи... Шум- 
освободил я от харема и я пуснал да си върви, ие получило името си по големите гори в ма- 

г. А защо преди 1787 година7 но тя не отишла в Трън. След позора в София халата и околността и. Местността била 
Защото на оброчния кръст гордата попадия не искала да се върне в дома ..урасла у шуму и при ветровито време сил- 
„Св. Петка" в нашето Анласа- си и се обесила. Научил попът какво е станало ио шумяла.
рово гумно, покрай други хо- и това °Ще повече го разтъжило и ожесточи- Преди края на османското владичество по
ра от рода, е вписано и името л°- Хвърлил расото и придружил хайдушка- гановчани искали да си вземат Шумне. Нап- 

предшественик па дружина. В местността Заграгье ме*Цу се- Равили няколко пояти на Игин рид, но вла- 
Джуна и посочената по-гоое лата Поганово и Власи убили и ограбили ос- шаии им ги запалили. След това влашани 
година Дядо ми Петър е ро- “анлия. Тялото било намерено и някой тряб- направили пояти, но погановчани ги запали-

' 10АП ^ КУ тлп лп плати плтшгтшатя ли. Стигнало се до вражди, караници и бои.ден през 1890, а татко ми То- в«ло да плати кръвнината. понеже тялото на- „ п г е ■ л
дор през 1929 година ВС Бое- мерили вън от населено место, османлиите Поиеже в село Власи били заселили братя,
бевнина В периода 1920 взели хора от най-близките села Поганово и които в Косово поле Убили османлия и избя- ГгТ-, 4 периода - г , гали.влашаниимобе-
1941 год. и по-късно нито ед- щади

бевница е от 1918....работило ва те трябвало да зап- Ц-й*- вал се Кьира докато
е в къщата на Тодор Петров" латят кръвнината за останалите ееизсели-
Тук се говори за моята родна ^'"бшоТ^ВмеетЛо ли в други места'. Един
къща, построена от дядо ми лдпбпю,.. • •••..-* А от тях се заселил в
Петър Димитров Бонев, кой- Хв™ но понеже да околността на

воиник, а^къщата е строил^в то_ призна/1 дълга за

‘ \

> - , -
А.:д Щ-гЩШ...   ... ■-'ТТ-Т.У

- ;гЖж Ш, 7В8ЙЙЯЙ

Няколко месеца след про
моцията се сдобих с книгата 
„Забъргъе" от М. Велоич и О. 
Радованович. С интерес про
четох текста на стотина стра
ници и разгледах снимковия 
материал на около 120 стра
ници. Четейки внимателно, 
натъкнах се на факти и твър
дения, които ме обезпокоиха 
и смутиха. Тук искам да посо
ча само някои пропуски и 
грешки за моето родно село 
Бребевница, както и за моя 
род Андасарови/Каракачаии.

На стр. 11 пише, ..."в мера
та на селото, в местността 
Магура....доскоро се намира
ше храст....който е 
нал...наблизо до него след то
ва е поставен каменен 
посветен на 
Магура (в по-широкия сми
гал на думата - защото една 
част се намира в мерата на с. 
Пъртопопинци) имаше два 
дъба, които са в мерата на с. 
Бребевница. Единият е в съ
щинската Магура и пред
ставлява кръстато дърво, ко
ето все още устоява. Другият 
дъб се намираше 
по-надолу, в 
шина ровина 
кръстът/оброк „Св. Илия". 
Именно този дъб е рухнал 
преди десетина години и все 
още лежи, опрял се на самия 
кръст - без и най-малко да го 
е повредил. Според да 
самия кръст, той е поставен 
още през 1860 година.

На стр. 35 пише: 
рима ученика 
ежедневно пътуват в Димит
ровград". В село Бребевница 
има три деца, които ежеднев
но отиват на училище в Ца
риброд.

На стр. 41 за моя род Анда- 
сарови (Каракачани) между 
Другото е написано: пос
ледни се доселили, около 
1930 г., Каракачаните от ня
кое софийско село". Същите 
факти четем и при Й. Марии- 
ков („Забъргъе", стр. 83). Това 
твърдение няма връзка с ис
торическата истина. Ние,
Андасарови-Каракачани, сме
преселници от село Църклев-
Чи, Сливнишко, България, 
по това се е случило още през 
турското робство, преди 1787

па нашия

местността

имало е само масови и неле
гални изселвания към 
рия.

рух-

кръст, 
Св. Илия." На т

град
Й Свърдиг, а друг - в 
*“ Черна гора.

Любопитна случка 
се случила в Нишка баня. Преди десетина го
дини шумчанинът Младен бил там и се запоз
нал с човек от Черна гора, който се лекувал в 
банята. Много си приличали. Заприказвали 
се и когато човекът разбрал, че Младен е от се
ло Власи, махала Шумйе, подал му ръка и му 
казал, че са роднини. Разказал му същата ле
генда за преселването от Косово поде, засел
ването им в село Куса врана и във Власи и 
преселването на неговите прародители в 
Черна гора. Легендата, в която мнозина се 
съмнявали, била потвърдена.

Сдед османското владичество махала 
Шумйе като част от село Власи била в състава 
на Сърбия, в Пиротски окръг, Нишавски 
срез. Тогава в селата Поганово и Власи не е 
имало училище, а децата от тези и съседните 
села ходели на училище в село Суково. След 
оттеглянето на сръбските войски 1879 година 
Шумйе като махала от с. Власи било в състава 
на Боровска селска община, след това на Же- 
дюшка и накрая на Погановска селска общи
на. Между двете световни войни село Власи и 
махала Шумйе били в състава на Погановска 
- Доброшевска селска община. По време 
бомбардировките на София през Втората све
товна война един съюзнически самолет бил 
улучен и за да намали теглото си, изхвърлил 
бомбите, които паднали в околността 
Шумйе, но нямало човешки жертви. През ед
на нощ на 1943 година друг улучен съюзни
чески самолет паднал на ръба на село Власи, 
върху къщата на Алекса-Лека Нотев. Къщата 
била унищожена, пилотът загинал, но жер
тви между влашани нямало. Тогава село Вла
си имало 871 жители.

периода 
дор Петров Димитров е моят 
баща. Значи, според автори
те, дядо мие построил къща
та като войник. През 1918 го
дина в нея е работило учили
ще, а предните ми се досели- 

около 1930 година. Какъв 
абсурд!? Всъщност първото 
училище е работило пр 
пастира „Св. Димитър" през 
втората половина на 19 век, а 

е бил Найден от Бе-

и влашаниизплатен 
получили местността Шумйе.

В Драговита се пази друга легенда за същата 
случка. Хора от рода Дзигльинци убили тур
чим и за да не платят кръвнина, през нощта го 
занесли в Шумйе. Кръвнината трябвало да 
платят погановчани, понеже местността, къ-

малко 
местността Па

лии до него е дето намерили тялото, се намирала в мерата 
на тяхното село, но те не искали да я платят. 
Кръвнината платили влашани и османлиите 
им дали Шумйе. Границата определили по 
следния начин: над село Власи биели тъпан, 
звукът на тъпана се чул до местността Пизди- 
ца и дотам се поместила границата между се
лата Власи и Поганово.

Както и да е било, погановчани останали 
без местността Шумйе. Границата със село 
Поганово сега върви от Бански вър през Тър
чина долина до Рита - Погановската река и по 
течението на реката до Кошииски мост и река

., ____ Ерма. В мерата на Шумйе се намират сдедни-
тността Манастирска п д те местности: Северната страна на Банскьи 
на". Кръстът се намира на г г
хълма Малият вър, до пътя за

и ма-

учител
ренде - според спомени на 
Иван Ранчев Петров - Амери
канеца (1880 -1966), записани 
от журналиста Богдан Нико
лов 1963 година.

На същата 42 стр. пише: 
„....оброчен кръст,

Св. Димитрий в

тата на

чети- 
от селото

посветен
месна

В*

Краище.
След това па стр. 43 е за пи- 

'Св. Ге-
№: на

само, че „при кръста 
орги'
всички жители". Под молит- В 

в с. Бребевница се подраз- В 
бира яхния от овца, докато 1 

„Св. Георги" са В

молитва изнасяли

ЙЖ 1'
мава

-V/
при кръста 
изнасяли гергьовдемските аг
нета на 6 май.

- Край в следващия брой - 
Зоран Т. Димитров

жител на Цариброд роден
Бребевница

II
в С. щ Цветко Иванов
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Междуокръжна волейболна дивизия -12 кръгНишка футболна зона - 18 кръа^

Босилеградчани редят успехиВ останалите срещи от то- 
- зи кръг са постигнати след

ните резултати: Пиковац -
дииство- Зпланяц 0:2,3Мора- Младост спечели с 3:0 гейма място с 19 точки. 
вица - Морава 2:1, Мрамор - като гост срещу Младост Вра- Срещу Младост Враня 2

Димитровград 2 април 2011 Попович 7, Нацков 7.5, Петров Радан 0:1 и Ропотово - Мо- пя 2 - 26:24, 25:17 и 27:25. Тази лените играха в следния сьс.
гШпКти1-около 7, Османович 7 (Г.оров 1.5), равацШ. победа представлява изключи- тав: М. Васев, М. Георгиев, В
500 рефер -'м^ниа Милоше- Алексов 7.5 и Л. Джуиич 7 (В. ----------------------------------------------- телеп успех на босилеградча- Васев, Михалов Воинович, д
вич от Алексинац (7). Голмай- Георгиев 7). Алексов пи, понеже вранянци в момей- Георгиев, Стоименов, Бо*„.
стори: Ален Алексов в 57 мину- Злочудово: Стоилкович 6, Мачът започна с офанзива та заемат второ място в диви- ло1И ^****
та. Жълти картони: Алексов м Джокич - (М. Станкович 6), на домакините, но без истим- зията* В сР?1Дс * «Р / сп бота! босият Иа 9
В. Георгиев от Балкански, а М. Стефан Станкович 6.5, Нико- Ски възможности за отбелязва- всички волейболисти на зел^ април
Станкович, Живкович, Вучко- лич 6.5, Иович 7, Живкович 6 а голове. Играпле се нервно ните играха добре и дадоха ни^са домакини на Морава
вич и Ранджелович от Злочу- (П. Стоянович 6), Вучкович 6, „сдоста „аруп.ения, обаче ня- принос за новия успех на своя въвВладичин хан.
дово. А. Стоянович 6, Ранджелович маше туби стартове. Гостите отбор. Особено се изтъкна

Балкански: Петрович 7, М. 6, Сретен Станкович 6.5 и Цен- ||е излиР3Уаха от своето наказа- младият разпределител Васил И Д°ка™
Джуиич 7, Зекович 7, Бошко- кич 6. тел мо поле докато домакини- Васев. У 7 Р уьстав
вич 7 (Пешев 7), М. Георгиев 7, Играч на срещата: Ален е можа^а да //Пробият бум- С четвъртия си пореден три- продължава със загуои. В рам- 

к г умф в пролетния полусезом ките на 4 кръг пионерите загу-
през пър^ата част ма щрата ^осилеградските волейбодис- биха с 0:3 гейма като гости ср'е.
през първаI. у увеличиха шансовете си, щу връстниците си от Младост
димитровградчани отправих У евенТуадиите успехи в Враня 2. И пионерският отбор 
в 36 минута чре:|Ад^соо- от 30 при^еве,,^^ ^ ^ м. „ Идващия кръгР(на 9 апр1?.

И през втората с редят дори и на второ място в събота) е „домакин ' на Морава 
крайното класиране в дивизи- във Владичин хан. 
ята. В момента Младост е на 4

Балкански - Злочудово 1:0

Един гол - три точки
«зе-

Таблицата след 18 кръв
мач поб. рпв. .мг. гол-разл. точки метра.

ше същата приказка - домаки
ните атакуваха, гостите се за
щитаваха. Голът, който опре
дели победителя, падна в 57 
минута, когато Ален Алексов 
засече центриране на М. Джу- 
нич и с удар с глава от 5-6 мет
ра улучи целта.

Гостите след това имаха

33:13 381. Запланяц 18 11 5 2
34:20 372. Балкански (-1) 18 412 2 ПЛР.3. Моравица 25:12 3718 12 1 5

4. Пусга река 375 32:2118 12 1
5. Слога 29:24 3318 11 0 7

Успех на КК Цариброд6. Пуковац 18 9 38:17 314 5
7. Морава 18 10 0 35:23 308
8. Вучйе 18 8 251 9 18:24
9. Мрамор 18 7 единствения шанс в мача, кога

то М. Станкович отправи удар 
от 7-8 метра, но вратарят Пет
рович защити вратата си.

В следващия кръг димит
ровградчани гостуват на Пуста 
река в Войник. Мачът ще се иг
рае в събота на 9 април от 16 
часа. Д. С.

3 8 21:28 24
10. Моравац Орион 18 6 5 7 24:19 23
11. Ропотово 18 7 2 9 2328:27
12. Злочудово 18 6 3 9 26:25 21
13. Радан 18 6 2 10 18:28 20
14. БСК 18 5 4 9 21:25 19
15. Младост 18 5 1 12 33:47 16
16. Иедииство (-1) 18 0 0 18 8:70 0

Младост - Пуста река 1:2

Съдията подари победа на гостите
който беше изгонен още в 25 
минута, босилеградчани не се 
предаваха, обаче не можаха да 
играят и срещу съдията. В 73 
минута той отсъди спорна дуз
па за гостите, която изпълни 
Давидович и отправи топката 
високо над наппречната греда.
Обаче реферът повтори из
пълнението, тъй като според
него "босилеградски футбо- тт тт д „ гпа1.
лист влезнал в наказателното Каратистите на Цариброд Наков, Александър Каменов 
поле при изпълнението", а от участваха на 3 април в осмия Александър Глигоров. 
повторената дузпа същият международен турнир „Шо- Всички медали са спечелен! 
футболист изведе отбора си то-кан купа във Власотинце и в дисциплините кате. 
напред в резултата. До края на спечелиха общо 7 медала. Тези В турнира участваха 5М със 

бе отсъдена още една дуз- със златен блясък окичиха гър- тезатели от 43 отбора от сьу 
па за гостите, но този път боси- дите на Урош Леков и Анаста- бия, Черна гора, България « 
леградският вратар Величко- сия Стоилкова, сребърни граб- Македония, 
вич спря удара на Давидович. наха Марко Тодоров и Марти- 
Минути преди последния съ- на Игова, а бронзови Никола 
дийски сигнал Георгиев про
пусна стопроцентово голово 
положение за изравняване на 
резултата - изстрелът му с гла
ва мина няколко сантиметра 
покрай гредата.

След 18 изиграни кръга 
Младост продължава да е на
предпоследно място в табли- Р°вгРаД пропуснаха шанс два 
цата с 16 точки. кръга преди края на първен- се водеше

В следващия кръг на 10 ап- ството Да спечелят борбата за в която минимално 
рил (неделя) от 16 ч. Младост оцеляване в лигата, понеже ка- превъзходство имаше ту

то домакини в спортната зала мият, ту другият отбор- 1 г 
„Кей" в Пирот загубиха от третата четвърт димитр г.

градчани в един момент & ^ 
наха до аванс от десет точк ^ 
не успяха да го запазят. а 
дедиата четвърт рязко с^п0-
тяхната съсредоточеност^
ражеиието им беше не

Нашенката Милена Стоицева триумфира в женската конку- НО'в ^(-,.333 на Димитров1?^ 
ренция в традиционния белградски крос, който се проведе ми- й к йопанович, Краен"''' 
налия уикенд. Ь!? и. р едов, Лук'1

Пистата с дължина два километра Стоицева избяга за 6 мину- л Йован0”'1,’
ти, 23 секунди и 6 стотни и с около 14 секунди бе по-бърза от вто- деевич Кръстим и И»а1] т. 
рокласираната Мария Стамболич. На трето място се нареди в глелпашия кръг Ди%. 
И елена Анджелкович. ровградчани гостуват и» * '

Стоицева за пореден път показа, че няма истински конкурент *Г0 Зайчар 
в кроса на национално ниво. Д. С. А с ^

идвал в Босилеград", "Младост 
игра срещу съдията и Пуста 
река заедно", "Кому пречи 
Младост и догодина да се със
тезава в НФЗ" ...- бяха само ня
кои от коментарите на разоча
рованите фенове на "зелени
те" след мача.

Нажежената атмосфера до
пълнително подгряваше и де
легатът на срещата Леонардио 
Матич. Освен че ненужно се 
намесваше и консултираше 
със съдията по време на игра
та, заради специалните му 
изисквания от домакините

Босилеград, 03.04.2011 г. 
Стадион "Пескара", зрители - 
около 400, главен съдия - Деян 
Яничиевич от Ниш. Голмай
стори: Владимиров в 35 мин. за 
Младост, Петрович в 60 и Да- 
видович в 73 мин. (от повторе
на дузпа) за Пуста река. Жълти 
картони: Спасич, Владимиров, 
Г. Стойков, Динов и С. Стойков 
(Младост), Вучкович, Стояно
вич, Гопич и Станкович (Пуста 
река).

Младост: Величкович, За- 
рев, Г. Стойков (С. Стойков), 
Васев, Глигоров, Антанасов (В. 
Воинович), Георгиев, Димит-

Състезатеяите на Цариброд с треньорите Непад Манич 
и Горан Кръстич

срещата започна с половин час 
закъснение.

От началото на мача "зеле
ните" имаха лека инициатива, 
а Владица Владимиров напра
ви няколко сериозни пробива 
по левия фланг. В 35 минута 
той
пряк свободен удар от около 25 
метра и „сложи" топката в дес
ния долен ъгъл на вратата на 
гостите. До почивката лесно 
можеше да бъде 2:0, доколкото 
шутът на Мирослав Васев от 20 
метра беше малко по-преци
зен.

мача
ров, Спасич, Динов и Влади
миров.

Пуста река: Здравкович, 
Стоичич, Янкович, Давидович, 
Вучкович, Милкович (Станко
вич), Петрович, Гопич (Велко- 
вич), Илич (Величкович), Ви- 
доевич и Стоянович.

Главният съдия Деян Яни
чиевич от Ниш, най-меко каза
но, не позволи на Младост да 
победи или поне да спечели 
една точка от мача срещу Пус
та река от Войник. Срамните 
му решения срещу босилег- 
радския отбор съвсем не бяха 
малко: отсъди две дузпи за гос
тите, повтори изпълнението 
на първата дузпа, при която 
топката профуча високо над 
напречната греда, прекадено 
строго показа червени картони 
на треньора на "зелените" Вла
дица Манасиев и на капитана 
Любомир Динов и пр. Люби
телите на футбола в Босилег
рад бяха единодушни в конста
тациите си, че срамните съ- 
дийски решения срещу "зеле
ните" целеха да намалят шан
совете на Младост в борбата за 
оцеляване в Нишка футболна 
зона. "Такъв съдия досега не е

А ^

Баскетбол: Първа сръбска лига - изток, 24 кръгвеликолепно изпълни

Поражение във важен мач
Баскетболистите на Димит- Княжевац с 67:79. ,

През първите две четвър 
Равностойна^

ед"'
В 60 минута гостите израв

ниха чрез Петрович, който се 
възползва от центрирането от 
един непряк свободен удар и с 
глава отправи топката във вра
тата. В 68 минута един чист 
старт на топка на около 20 мет
ра от вратата на босилеградча
ни съдията охарактеризира ка
то нарушение в полза на гости- 

Срещу такова решение въз
рази капитанът Любомир Ди
нов, а съдията му показа 
най-напред жълт, а след това и 
директен червен картон, което 
беше прекадено строго наказа
ние. И с футболист по-малко 
на терена и без треньора си,

гостува на Радан в Лебане.
ПЛ.Р

Пролетен крос 6 Белград

Стоицева първа
те.
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Спортни^юбини от Бабушница ____ Скръбна вест

На 5 април 2011 година почина нашата 
непрежалима тъща, баба и прабаба

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА 
1919-2011
от с. Горна Дюбата, мах. Явор

Скъпата ни покойница беше погребана на 6 април в гор- 
нолюбатските гробища.

Дълбок поклон пред твоя достойно изживян живот. Ви
наги ще те помним и обичаме.

Почивай в мир!
Зетът Стоян, внуката Сунчица със семейството си и

правнуката Милица

Отличен старт на Лужница 6 пролетната част 
ОтЛГьрвбнстбото на ОкръЯена лиза Пирот______

В два мача -12:0! нати следните резултати: Напредък - Пърчевац

убедителна победа от 4:0 над отбора на Лрт На Иединств0 от Бела паланка с 34 точки. На 
гош. Автори ма попаденията бяха биденович В™Р° МЯСТО 6 ЛУ*ни«а с 28' а пиротското Ие- 
Митрович, Илич и Искренов. В мача от 13 кръг АИнСтд° 6 тРето с 25 точки- 
миналия уикенд в Гнилан бабушничани бяха В 14 Кръг през Уике"да Лужница е домакин 
още по-убедителни и разнищиха домашния ™ ли„дера на дигата белопаланското Иедин- 
отбор с 8:0! Стрелци бяха Златанович (2) Йова- л 8 останадите мачове се срещат: Пърчевац 
мович (2) Иеремиев, Пейчич, Виденович и Се- ' ^рагош'Владимир Дуркович - Гнилан, Борац лимович. иденович и с.е . Танаско Раич, Иединство (П) - Задругар и Те-

мац - Напредък.

С мачовете от 12

О®
$ Тъжен помен

На 15 април се навършват ЧЕТИРДЕСЕТ 
ТЪЖНИ ДНИ от смъртта на нашия мил съп
руг, татко и дядо

В останалите мачове от 13 кръг бяха постиг-
Ч. Благоевич '7

Още 8 медала за каратистите Малка
обява

I ИВАН БЕРКОВ 
| (1931 - 2011) .
" от Добри дол, Босилеград 

Панихидата ще отслужим на 15 април от 11 часа на боси- 
леградските гробища. Каним роднини и приятели да ни 
придружат.

Бяхме щастливи заедно. След теб останаха изплакани 
сълзи, болка и празнота. Сега живееш в нашите сърца и в 
спомените ни. Почивай в мир и Нека те пазят ангелите, та
ка както ти пазеше нас.

Опечалени: съпругата Борка, дъщерята Марияна и синът 
Захари със семействата си

Каратистите на КК Тигър от Бабушница отново заблестяха 
миналата неделя, спечелвайки 8 медала -1 златен, 1 сребърен и 
6 бронзови, на първенството на Централна Сърбия в Парачин.

Златен медал донесе Александър Станоев, сребърен - тимът 
па пионерките, а бронзови медалисти бяха Душан Миялкович, 
Алекса Живкович, Немаия Бошкович, Бранка Тодорович, Ана- 
мария Стоянович и отборът на женските надежди.

На регионалното състезание в Парачин участваха общо 9 
тезатели па КК Тигър и всички се класираха за първенството на 
Сърбия, което ще се проведе през април.

Продавам мотокул- | 
тиватор 506 с фреза й 
на изгодна цена.
За повече информа- *3 
ции звънете на тел. ) ; 
064/28 39 204.

със-

Ч. Б.

Сезоните са без значение 3а 

музея на Дядо Коледа 6 Анталия
Възпоменание
На 5 април се навършиха ПЕТ ТЪЖНИ 

ГОДИНИ от смъртта на нашия мил съпруг, ба
ща, дядо и свекър

За почитателите на добрия тези места преди 18 века. Спо- Азис Мерит, който продава су- 
Дядо Коледа сезоните нямат ред преданието той оставял венири с лика на светия старец 
значение. Показателна е ста- подаръци пред вратите на бед- в собственото си магазинче, на- 
тистиката, че само през март ните си съграждани. Оттук ид- миращо се до входа на Музея. 
33 хиляди и 444 туристи са по- ва и името дядо Коледа, с кое- В музея в Демре идват пра- 
сетили единствения по рода си то го назовават християните, а вославни двойки да се венча- 

дядо Коле- мюсюлманите Ноел баба. Наб- ват. Организира и междунаро- 
да, които се намира в градчето лизо се намират руините на ден симпозиум, посветен на 
Демре, окръг Анталия (Тур- базиликата, където бил погре- Свети Никола, който е един 
ция). Това е рекорд, като се има бан добрият отец. добър пример за хармония
предвид, че за същия период „Какво значение има дали е между хората с различни ре- 
през 2010 година той е бил по- християнин или мюсюлма- лигии и култури, 
сетен от 13 хиляди туристи. нин, важното е, че Свети Нико- 

Демре всъщност е родното ла бил добър човек, и сега и на 
място на християнския отец нас ни помага, идват много ту- 
Свети Никола, който живял по ристи и ние печелим,“ казва

МИЛЧА КОЛЕВ 
от Димитровград

За един живот, живян достойно, за едно сърце честно и 
прекрасно, за един образ мил', лъчезарен и непрежалим 
забрава няма!музей, посветен на

На 8 юни ще се навършат СЕДАМНАДЕСЕТ ТЪЖНИ 
ГОДИНИ от смъртта на нашия незабравим син, брат и чи
чо

АЦА КОЛЕВ 
студентНахиде Дениз - кор. на БНР в 

Истанбул
Казват, че времето лекува.
Не - с времето сърцето боледува.
Казват, че мъката минава.
Не - мъката сърцата ни стопява.

Поклон пред светлата ви памет!

Съпругата и майка Яника, синът и брат Емил, снахата 
Биляна, внуците и племенници Боян и Катя

Тъжен помен
На 7 април 2011 година 

ЕДНАТъжен помен
На 10 април ще се навършат 

МЕСЕЦА от смъртта на мидата ни майка, све-
навърши 

ГОДИНА от смъртта на па
сеШЕСТ

5>,
\ I?. кърва, баба и прабаба

г ДРАГАНКА МИТОВА 
(1928 - 2010)
от с. Гложйе, махала Липа

шата мила и 
непрежалима 
дъщеря, сес
тра, съпруга, 
майка, зълва и
леля

На 7 април се навършиха 13 ГОДИНИ от смъртта на на
шия баща, свекър и дядоЖивотът не е същия без теб, мила майчице! Добрите хо- 

а след себе си оставят светла диря и ЛИЛЯНА С. 
ХРИСТОВА 
ИМАМОВИЧ 
(1952 - 2010) 
адвокатка, родена в 
с. Долно Тлъмино

ра никога не умират, 
честен път, по който да вървим.

Липсваш ни скъпа наша. Обичаме те.
СТАВРЕ БОЖИЛОВ
от Дукат

С много обич и признателност пазим спо
мените за достойния ти живот и безмерните 
родителски грижи.

Почивай в мир!
Синът Васко, дъщерятаЛила и внучката Аепа със

семействата си

Почивай в мир!
Твоите най-мили: синът Васко, снахата Сребра и внучките 

Биляна и Драгана със семействата си

Ще пазим от збрава ху
бавите спомни за теб. С 
много обич и признател
ност свеждаме глави пред 
светлата ти памет.

Почивай в мир!

Опечалени: майката 
Станка, синът Ясмин, 

съпругът Рамо, братята 
Боян и Винко със 
семействата си и 

многобройни роднини и 
приятели

Възпоменание
На 13 април ще се навършат ПЕТ ГОДИНИ 

от смъртта на нашия скъп баща, свекър, дядо и 
прадядо

МИТЕ МИТОВ 
(1922 - 2006)
шивач от с. Гложйе, махала Липа

Благодарим ти за грижите и за любовта, с които ни даря
ваше и пи учеше, как да живеем и да обичаме. Няма да те 
забравим и винаги ще се гордеем с теб.

Почивай в мир!
Твоите най-мили: синът Васко, снахата Сребра и внучките 

Биляна и Драгана а>с семействата си

< !***-■.

Възпоменание
Навършиха се 28 години от смъртта на на

шия мил съпруг, баща и дядо

ДЕСИМИР - ДЕСКО ТОДОРОВ
С много обич и признателност пазим спо

мените за теб!

Съпругата Вера, синът Саша и дъщерята Весна със
семействата си
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Изборити
^ 1 % (не)су важни

0-> цът що обичаю и тъкме се ко мла
да невеста за свадбу, а караю се и 
мразе ко най-блиска род. Ония 
Гьоша що се млого замлатуйе ка
же: -Гласайте за мене. На вас нема 
да йе по-арно, ама на мене сигур
но че йе по-добре! Е това йе исти
ната за изборити, мой весел 
Веселине."

Он ме погледа ко да се премис- 
луйе да се расърди ли или не: 
„Мани се, Манчо, молим ти се. Да

' След дълго

3 време у чаршига- 
ту се сретомо с 

бай Веселина. Ко 
що си йе ред питамо се за здрав- 
йе, за семействата, за домакьин- 
скье работе. Пошегуваме се и с 
годинете що се натрупаше ко снег 
около Божич, макар че йе он 
по-млад од мене. Отуд-одовуд 
Веселин се увати за изборе! Че 
има ли изборе ка им йе време или 
преди това, на кои какво одгова- 
ра, кои се тъкме, а кои не... Опита 
се да га стукнем малко и кротко 
му предложи да се манемо од 
теквейе расправийе на койе край

0->
V©

Он

д
©

^4 |1I©

В су знали у какво време че живе- 
йем, кърстили би ме "Беднолин” 
или „Жалостин", а не на нещо ве- 

Човекът се сепну и узе да ми обяш- село; 0пита се да га умирим с 
нява: „Ако мислиш, Бай Манчо, онова ;ГлаВу Горе", ама не се

нема, ама ви до дека не попуща. дека след из6орити толко че се обърну да видим дигал ли йегла- 
На народ йе дотегнуло, каже, и промени та децата да имаю рабо- ву
йедва чека нещо да се промени. ТУ-заплатете и да п°-
Да га пита човек какво йе това РастУ^ народът по у аво да
„нещо" нема да знае да каже, живеие'млого се л“ Не ви‘ 
ама те решил да брани интереси- диш ли дека минУше из6ори и из' 
те на народат! бори' меняваше се влас™' ама

Тамън си помисли да се збогу- Н0Р0ДЪТ ие надърлял- "Не мис- 
лим това, реко, ама знам дека по-
литичарити йедвам чекаю изборе

*- ^****«|/

о

...Хвърлил дядото въ
дицата в морето и си 
хванал златна рибка. Не 
само златна, но и тво
ряща...

- Пусни ме, дядо, ще 
ти изпълня три жела
ния - рекла рибката.

Така дядото узнал 
жестоката истина, че по 
телевизията не са му ка
зали много неща за ка
тастрофата във Фукуши- 
ма...

Тази сутрин се събу
дих с невероятно откри
тие - че няма утре!Кол- 
кото и да се старае чо
век, събуди се - и пак е 
днес!

□ □ □
Учителката по исто

рия:
- Нациите и хората за

почват да действат ра
зумно, едва след като са 
изчерпали всички други 
възможности.

□ □ □
Ако Шекспир беше 

наш съвременник, ще
ше да напише така: 
„Целият свят е цирк и 
ние сме клоуни в него!"

Поговорки
*Когато рипат цени
те, често се стягат 
душите!
*Високи цени - ниско 
самочувствие!
*Беден богат носи! 
*Все си търсим куми
ри, но намираме вам
пири!

йем с ньега, он ме увати за рукав и 
рече: „Добре, видим да не си мно
го настроен за прикаскье и може 
би си прав. Изборити несу толко 
важни колко що се мисли!" Са я 
реши да се шегуйем малко с ньега 
па „сериозно" реко: „Веселине, из
борити су много, много важни."

и дека они за ньи су млого важни - 
и за напредняци, и за народници, 
за леви, десни, за централисти и 
другьи ...исти, за социял и друг- 
ьикви демократи, за радикали. 
Сви они обичаю изборити ко леба-

а засукана жена и на > 
държавна софра всеки [ 
се натиска! 1

□ □ □
От нашия кореспон

дент в Антарктида: Са
мо липсата на разрабо
тени залежи от нефт 
спира пингвините да се 
вдигнат като един на ре
волюция!

цът е миролюбив човек и в обичат да говорят и мъжете 
наше време, когато всички се са длъжни да слушат. Мъже- 
стремят на всяка цена да из- те-Телци обичат да ги ласка- 
пълнят своите желания, той е ят и техните партньорки са 
пример за добродетелност. длъжни да кажат нещо, което 
Благодарение на силите и гали техния слух. Сексуални- 
способността си да концен- те пориви Телците тясно 
трира енергията си върху ед- свързват със стомаха и навика 
но нещо, към него лесно да ядат. 
пристига успехът. Лесно ус
пява в дейности, които изис- ците са необичайно изкусни 
кват време и упорство. Оже- при ползването на парите за 
ни ли се, той рядко се развеж- удоволствия и лични цели, 
да. Телците са верни до края, особено сексуални. Те при®' 
ако не сексуално, то духовно, личат много, но самите искат 
Мъжете могат смело да се же- този, който се поддава на тех- 

Това е земен знак, способен нят за жени-Телци, тъй като ния чар на висока цена. На 
ване, ПОНЯКОГа трябва I практически да използва те са силни, благородни же- мъжа-Телец са му нужни Ме 
да се задоволиш СЪС • СВОЯ чар. Телците обичат ко- ни, поддържащи делата на коли, две къщи и ако не две 
А р. А ; гато им се възхищават.Вярват мъжа с практически съвети, жени, то поне и любовница-
самооослужване. ; в справедливата игра - затова Венера прави хората, родени А жената-Телец не се стесня-

.* Кой човек е кариерист? I са лоши дипломати и бизнес- под знака на Телеца, най-под- ва да пусне в ход парите, за № 
„ „ ■ мени. ходящи за романс и съпру- привлече красив мъж- Н
!ОЗИ, КОИТО ИСКа Д . Как да се удовлетвори Те- жество. Телците винаги им се отдав

заеме чужд стол, без; леца! Отношението на Теле- Отрицателни черти. да скрият пари за черни дни-
да чака седящият да; ца КЪМ секса може лесно да Инат, безразличие, егоизъм. Оценка на верността. 
стане. I стане прекалено прозрачно. Друг недостатък - свърхпред- По принцип Телецът е твър

.... ......... »И когато не е свързан с пар- пазливост. Ако нещо не му знак и не обича промени ^
* Кое е най-безизхооното ; тньора с дълбоки чувства, и провърви, това е заради него- На млади години Телците ^
положение? ; когато просто му дотегне, той вата неувереност и неумение особено верни на своите пр

- Когато ВСИЧКИ ти! винаги има телефона на друг да се възползва от случая. В ятели и роднини. В семеи 
яттупля ■ подходящ партньор. личните отношения Телците живот тяхната вярност е

показват изхода. • Положителни черти. Теле- не са способни да съединят в тоянна и зависима.
едно секс и емоции. Жените

Любовен
хороскоп

Въпроси и отаобори Икономика и любов. Тел-

Когато всички 

сочат изхода...
*Коя е най-разпростране- 
ната болест?

- Диагнозата!
*Какво е подмазването?

- Това е да казваш на 
друг мнението, което 
той самият има за се
бе си.

*Какво е сексът?
- Сексът е като заведе
ние - понякога полу
чаваш добро обслуж-
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