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те са нашата, гордост и нашето въдесуе
Успех на босилезрадски 
аимназисшки на 
републиканското 
състезание по руски език
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Ема Гризороба 
първа на 
окръжното 
състезание 
по математика
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*0ля и Валентина са пълни отличнички и носители на реди
ца престижни признания и грамоти от общински и окръжни 
състезания по различни предмети...

•1а
Оля Стаменова: „Въпреки че езиците ми вървят добре, 
огромно желание да продължа образованието си в някой от 
факултетите по медицина в България."

След убедителния триумф
ръжното състезание по руски език, Оля миналата седмица се проведе в Гимна- митРов" в Босилеград, за- състезава в по-висок ранг, 
Стаменова и Валентина Дончева, уче- зията //Таковскиустанак,/ в Горни Мила- воюва първо място на ок- 
нички в четвърти клас в босилеградската новац. Оля стана вицешампион на Сър- Ръжното състезание по 
гимназия, потвърдиха качеството си и бия по руски език, а съученичката й Ва- математика. Не само че е 
на републиканското състезание, което лентина завоюва пето място. първа, тя е и истински

имам
Ема Григорова, ученич- шампион с максимален 

ка в пети клас на Основно- брой точки -100! 
то училище "Георги Ди-Валентина, Станислав Тодоров и Оля Все пак Ема няма да сена ок-

понеже за петокласници- 
те не се организират със
тезания по математика на 
републиканско ниво.

Стр.(^\

В Босилезрад се състоя общинско състезание 
по български език

От конкурс за детското тборчесто 6 Ниш

Три награди 3а 

димитрооградек
Ученичките от димитровградското основно училище „Христо Ботев" 
Катя Димова, Моника Илиева и Мартина Манчева получиха награди от 
републиканския конкурс за литературно-изобразително творчество, 
който обяви Отделът за детски книги към Народната библиотека „Сте- 
ван Сремац" в Ниш.

16 ученици от Основното училище "Георги Димитров" в Босилег
рад се класираха за републиканското състезание по български език, 
което на 21 май ще се проведе в Иваново.

Стр.(ф

Босилеградският детски ! Учреден новият състав
Великденски фестивал представен ; на управителния съвет

' на издателствотов София
Миналата седмица Народно

то събрание бе домакин на 
фотоизложба за Междуна

родния детски Великденски 
фестивал в Босилеград. 

Експозицията бе организира
на в северното фоайе на пар

ламента и 
включваше 23 пана с фотоси 

за историята на фестивала, 
духовните паметници, народ
ните традиции и занаятите в 
Босилеградско, за миналото 

и настоящето на града.

Стр

НЯКОЛКО ОТГОВОРА НА ВЪПРОСА: КАКВО НИЕ, БЪЛГАРИТЕ, СМЕ ДАЛИ НА СВЕТА?

От проект за ООН до храна и двигатели за космически мисии



в имитира па опи ми и ието...

Ученици от Босилеград участваха 6 
Седмия национален фестивал за 
българска, патриотична песен 
„РОДОЛЮБЙЕ“ - Панагюрище 2011

2 1 ’ , ^ ; 20 април 2011______ _____

Кпрплеярадска община Владимир Захариев:Кметът на

На Гергьовден откриваме
Голеш! Неповторими емоции 

и незабравими мигове
граничен преход в
'Преходът отначало ще работи експериментално и през него ще могат да минават 
всички граждани на Босилеградска община, които притежават нови лични карти.
'Освен пеша, ще бъде възможно и преминаване с леки коли.

Кметът на Босилеградска коли. Подробностите, свърза- ничните общини Босилеград 
община Владимир Захариев нии с режима па работа на и Крива паланка, а особено за
заяви пред "Братство", че на 6 пункта, ще бъдат уточнени жителите от тези общини, радското основно училище '•изпълнителско изкуство,
май 2011 г. рфйЦийймо ще бъ- допълнително, посочи той. които имат постоянна нужда „Георги Димитров" - от пара- Вече е традиция всяка го
де открит; граничен преход Захариев-изтъкна, че след да преминават, границата, за лелка га, която, изцяло се обу- дина на .фестивала да гостува

^ си и чава иа майчин български и по една група деца от бъл-
бяха подеЩ през из- да посещават роднини и език, взеха участие в Седмия гарските общности извън
е 9 години, събирането близки, подчерта босилег- национален * " п.. ™а •»=>

Петокласпици от босилег- млади таланти в певческото

Захариев .Изтъкна, че след да преминават, границата 
Голеш ->Г0дема Църцория" мпогобройпите инициативи, да обработват имотите с

границата между Сърбия които т.... . . __ ... , .
и Македония. Той поясни, че теклите 9 годйнИ; събирането'' близки,, подчерта босилег- национален фестивал за България. Средства за прес-

дггййгдкава информация на подписки, миогобройните радският кмет. млади , изпълнители на бъл- тоя на босилеградските деца
е получа от компетентните срещи, разговори и контакти ' Тези дни общината ще из- царска патриотична песен са подсигурени от донори от 
органи на Република Сърбия, с представители Нафравитед- върши окончателно приспо-. „РОДОЛЮБЙЕ'' в гр. Папа- България. Националният съ-
Цреходът отначало ще рабо- ствата на двете държави, как- собяване на бившия ‘магазин порище на 16 и 17 април. Та- вет на българите в Сърбия съ-
ТЙ експериментално, а през то и с ръководителите на па "Слога" в Голеш, построен .зитодина фестивалътбе пое- що е помогнал гостуването,
него ще могат да минават Община Крива паланка, недалеч от граничната" браз-.. "сетен' ■ на .135. 'години от., тъй като е подсигурил по-го-
всички граждани на Босилег- най-сетне се е стигнало до по- да, в който щс бъдат поместе- Априлското въстание й 1,55 лямата част от парите за път-
радска община, които прите- ложително решение. ни полицейските и митни- ГОдини от рождението на ните разноски, а останалите

карти. - Откриването на прехода ческите служби на двете дър- райиа Княгиня. средства е обезпечила НПО
Освен пеша, ще бъде въз- ще бъде от голяма полза за жави. Този фестивал е уникален „Матицата на българите в
можно и преминаване с леки всички граждани на крайгра- ПУ1.Р. форум, който се провежда в. Сърбия". . .

навечерието, на годишнини- ' Групата от Босилеград взе 
Априлското въстание: участие, в самото откриване с 

През двата фестивални, дни рецитала „На теб, Българио 
Панагюрище се превръща от- свещенн.а!" по стихове на 
ново в столица на рйдолюби- Иван Вазов, както и в самия 
ето и на млада България, Във фестивал с две родолюбиви 
фестивала участват деца и песни „Вятър ечи, Балкан сте

не" и „Топчето пукна". За 
Фестивалът „Родолюбив" участието си във фестивала 

Пред сградата на Управи- кадърността и съмненията за Представители на СНС, бе. придружен от редица ат- групата получи статуетка и 
телния окръг в Пирот на 19 корупция и криминал. ДП Би ДСС-в Димитровград рактивни мероприятия, ключа на град. Панагюрище,
април се проведоха протести — : - . 7 ~ тези дни проведоха заседа- Официалното откриване който символизира откри-
иа опозиционните партии, в 15 <ь\енове на Сръбската ние, на което бе взето реше- предхождаше шествие на тостта на този град за нови
които участваха и представи- прогресивна партия (СНС) ние в града да се организират всички участници, водени от гостувания от Босилеград,
тели на клоновете на Сръб- от Босилеградска община, протестни шествия в подкре- духовия оркестър и мажорет- Покрай участието във фести-
ската прогресивна партия, 'обишиския отб^Трад'^ •па иа идеята за предсрочни Ния състав' на . Панагюрище, вала, учениците от Босилег- 
Демократическата партия на Александров присъстваха парламентарни избори. Ще до Вечния бгьн на мемориа- рад имаха възможността да
българите и Демократичес- на митинга "Ден за проме- се търси оставка от. местното леи комплекс "Априлци", се запознаят с културните и

партия на Сърбия от Ди- ни", който СНС организира ръководство. . Отличителен знак па фести- исторически забележител-
митровград. Протестиращи- па 16 април па площада По думите на лидерите на вала са зелените кърпи с до- пости на столицата на
те настояваха за разписване пред Народната скупщина посочените партии протес- гото на "Родолюбив", които Априлското въстание; мемо-
на парламентарни избори на в Белград. тите ще започнат след велик- организаторите подаряват на риалния комплекс „Априд-
18 декември т.г. Един от иско- Александров заяви, че иа денските празници, когато участниците като символ на ци" над Панагюрище, къща-
вете от този протест бе ръко- митинга са присъствали гражданите ще бъдат запоз- общите ни българска при- та на Райна Княгиня и мес-
водителите на местното само- около 1000 привърженици нати с детайлите във връзка с надлежност и чувства. тността Оборище, където сле-
управление в Димитровград на СНС от Пчински окръг. организирането им. Фестивалът се проведе под диха въстановки на бурните
да подадат оставка заради не- ----------------------------------------- Б.Д. патронажа на кмета на общи- събития отпреди 135 години.

Участниците от Босидег-

иа

тези

жават нови лични

те отПротести на опозицията б^Пирот

Искат предсрочни парламентарни
избори младежи от 7 до 18.г.

ката

Панагюрище Георги Гер- 
гинеков с цел разпалване на рад споделят, че на фестива- 
родолюбиви чувства, издига- да в Панагюрище са отишли с 
не на националното самочув- голямо желание и отговор- 
ствие и самосъзнание, попу- ност, а се връщат с неповто- 
ляризиране на българската рими емоции и незабравими 
песен с патриотична насоче- мигове.

на

В Културно-информационния център „Босилеград“

Фотоизложба за Зографския манастир

ПИЕ

ВДБ-В салона на КИЦ „Босилег- ц 
рад" на 17 април (неделя) бе Щ 
открита документална фото- ■ 
изложба за българския ма- 
пастир „Зограф" на Света го- Е: 
ра .- Атрн,,.Издожбата, чийто ? 
автор ;.4Ч’у.мей Желев, бе от- | 
кри-тф. б>с съдействието на В 
кмрчд : на Община Банско В 
Александър Краваров. . Е

В речта си при откриване- Е 
то Краваров накратко разка- дЯ 
за историята иа^йанастира, пЯ 
създаден през 10 век от трима |Н 
българи от Охрид -т.Арон, |:
Мойсей, и Йоан" -'(Йваг!)...
ПотГгрйррбио се спряцйа йз- ‘ ДДександър Краваров, Иван Николов и Румен Желев 
точнотО;|фило на светинята,
което),р,.й>зстановепо от кти- тирът „Зограф" нфС-вета гора Зографския манастир.

,;)Сдджи;.;В>.ЛЧО от Банско е един събйрателенобраз на Снимките ще останат 20' 
(око1о, 1764, г;)фбрат на отец България. „С две думи казано дни в Културно-информаци- 1 
Паиси^#)®Й%р;Щ.а).,,История - ...йогъщо и занемарено", онния център в Босилеград и 
славянобългарска". обобщи авторът. ще могат да ги разгледат

Изложбата представлява През последните години всички желаещи, включител- 
15 папа с размери 120 х80 см с Община Банско, по инициа- но и гостите на Великденския 
най-важните изгледи към ма- Тива на кмета Александър фестивал, 
пастир „Зограф". Румен Же- Краваров, е инвестирала око- 
лев каза, че за него като про- ло 1 милион лева за възстано- 
фесионален фотограф манас- вяване на източното крило на

ност, откриване и изява на

&\т ЛЦ§? Националният 

[ съвет на българите 

в Сърбия

< ■ ЩГ& 1 - «*
?,/> Ц { |*Кг
VI. ■•"

Ж%, V

на всички 
сънародници 

честити

№1

тора.

Възкресение Христово
и Първи той ” празник0 

на трулаВД.Б.
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Инициатива на работещите в Издателство „Братство" до 
Националния съвет на българското малцинство в Сърбия

и *1»три за многодетни (омеигтва Небойша Иванов 

незабавно да бъде сменен 

от директорския пост

Л1
Кметът

гьр на семейство Г-п™”"™0 АаРеиие' гьи като преди два таналите 5 компютъра 
от село Рикачевп кпр™ЛК°В« Месе?а компютър получи и нация от България, която мн

има 8 семейство Александрови, ко- налата година бе подсигуре
на с помощта на ексминисть- _ _ „ ,
ра за българите в чужбина Организацията на Синдиката на новинарите в Сърбия 
Божидар Димитров. Издателство „Братство" - Ниш на събранието си от 13

Дарението е направено въз апРил Реши да югтРати до Националния съвет на бъл- 
основа на решение на гарското малцинаство инициатива за незабавно сменя- 

Щ Щ Общинския съвет, според ко- ване на Небойша Иванов от поста директор на издател-
м шШй Ш ето споменатите компютри 
'*? Ви&Яа' ще бъдат връчени на много-
:Л “Я1г>ф1 детни семейства с деца на дикалната организация на ра 

ЯГ^-л-1 училищна възраст. ботещите е базирано на без
. Компютрите са втора спорния факт, че Издателство ните виновници за него е Не- 

- г г „Братство практически фун- боиша Иванов. Ако основате-
у ре а, но са запазени и в кцИОНИра дез директор. Защо- лят и този път не се съобрази с 
дооро състояние. Идеята ни то Небр.йша Иванов от по-дъл- аргументирания иск на рабо- 
бе да ги подарим там, където го време въобще не се интере- тещите, те са готови да изпол- 
ще са от най-голяма полза, и сува от проблемите на един- зват радикални средства на ле- 
смятам, че решението ни е ствената информационно-из- гитимиата синдикална борба, 
доста сполучливо. Тези дни дателска къща на българското включително и протест пред 
ще подарим компютъри на малцинство в Сърбия, нито седалището на НСБМ в Ди- 
едно семейство с 6 деца. Спо- влагакаквито и да било усилия митгровград, който няма да 
ред общите критерии ще за тяхното решаване. Иванов бъде прекратен, все докато На- 
раздадем и останалите ком- почти и не идва на работа, а ко- ционалният съвет не смени 
гттотч-ггд гзтлоп гат0 Аоиде (това се случва едва Небойша Иванов от функция-

Р ' Р три-четири пъти в месеца), за- та директор ма Издателство
нимава се предимно с ангажи- „Братство", 
менти, нямащи нищо общо с 
дейността и тежкото положе
ние на издателството.

Това е втората инициатива 
ма Синдикалната организация 
на работещите за сменяване на 
Небойша Иванов от поста ди
ректор на Издателство „Брат
ство". Първата такава инициа
тива беше отправена на 25 фев
руари 2010 година,
Синдикалната
поиска от Небйша Иванов да

ма л
до-

в

V*
" *

V ството.
Това предложение на син- дикалната организация оцени, 

а- че това положение е крайно 
- непоносимо, а един от основ-

В.Д.Б

След конкурса на Националната служба 
проекти от областта на публичните работи

по заетост за Заради катастрофалното 
положение на Издателство 
„Братство" Синдикалната 
организация на заетите 
отправи иск към Управи
телния съвет на издател
ството да предложи на На
ционалния съвет незабавно 
да смени Небойша Иванов 
от директорския пост. УС 
разгледа синдикалната ини
циатива на заседанието си 
от 18 април и реши да пред
ложи на НСБМ да направи 
задълбочена оценка па ан
гажирането и отношение
то на Иванов към дирек
торските му задължения и 
отговорности.

Само три проекта в 

Босилеградска община когато
организация

Въпреки че в конкурса на щита на горите", в рамките за всички" е планирало да ан-
Националната служба по за- на който частното предприя- гажира също 140 лица оттру- доколкото не я подаде, Нацио-
етост за проекти от областта тие "Инак" е планирало да довата борса за период от 6 налният съвет на българското
на публичните работи канди- ангажира 50 безработни ли- месеца за почистване на об- малцинство в Сърбия като ос-
датстваха 5 фирми от Боси- ца за период от 6 месеца, кои- ществени площи, уреждане
леградска община, службата то да се грижат за смърчови- на църкви и на други потен- 9ленм 07 директорския пост.
реши да финансира само три те дървета, засадени минала- циални туристически дести- нит^Небойша"
проекта и то частично. Освен та година в Топли дол, и да нации в селата и пр. Иванов подаде оставка, нито
Дирекцията за строитедни санират и почистват борови Фирмите, които кандидат- НСБМ го смени от директор- Синдикалната организация
площи и пътища, частното гори и пожарища в района стваха в конкурса, недовол- Ския пост. Междувременно на работещите в Издателство
предприятие "Инак" и на селата Божица, Клисура и стват от решението на Наци- положението на издателство- „Братство" отправи предло-
Здравният дом, чиито проек- Паралово, Националната оналната служба по заетост, то се влоши още повече, така жение до Националния съвет
ти ще се реализират частич- служба е разрешила да бъдат Те считат, че службата е тряб- че от октомври миналата годи- спешно да формира комисия
но в конкуоса кандидатства- ангажирани само 10 лица за 4 вало да обърне повече внима- на работещите не получават от представители на НСБМ,
ха й комуналното предприя- месеца. ние към Босилеградска об- заплати, а изданията се печа- Управителния съвет на изда-
тие "Услуга" и Спортното НС частично ще финанси- щина, понеже тя е сред тат на вересия, заради което се телството и Синдикалната ор-тие Услуга и с-порпюш ^ 1 „ . л ^ трупат дълговете към печатни- ганизация на работещите, коя-
дружество "Младост". ра и проекта Здравна защи- наи-неразвитите в Сърбия, а цит0 Благодарение на финан- то да изготви всеобхватен план

За реализация на проекта та на стари, социално слаби в трудовата борса в момента совата ПОМОщ от НСБМ, досега за преодоляване на катастро-
"Уреждане на обществени лица и инвалиди , с който са регистрирани около 1300 се изплащат редовно единстве- фалното положение

кандидатства Здравният дом. безработни лица.

подаде неотменима оставка, а

новател на издателството да го

и за спа-
но задължителните минимал- сяване на издателската къща 

ПУ1.Р. ни суми за пенсионния стаж и на българите в Сърбия, 
здравното осигуряване. Син-

площи, бреговете на река 
Драговищица, санация на не- Въпреки че проектът пред- 
законни сметища и санация виждаше ангажираме на три- 

пъти- ма лекари и три медицински
сестри за период от 6 месеца, [

К.Г.
на некатегоризирани 
Ща от свлачища и наводнени- 
я", с който кандидатства ди- ще бъдат отпуснати средства 

140 без- само за двама лекари и две
и то за 3

№рекцията, вместо за
работни лица от трудовата медицински сестри 
борса в продължение на 6 ме- месеца, 
сеца, Националната служба С фирмите, на които е раз- 
ще отпусне средства само за решила частична реализция 
15 неквалифицирани работ- на проектите, НС ще подпи- 
иици и то за период от 3 ме- ше договори, а след това в 
сеца срок от два месеца ще започ-

За проекта "Опазване и за- ме тяхната реализация.
к ________Националната служба по

ангажирани за проектите Услуга Подд р ‘
от областта на публични- почистване на обществени 
те работи от Национална- площи, кейове и „незаконни 
та служба по заетост, ще сметища в селата", за чиято 
получават месечни запла- реализация предприятието е 
ти по 17 600 динара, тези планирало да ангажира 140 
със средно образование по безработици лица от общи- 
Ч с полувисше по 20, а с ^ в пр0дЪЛЖение на 6 ме-
висше по 22 хиляди динара. У и на Спортното
На тези лица ще бъдат "Младост", коетоплащани социалните и дружество „
здравните осигуровки. в рамките на проекта Работа

шш 1 Г01
На работниците 
си, деловите 
патрньори и 
гражданите

на

честити

Великденските празници и 

Деня на труда »; I

*м«({



Повит от България
ЙШЯЯШЯЯШВШВш'. .

Университетите ще 

получат до 8 млн. лв. за 

професионални направления 

и специалности

и——Iим4 1Б?*У<1у^У^^о1^л12011 =5Я

„Елтрейд Къмпани" купи 

„Кремиковци" за 316 млн. лева
До осем милиона лева до- те, природо-математическите 

В интервю за предаването пълнително ще получат уни- и ветеринарните специалное- 
„Нещо повече" Георги Про- верситетите в България за ти, _
хаски, директор на Центъ- професионални направления Сергей Игнатов заяви, че в 
ра за икономическо разви- и специалности. Парите ще се момента има нужда от нов за
шие каза, че в сделката с преведат със задна дата, каза кон за науката и висшето об-
Кремиковци има оптими- министърът на образованието разование, но дотогава се тьр-
зъм. „Няма значение коя Сергей Игнатов, който беше сят начини за по-дооро стиму-
фирма стои зад младия ку- изслушан от комисията по ан- лиране на университетите.
пувач. Активите на Креми- тикорупция в парламента. Всички университети ще
ковци са сложни за иправле- Министърът на образова- бъдат облагодетелствани, за
йке и това трябва да е ком- 1Шет0 коментира, че с проме- щото почти всеки универси-
пания с опит " - каза Про- ните в сегашния закон за вие- тет има някакво много добро
хаски. Според него спгвсем шето образование ще има и професионално направление.
друг е въпросът какви са пр0мяна във финансирането Сега ще се справим в момента
инвестиционните намере- ^ университетите, като от с тези бонуси, с около се-
ния на купувача, каква първи юни в България ще има дем-осем милиона лева. В
част от активите ще бъде тип финансиране, бюджета сме заделили и до-
ликвидирапа, как ще се уп- Най-добрите процесуални пълнително там около три

направления и специалности милиона, с които пък ще под- 
ще получат между пет и десет крепим реформи, където има, 
процента по-голямо финан- и модернизации, каза Игна- 
сираие. Допълнителни сред
ства ще получат инженерни-

Металургичният комбинат лургичен комбинат беше обя- 
„ Кремиковци" е продаден на вен в несъстоятелност, от пър- 
търг с явно наддаване на вия търг през септември до 
„Елтрейд Къмпани" ЕООД за четвъртия днес цената беше 
316 млн. лв. Фирмата е регис- свалена от 565 на 316 милиона 
трирана преди месец в Со- лева.
фия, на един и същ адрес с Според синдикалните ли- 
компанията за търговия с ме- дери на КНСБ и КТ „Подкре- 
тали „Надин-ЕН". па" Васил Яначков и Людмил

След като сделката бъде Павлов производството в за- 
окончателно оформена, ра- вода е консервирано и може 
ботниците ще получат дъл- да бъде възстановено. Освен 
жимите им пари в размер на това синдикатите изразиха и 
около 50 млн. лв., съобщиха задоволството си, че иай-нак-

равляват земите. 
Най-важно е, че активите
на Кремиковци ще влязат в 
икономическия оборот на 
страната, загцото мъртви 
те не са полезни. Сделката 
с металургичния комбинат 
е сигнал за икономически 
ръст и наближаване на

тов.

Събор на политически 

затворници в Стара Загора
края на кризата.
Прохаски прогнозира, че ра
ботниците, които чакат 
заплатите си, ще ги полу
чат най-късно до септем
ври.

рая ще бъдат разплатенисиндикатите.
26-годишният купувач на дължимите средства на 13 хи- 

завода Лъчезар Варнаджиев ляди работници, 
се оказа единственият канди-

наджиев.
Като предмет на дейност 

дат и придоби металургии- ни" е регистрирана в София на дружеството са записани 
пият комбинат на първона- преди малко повече от месец, търговия с цветни и черни 
чално обявената цена, без да Проверка на „Хоризонт" в метали, производствена дей- 
каже нищо за намеренията Търговския регистър устано- ност, търговско представи
ло отношение на новата си ви, че капиталът на фирмата

е 20 хиляди лева, а неин едно- 
След като през май мина- личен собственик-'26-годиш- 

лата година бившият мета- ният Лъчезар Валериев Вар-

Фирмата „Елтрейд къмпа-

телство и посредничество, из
граждане и търговия с недви
жими имоти.

инвестиция.

Първи събор на политичес
ките затворници, излежавали 
присъди по време на тотали
тарния режим в Старозагор
ския затвор, организираха в 
Стара Загора Съюзът на реп
ресираните в България и пар-

Песента “Полегнала е Тодора” е позна- ви ще бъдат резултатите от неговата дей- вените граници. Етноспектакълът „Диви тия Новото време . 
та на всеки българин. Претворена от ком- ност. Той създава ансамбъл, който прет- ягоди”, например, събира пъстротата на 30 *ИЛЯДИ са оезследн 
позитора Филип Кутев, тя се превърна ворява в обработен вид на сцената живия фолклора на живеещите в България етно- чезналите само в първите д 
във визитна картичка на Националния български фолклор - чрез песни, инстру- си. С голям успех той е представен в зала- месеца след септември 
фолклорен ансамбъл от София. Тази го- ментални мелодии, танци, костюми от та на ЮНЕСКО в Париж, участва в музи- Т- България е първата стр 
дина той чества 60 години от създаването всички райони на страната. Това е мисия, калния фестивал за етнопрограма в Бар- бившия Съветски олок, в ко 
си с ярки концертни прояви. Повече за която дава начало на движение за тради- бикън център-Лондон... При гостуването е имгмо съпротива срещу р 
тях научаваме от проф. д-р Елена Кутева. ционна музикално-танцова култура. По в Лондон вестник “Индипендънт” отделя жима, посочи земеделец 

„Имаме доста амбициозна програма за модела на ансамбъла се създават още внимание на статия от продуцента Джо Петко Илиев, 
празника. Тя започна с оперетата „Бълга- много такива у нас, а след ттонето през Бойд, който разяснява, че ансамбъла не се Емил Кошлуков обяви пр ^ 
ри от старо време”, копродукция с Музи- 1956 г. във Франция, Белгия и Великобри- вписва в клишето, което преследва урав- участниците във форума, ч 
калния театър. Концертът под мотото тания се засилва световният интерес към ниловка на фолклорното богатство. Той България има ревизионизък 
„Екипът” на 8 април включи изпълнения българския фолклор. С днешна дата по- оценява музикалния гений на създателя опит за пренаписване на и 
на хора и оркестъра. На 26 април е наши- добни формации има по цял свят. Така Филип Кутев, който поставя началото на рията. Не трябва да се допу 
ят Великденски концерт. През май учас- делото на Филип Кутев се разпространи т.нар. „уърлд мгазик”- днешната световна историята да бъде подмене . 
тваме в празниците на професионалните далеч зад пределите на родината и създа- тенденция. заяви Кошлуков и призова п
фолклорни ансамбли в Пазарджик, а тьр- де ценности с непреходно значение." Валя Божилова (БНР) ли™ческите затворници Д
жественият концерт, посветен на нашата Ансамбъл „Филип Кутев” е представял напишат своите спомени,
годишнина, е на 25 май в НДК. В началото пъстрата си програма в хиляди щото у нас върви процес на р

юли ще направим фолк-феста „От Ви- концерти из Европа, Азия, I абилитация на комунизма,
тоша по-високо нема”, а след него зами- Африка и Америка. „Филип Ку- I Френският гражданин Ч Р
наваме за юбилейното 50-ото издание на тев” е първият български фол- N ди Фосколо, съден за шп>
фестивала „Охридско лято”. През есента клорен състав, пътувал зад океа- В наж, обърна внимание на ф»“
концертите ни продължават, имаме дет- на. Ето какво пише „Ню Йорк Щ та, че през годините на ре*

спектакли, премиери”, научаваме от таймс” през 1963 година по по- И ма през старозагорския затв к
състава, която вод гостуването в САЩ: „Същес- Ц са минали няколко хиляди А,

ши.

Националният фолклорен ансамбъл 

“Филип Кутев” чества 60-годишнина

на

ски
Елена Кутева, директор 
днес работи с превъзходен екип. Главен твува мит, че Орфей е роден там, I 
диригент на оркестъра е композиторът където сега е България. Изглеж- Ч 
Георги Андреев, диригент на хора е Геор- да това е истина, а не мит, след У 
ги Генов, а хореограф - Ивайло Иванов. като неговите дъщери все още 4 

В тази празнична година ансамбълът пеят там. 
отдава почит на създателя си Филип Ку- В последните години дейнос- 
тев /1903-1982/, виден български компози- тта на „Филип Кутев” е белязана 
тор един от най-добрите познавачи на от новаторски 
българската народна музика. За делото на Ансамбълът привлича внима- 
гвоя баща разказва отново Елена Кутева. нието с поредица спектакли, къ- 
“филип Кутев едва ли е предполагал как- дето фолклорът пресича устано-

на
Участниците в събора по« 

затвор "тиха старозагорския 
единствения в страната^

МеСТслеД то"3
В П<т

вославен храм 
шаваме от свобода, а 
присъстваха на панихида 
мет па загиналите от ком) 
тическите репресии. .

инициативи.

Попова, кор.



Босилеградска кронияа 5~ • 20 април 2011

Общината и Канцеларията за неразвитите райони подписаха договор Частните предприемачи, общината, училището 
библиотеката и КИЦ посрещнаха гости от Габрово

Обмен на идеи за 

укрепване на връзките

I

Милион за проектиране на 

пътя Босилеград - Църноок
мистър Сулейман Углянип^ °упУшати като аванс. Остана- възможности и за зимен, и за Босилеградска община мина- рад да се погрижи кметът на 
Община Босилегтл ' 6 сРедсТва Ще оъДат прех- летен туризъм, С изготвянето лата седмица на двудневно по- Габрово, а пътните им разнос-
та седмица полп А " ЗЛа" въРлени след изготвянето на на генерален проект за път до сещение в Босилеград бяха ки да поеме Община Босилег-

‘ , ' д исаха дого- проектната документация и планината получаваме въз- представители на сдружение- рад, Габровчани поканиха бо-
итгапя г /п ‘111е на миДи°н нейното предоставяне на кан- можност да търсим потенци- то "Планета Габрово" от Габ- силеградчани да се включат и в

ди «р , които ще бъде фи- целарята. Предстои община- ални инвеститори за това рово. В състава на делегацията 14-ата национална среща по
лансирано изготвянето на та да проведе търг за избор важно начинание изтъкна на гостите бяха Татяна Цанко- наддумване "Благолаж" - На-
главен проект за изграждане на изпълнител на работите. кметът на общината Влади- ва' Директория уникалния габ- ционален форум за разказване 
ма път от Босилеград до пла- - Това е първата крачка в мир Захариев ровски музей "Дом на хумора на вицове, анекдоти, смешни
мина Църноок. Според пре- развитието на планинския ' Р „,г и сатирата", Радина Цанева, истории и пр„ които тази го
дишен договор, за целта вече туризъм в общината Ппя Д директор на целодневна дет- дина в рамките на фестивала

УГ ^ ира ска градина "Мики Маус", Пе- ще бъде организиран под наз-
тя Тошкова, педагогически съ- вание "Смехът е здраве", 
ветник и психолог в ОУ "Нео- На срещата с представите- 
фит Рилски" и Марияна и До- лите ма основното училище е 
чо Дочеви, бизнесмени от Габ- разисквана и идеята за органи- 
рово. зираме ма летен обучителен се-

Партийни дейности

Подписи за децентрализация на Сърбия 1!г*«* ]
Оощинският отбор на Г 17 Г 17 плюс в Босилеград Не- събрани от данъци в общи- 

плюс в Босилеград се включи венка Костадинова изтъква, ните, да се изразходват за по- 
в акцията за събиране на под- че голяма част от гражданите добраяване на условията за 
писи за подкрепа на петици- в Босилеградско подкрепят 
ята, с която Обединените ре- тази инициатива, защото с ние; 
гиони на Сърбия се застъпват нея се настоява държавата да 
за приемане на закони за де- полага много повече грижи нови правото да управлявате 
централизация на страната и за икономически най-изоста- държавното имущество на 
равномерно икономическо налите райони, включително своите територии; в бъдеще 
развитие на всички нейни ре- на Пчииски окръг и Босилег- гражданите сами да си изби- 
гиони. Активистите на пар- радска община. Тя подчерта, рат и сменяват кметовете 
тията провеждат акцията ед- че основните цеди на пети- чрез директни избори, 
повременно в града и в по-го- цията са: приемането на за- 
лемите села в общината.

Председателката на ОО на най-голяма част от парите,

—Уг;;,1к-' V—ЕьГл ■ Тшживот на местното населе- ш Щ9• ••на местните самоуп- 
рвления спешно да се възста- |) г Ш

N ■ 4 1
5 ■"' х .ЯПА.Р. Ш 0

коми, които ще предвиждат ШЕ *
Гостите България минар за ученици от босилег- 

иай-напред се срещнаха с кме- радското основно училище в 
та Владимир Захариев, а след Габрово, 
това и с ръководствата на ос- Де

от

Стеванович: Тук има 

националисти по професия
елегацията посети и цър

ковното училище, детската квите "Света Троица" в Извор
градина, Народната библиоте- и "Рождество на Пресвета Бо-
ка, както и с представители на городица" в Босилеград. 
Националния съвет на бълга- Сътрудничеството между 

Драган Стеванович, депу- ментарни и местни избори. мите му СРС винаги ще се рите в Сърбия и на КИЦ "Бо- габровчани и босилеградчани
тат и член на председател- Депутатът Драган Стевано- застъпва за укрепване на доб- силеград". На срещите са ра- започна преди три години ка-
ския колегии на СРС, и Вла- вич от Сурдулица, който на рите отношения между сръб- зисквани възможностите и то бизнес-партньорство между
дан Йецемич депутат и за- заседанията на Народната ския народ и националните идеите за укрепване ма брат- Невенка Костадинова, дирек-
местник ш генералния секре- ску„И„». ™ »&— . С»р6.. V. Л“.
тар на партията миналата група хора от Босилеград за В изказванията си гостите различни области. бизнесменка от Габрово. Кон-
седмица посетиха ОО на СРС национализъм, и този път из- посочиха, че партията им ще Делегацията на габровското тактите между двете бизиес-
в Босилеград. Освен предсе- тъкна, че СРС ще се застъпва се застъпва чрез държавните сдружение отправи официал- менки сега вече са прераснали
дателя па ОО на СРС Владко да предотврати екстремните институции да се осигуряват на покана към ОУ "Георги Ди- в сътрудничество между двете
Стойнев и членовете на националистически явления инвестиции за Босилеградска митров" за участие на една общини в образованието, кул-
Общипския отбор присъства- в Босилеградска община, община, с които да се създа- група от 25 ученици в тазго- турата и други области. 3 орга-
хя И,мгепи гпяжлани В оазго- Според него става дума за ват условия за откриване на дишния Международен фес- низация на Сдружението на
вооа зГактуалната полита- малка група хора, които, как- нови работни места, да се по- тивал на хумора и сатирата в частните предприе
вора за актуалпата по то изтъкна са "националисти добрят условията в областта Габрово, които по традиция се Планета Габрово' миналата
ческа обстановка в страната и то изтъкна, са пацуюиалн^ п д „^Атгттпт/пата злоаве- провежда на 21 и 22 май. Гос- година двадесетина ученици
в Босилеградска община пар- за пари и ко ^ отзвтнетоР^соиитлнатаР по- ™те предложиха босилеград- от босилеградското основно
тийните функционери заяви- ната си принадлежност Р ' ските ученици да участват в училище участваха в Между-
ха, че Сръбската радикална образяват в своя професия и литика и пр. традиционния фестивален народния фестивал на хумора
партия е започнала да се гот- по този начин си осъществя- карнавал заедно с връстниците и сатирата в Габрово,
виза предстоящите парла- ват материална полза. По ду- ЧАЛ. си от ОУ "Неофит Рилски" в ГМ.Р

мач и и

Клонът на „Електродистрибуция" има нов шеф

Григоров вмеешо 

Миланов
Общинската скупщина в Босилеград

честити
на гражданите 

в общинатаГлигор Григоров е повият шеф на клона на лесковашко- 
то електроразпределително предприятие в Босилеград.
На този пост той е назначен вместо Саша Миланов.

Григоров е строителен инженер и в лесковашката „ лек 
тродистрибуция" е зает от октомври миналата година. В 
досегашната си професионална кариера 
служител в общинското управление в Босилеград, а 
това 20 години частен предприемач. В момента е отбориик 
в Общинската скупщина в Босилеград и председател па 
ОО на ДС в общината.

Великден
и Пърпи тай - 

международния ден на 

трудещите се

7 години е бил 
след

ПА.Р.
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„Великденска перашка 2011" Сформиран Общински щаб
за извънредни ситуацииПо повод великденските празници Турис- най-красив и най-вкусен козунак и наи-вкус- 

тическата организация Димитровград на 24 но традиционно ястие.
април ще организира за четвърти път мероп- Мероприятието ще се проведе на цеитрал- и КОГ)п.„„
риятието „Великденска перащка", в рамките ния градски площад на 24 април (в неделя) от ^ Решение на Общинската «..ртк^Д ^ Р«н*р,
на което са предвидени следните дейности: 11 часа. скупщина в А У У„ гигтрмата за защита и спаг„п,

ма традиционни ястия, свързани с Великден- Методий , Предучилищното заведение „о Величков, за негов замес- вени задачи; ръководи и коор-
ските празници, както и други местни специ- септември", Центъра за култура, Народната ТИИК _ заместникът на динира провеждането на мер-
алитети, изложба на ръкоделия и изложба на библиотека „Детко Петров", Общинската ор- ПредСедателя на общината д-р ки и задачи на гражданската
декоративни птици. Награди ще бъдат при- ганизация на пенсионерите-секция ма жени- расИ/1 Велчев, а началник на защита; разглежда и дава мне-
съдени в четири категории: най-корава пе- те и Птицевъдната ферма ДАИП. Щаба ще бъде Тодор Коцич, ния по документите за прецен-
рашка, най-красиво боядисано яйце, Б.Д.иД.С. служащ в Отделението за из- ка на застрашеността и на пла

вънредни ситуации в Пирот- на за защита и спасяване в из- 
ска община. вънредни стиуации в терито-

За членове на този орган са рията на Димитровградска об- 
иазначени 20 лица от общин- щина; наблюдава обстановка- 
ските ведомства и организа- та и организацията за защита 
ции и спасяване и предлага мерки

Общинският щаб за извън- за тяхното подооряване... 
редни ситуации провежда ре
дица дейности, някои от които

Отборнически въпрос и - отзовор

Скромен фонд на общински 

делови помещения Б-Д.

ЩОбщина Димитровград до 
1992 г. е разполагала с респек- . —г
табилен фонд делови поме- |Щ§Ь.. ям
щия, които обаче са разпро-

\ Ремонт на пътя от 

Врабча до Петачинци
ш:з

дадени заради погасяването I 
на дълговете на Фонда за ко- Ц 
мунално-жилищна и пътна 1 
дейност, се казва в Информа- и 
ция на общинското управле- Н 
ние, обнародвана по повод и 
отборнически въпрос в мес- н 
тния парламент.

В информацията се посоч- Д 
ва, че „днес местното самоуп- 
равление разполага със скро- . ^
мен брой делови помещния" ) ^
- само шест. Помещението в к. 
т. нар. „Брезнишка сграда" е Ш 
дадено под наем на частника ж

Общественото предприятие „Комуналац" работи върху 
|Щ| уреждането на пътя между димитровградските села Врабча и 
ШИ Петачинци. Пътят от десетилетия не е годен за транспортна мо- 
Щ'Л торни превозни средства, тъй като бил покрит с бурен и храсга- 
ИРд лаци.
|Уш След уреждането му ще бъде пуснато движението от Димит- 
№Я ровград до Петачинци през село Врабча. Пътят по тази насока е 

ЩШШШД с дължина около 25 километра.
Решението за уреждане на пътя взе Общинският съвет в Ди

митровград на едно от предишните си заседания. Б. Д.

| 1
Р щ

> -.3 4

Iчлк: иш511
М 77 I

. В Луковица наскоро канализация
«сР”.,ГрХ7кр™8 -У».-»“. ™ «-> ;■«. ,.т-Ке,„„о, 222„„.р.. К,„И“Е«= Зу“»™., .“”3

градския пазар ползва фир- сладкарницата „Пчела за докато двама 1астници (ши крайградското селище Лука- канализационният клон ще
мата „Монтист" срещу 100 ев- наема на общинското поме- вачи) за общинско помеще- вица започна през 2008 г. и ве- бъде готов за свързване и упот-
ро месечно, неправителстве- щение на главната улица от- ние на ъгъла на улиците че щеше да бъде пуснат в упот- реба, изтъкнаха от „Комуна-
ната организация „Хенди- деля месечно по 5 319 динара, „Балканска" и „Нишава", ко- реба, но възникнаха проблеми, лац".
кеп"за помещението в парте- групата бръснари, които пол- ето е предвидено да се руши, най-сериозния от които е В информацията се добавя,

^ зват общинско помещение отделят месечно по 4 735 ди- проникване на отпадъчни во- че „имайки предвид, че става
Б. Д. ди, изтъкнаха от Димитров- дума за главен колектор, е 

градското предприятие „Ко- нужно да се извърши снимане
____  муналац", което е инвеститор, на обстановката на терена и по

I На извършителя на работи- необходимост да се пристъпи
те - общественото предприя- към проектиране и изгражда-
тие „Кюприя" А. Д. съответна не на секундарен колектор, ка-
комисия за технически кон- то по този начин всички дома-
трол, сформирана от страна на кинства в Лукавица би имали
общинското управление, е на- възможността да се свържат

| ложила пропуските да пре- към канализационната мре-
махне, но е нужно да се изчака жа". Б. Д.

ра на сградата, в която е уп
равлението на фирмата „Ко- също на главната улица, отде- нара.

Общинската скупщина 

в Димитровград
честити

Великден и 

Първи май
Куче нахапа момиче

Куче от породата Стафорд, тните инспекции и органите 
което най-вероятно е изоставе- на местното самоуправление, 
но от собственика си, тези дни Служащи в Зоологическа 
на димитровградската улица служба към местното преД' 
„Кирил и Методий" нахапа приятие „Комуналац" бързо 
10-годишното момиче А. И. успяха да хванат кучето и даг0 
Между нея и кучето имало ис- сложат под карантина, 
тинска борба. На момичето се Коментирайки инцидент3' 
притекъл на помощ случайни- началникът Велин Николов 
ят минувач Федя Каменов, кой- сподели, че в Димитровград' 
то успял да го отърве от нас- ско има много скитащи кучета 
тървеното животно. Момиче- в резултатна което сериозно с 
то получило адекватна здрав- обмисля идеята за изграждан 
на помощ, докато баща й Ма- 
рян информирал за случилото 
се органите на реда, компетен-

на всички граждани в общината и им пожелава 
много късмет и успехи

пожелава на 
работещите и на 
гражданите весело 

изкарване на празниците

на приют за тях.
Б-Д

Ва1кап$ка 30
Те1: 010/362-764; 1ак$: 362-178; 
е таН: когпс1тд@пас11апи,сот

56 души дадоха кръв
Тези дни във фоайето на димитровградския Център за 

тура се проведе третата за тази година акция по кръводаря»* 
не, на която се отзоваха 56 хуманни жители на общината. ^ 

Организатори бяха Институтът за кръвопреливане 
Ниш и димитровградската червенокръстка организация- ^

Великден 

и Първи май
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Пак проблеми при изграждането
автомагистралата край с. ГрадиньеАгнета за 239 животновъди в Бабушнишко на

Местни хора готови 

да се обърнат и към 
международни институции

Въз основа на конкурса за души по едно мъжко 
опредедяпе па кредити и суб- Исковете 
венции за развитие на селско- не бяха 
то стопанство Общинският 
съвет в

агне. топански производители, от- 
шестдесет души глеждащи юници. На всич- 

приети, тъй като не ките 89 души, които са канди- 
изпълняват условията от кон- датствали, ще бъдат отпусна

ти по 15 000 динара за една 
е стелна юница. Същите усло-

ски агнета за разплод,^ бСт изплТенГна"сел^кош ^ Е ^ ^ ’ПреДраГ Топалович: "Това е ТЯХНО ПраВ° ""

на

Бабушпица прие 
лючепие па 200 животновъди 
да бъдат дадени

зак- курса.
Отделно заключение

на годината за всички живот- _ - т,«л«ттт/втм»рп
новъди, които изпълняват ?лед ь1ЯКОЛКОмесечен зас' °ти „

- '..■тагггв-»съвет предприеха мерки и за село Градинье, разположена мишлениците му с Думите, 
изготвяне на оперативен на^ настоя1Чото магистРалН0 ,Дова е тяхно право. Ние по 
план за действия при навод- шосе, работите по изгражда- легален начин 
вения, за което с нишкото нето на автомагистралата по площите, благодарение на 
преприятие „Ерозия" дого- "КоРиД°Р 10 продължиха, инвеститорите - Дирекцията 
вор трябва да подпише ба- но не стихват негодуванията за пътищата на Сърбия и 
бушнишкият кмет Златко на потърпевшите градинча- предприятието Коридорите

ни. Един от тях Бобан Стану- на Сърбия. Трябва да про- 
На заседанието на съвета лов тези Л™ пРеД камерите дължим работите", 

от 12 април са определени и на местната телевизия споде- Във връзка с работите вър- 
средства за решаване на ко- ли' че градинчани ще потър- ху изграждането на автома- 
мунални проблеми в няколко сят за1Чита на правата си гистралата през територията 

V местни общности и за отряда най-напред пред домашните, на Димитровградска община 
1 на скаутите „Лужнишки пар- а Д°*олкото те не им помог- Топалович сподели, че те се
ШС.» тизани". Ч. Благоевич нат' ще се объРнат и към провеждат по график в два от

международните институ- общо три лота и добави, че
По повод смъртта на отборника Бошко Ранажелович ЦИИ-ТоЙ Аобави'ч® шУма'за“ офертите за третия лот, кой-----------------------------------------  •*--- апятишии! мърсяването и вибрациите и то обхваща изграждане на

нататък са непоносими, в ра- два тунела, е насрочено за 28 
зултат на което е застрашено април. Покана да предоста- 
.здравето и имуществото на вят документация за изграж

дането на тунелите е отпра-

,;:г' "VШ'
й-• ••Гу!

влязохме в
Г Г/ ' г •:'> • V«1гЛ
4 4 Алексич.

и»]
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>

Траурно събрание на Общинската 

скупщина в Бабушница група градинчани.
Предраг Топалович, ръко- вена към 23 фирми от етрана- 

водител на сторителните ра- та и чужбина. Б. Д.По повод преждевремеи
пата и ненадейна смърт на Станкович и други предста- 
Бошко Ранджелович (1961 - вители на местното самоуп- 
2011), шеф на отборническа- равление. 
та група на СПС, Коалиция
за Лужмица - д-р Коста, СПО председателят на Общинска- тие на общината. Смъртта на
и ДПБ, па 9 април 2011 г. бе та скупщина Томислав Бла- Бошко е голяма загуба както
проведено траурно съорание гоевич призова присъства- за неговото семейство, така и Въз основата на конкурс рикласното училище в село
ма Общинската скупщина в щите да почетат паметта на за обществото, особено за Министерството на култура- Желюша.
Баоушница. Освен оощин- покойния колега с едноми- Общинската скупщина, по- телелекомуникациите и Въз основа на същия кон
ските отоорници и олизките нутно мълчание. За житей- неже той като отборник дава- информационното общество курс подобни дарения полу
ча починалия - съпругата ския път на Бошко Рандже- ше значителен принос за ус- д3рИ на Основното училище чиха множество основни и
Ядрапка, дъщерята Мая, си- лович с подбрани думи гово- пешната й работа, каза Лаза- „Христо Ботев" в Димитров- средни училища в Сърбия,
нът Никола и братът Драган, ри зам.-председателят на ОС ревич. град 20 свръхмодерни ком- Общата стойност на дарени-
на траурното събрание при- Деян Лазаревич. Посочвайки Бошко Ранджелович беше пютъра, лаптоп и видеопро- ята е 1, 2 млрд. динара,
състваха и председателят на най-важните и най-светли погребан на 9 април 2011 год. жектор. В училището „Христо Бо-
Община Бабушница Златко моменти в живота и работата в бабушнишките гробища. С компютрите,са оборуде- тев" споделиха, че благодаре-
Алексич, заместник-предсе- на Ранджелович, Лазаревич Ч. Б. ни кабинетите по информа- ние на компютрите до голя-

тика в училището, докато ма степен ще се подобри ка- 
лаптопът и видеопрожекто- чеството на обучението.

дателят на общината Саша изтъкна, че неговата полити
ческа дейност винаги е била 
насочена към постоянно по- иОу „Христо Ботев 

получи 20 компютъра
добряване на обществените 

В началото на събранието процеси и всестранно разви-

Солидарност с японските деца д. с.рът са предоставени на чети-

Учениците от ОУ в бабушнишкото село Работилницата, в която участваха и деца 
Стрелъц организираха художествена рабо- със специални нужди от групата за дневен ДаРИ ЦЪРВУЛИ
тилница в рамките па която изучаваха япон- престой в училището в Стрелъц, имаше за ^ Г 'ГД

ГИГЖгКГгГЕЗг на босилеградския
“Г?; —'Х“ ”»Гдр”й» фолклорен ансамбъл

малчуганите в Япония, поради иеотдавнаш- солидарност. А А
иите бедствия, които ги сполетяха. Националният съвет на бъл- ги ще настои да оказва помощ 

гарите в Сърбия подари 24 на Центъра за култура и да фи- 
чифта цървули на стойност 67 нансира реализацията на про- 
хиляди динара на фолклорния екти, които имат за цел опаз- 
ансамбъл към Центъра за кул- ване и тачене на културната 
тура в Босилеград. От името на идентичност на българското 
Националния съвет дарението малцинство в Сърбия. Той по- 
връчиха Григор Глигоров, под- сочи и че ще се застъпи за 
председател на НС, и членове- положително решаване на ис- 
те на съвета Невенка Костадио- ка, който Центърът за култура 
нова и Милан Миланов. е отправил до Националния

Предоставяйки дарението съвет за купуване на 2 компю- 
на и.д. директора на Центъра търа и един диктофон за Радио 
за култура Ивайло Станчев, Босилеград.
Глигоров изтъкна, че НС вина- ПА.Р.

ТО Димитровград на панаир в Ниш
Туристическата организация Димитровград участва в 12-я 

международен панаир на туризма, който нетодавна се проведе 
в град Ниш.

Организацията се представи с пропаганден материал, 
ко сувенири, ръчно плетени вълнени чорапи, преждата за кои
то е от автохтонни породи овце (каракачанска и пиротска пра- 
менка] и чанти с мотиви на шопска носия.

В панаира участаваха 70-ина организации от областта на 
туризма от Сърбия, Черна гора, България, Гърция и Турция.

А- - Б.Д.

ОБЩИНСКОТО 
СКУПШИН0 в 
Б0БУШНИЦ0

ОБЩИНСКОТО
СКУПШИНО

в сурпулиио
пожелава весело изкарване на

честити
Първомайските 

празници 

и Великден

Великден и
Първи май - 

празника на 

труда
някол-

на всички жители 
в общинатана гражданите
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естиВеликият ден на Христовото въз
кресение е празник, който представ
лява най-пълно основната християн
ска догма - вярата във възкресение
то на праведниците в един по-хубав 
свят, който те ще наследят след 
земната си смърт и бъдещия Стра- 
шен съд. събрание бе домакин

Затова и ознаменуването на физи- на фотоизложба за 
ческата смърт на Христос е празни- Международния дет

ски Великденски фес-

3 хI йод IМ г;ималата седми
ца Народното ~ЛЛ: к!1

V3* м
чен ден, на който те славят не края 
на живота, а освобождението от зем- тивал в Босилеград.

Експозицията бе М *».
■к»

ната тежест и прехода към вечното 
духовно битие. организирана в

На Велики петък, който се нарича вериото фоайе 
също и Разпети петък, е време на 
душевно пречистване и ден, в който ваше 23 пана с фото

си за историята на 
фестивала, духовните

Г -Ч' А
на

парламента и включ-
№

не се работи нищо. -ш:
паметници, народни
те традиции и заная
тите в Босилеградско, 
за миналото и наето- т -------

Александър Аимитров пред изложбените папа в Народното събрание в София
»*ящето на града.

Председателят на 
Комисията по култу-

■ ~/2_.

рата, гражданското
общество и медиите Даниела Петрова отбеляза при I лавният^ организатор на фестивала Александър 
откриването на изложбата, че Народното събрание за Димитров благодари на Народното събрание за въз

можността именно в София да бъде премиерата напоредна година оказва съдействие за провеждането 
на уникалния детски фестивал, организиран от Кул- изложбата и изрази надежда паната да оъдат показа- 
турно-информационния център на българското на- ни н в Брюксел.
ционално малцинство в Босилеград. Тя допълни, че - Подкрепата на институциите за фестивала е важ
на този най-светъл християнски празник българският на- за да преодолеем трудностите. Целта е да подгот

вим децата за свят без граници, където те ще общу
ват без оглед на различията си, подчерта Димитров.

От Разпети петък до обяда на 
Страстната събота не се слага нищо парламент ще подкрепи традицията и ще предоста

ви за участниците образователни издания и подаръ-в устата.
В съботата българките са месели ци. 

специалните обредни хлябове. Ве
ликденските обредни хлябове са ня- ЩЦБУцЗ: 
колко вида и са предназначени за 
празничната семейна трапеза, за 
кръстника и близките.

По форма са кръгли, продългова
ти или от отделни парчета тесто в 
плетеница. Наричат се яйчелник, ку- 
кулник, ласка, великденски кравай.

Приготвени с мазнина и намазани 
с жълтък на яйце, те са основен еле
мент от храната на този ден.

Върху хлябовете преди изпичане
то им са поставяни яйце едно или 
няколко, боядисано или не.

В този ден месят и пекат своите 
козунаци и гражданките, чиито мъ
же-търговци по Европа са донесли 
обичая.

Великден се празнува три дни.
В полунощ на събота срещу неде

ля хората отиват на черква и под 
звъна на камбаните се поздравяват с 
думите: “Христос воскресе!”, а в от
говор се казва: "Воистина воскресе!”
Целуват се и си пожелават здраве и 
щастие.
' В неделя всички се чукат с бояди
сани яйца.

През целия ден се ходи на гости, 
посещават се родителите, кумовете, 
кръстниците, близки и приятели.

Носи се козунак и бутилка с вино.
На светлия празник се връзвали 

люлки и люлеенето е задължително.
Тези люлки имат магическо значе
ние. Младите пеели песни за русалки 
и вйли-самодиви. Децата играели на 
прескочи кобила из поляните, а ро
дителите им виели кръшни хора.

На този ден всеки може да си по
желае нещо, стига да го направи с 
открито сърце, но трябва да държи 
монета в ръката си. Ако е праведен 
сигурно молбата му ще се сбъдне.

В.Д.Б.

, ЩЦ’ п , " ° • •»
^ Д©6$& дошли ио Валмхдш

Миналогодишният победител Зоран Цветков

а Великденски- ' Добре дои-
Босилеград■Ц празн
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НЯКОЛКО ОТГОВОРА НА ВЪПРОСА: КАКВО НИЕ. БЪЛГАРИТЕ. СМЕ ДАЛИ НА СВЕТА?
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конструктор е Асрн йпг.и^ първия в света транспортен пътнически самолет Ооие1аз ОС-З, чийто главен
Лальо хайдутин е изапратенп к к може би и Валя Балканска, чието изпълнение на народната песен Излел е 
А утин е изапратено в Космоса като част от най-хубавата музика на Земята. И мартеницата!

Подразпена от въпроса, Антоанета 
Крушевска е събрала над 30
на^Ггари51'-^1 нК,Гп Д° 6ДНО " ДеЛ° Фотокопирната техника става 
кплко отклйтиг! г Редставим ня_ възможна благодарение на откритие- 

които може световно измере- то на фотоелектретното състояние на 
Ьрхтатният тегордеекъ веществата, направено през 1937 от 

^ часовник. Пър- академик Георги Наджаков, роден
ВИГ«тп пх^пп 08 НаЧИИ да Се показва през 1897 в Дупница. Завършва физи- 
времето от 500 години насам е създа- ка и математика в Софийския уни- 
ден от Петър Петров роден в Берко- верситет. Специализира в Париж - в 
вица на 21 октомври 1919. През 1951 лабораторията К
се преселва в Канада, след

мнозинство от

криването на планети извън Слънче- 
значими вата система.

във вакуум. Това е най-съвършеният 
метод на консервиране, измислен до
сега.

Шестият сърдечен тон. Открива
нето му спомага за опознаването на 
сърдечната дейност и избягването на 
диагностични грешки. Негов откри
вател е проф. д-р Иван Митев. Шес
тият тон на сърцето е първото откри
тие в българската медицина. През 
1974 професорът усеща в сърцето на 
пациент тон, различен от описаните 
дотогава. Проверява внимателно сто
тици пациенти и успява да го регис
трира. България издава пощенска 
марка „VI тон на сърцето" и това е 
единствената марка в света, посветена нии като „Хонда", „Сузуки", „Рено", 
на кардиологията. „Пежо", „Роувър". В „Тойота" също я

Лекарство от кокиче. „Нивалин" ползват, но без лиценз, за което изоб- 
е лекарство, което се извлича от блат
ното кокиче. То по
мага при лечение на 
полиомиелит, 
ребрална парализа, 
неврологични забо- 
лявания, засягащи 
централната и пе
риферна нервна си
стема, и за лечение 
на деменции от Ал- 
цхаймеров тип. Съ
здадено е през 1956 
от проф. д-р Дими
тър Пасков. Главен 
„помощник" в от
критието на Пасков 
се явява едно моми
че - то пиело водата 
от чашата с кокиче
та, които родителите му оставили в таТа - статуетката „Оскар" за филма 
стаята. „В какво се превръщат мечтите".

Скоростната кутия. В моделите Боршуков измисля уникалните спе- 
на „Сузуки", „Хонда", „Рено" и „То- цефекти за филмите „Матрицата", 
йота" се вграждат автоматични ско- „Матрицата: презареждане", „Мат- 
ростни кутии, изобретени от Румен рицата: революции", „Мисията не- 
Антонов, роден през 1944 в София, възможна 2". През 2001 получава спе- 
Учи инженерство, после промишлен циален сертификат за разработване 
дизайн, завършва и курс по физика, на система за генериране на изобра- 
През 1988 заминава за Франция, а жения, позволяващи хореографира- 
по-късно се установява в Англия, но движение на камерата. Церемони- 
Патентова автоматичната скоростна ята е на 3 март в хотел „Риджънт Бе- 
кутия и я продава на водещи компа- върли Уилшайър" в Бевърли Хилс.
-----:--------------------------------------------- Боршуков получава своя приз от ак-

] трисата Рене Зелвегер.

«Iна Пол Ланжвен и в
САЩ. От ВВ р„6<т, „ НА?”„о Жр"'в

рек
тор на Софийския университет. Той е 
един от основателите на Световното Георги Иванов, първият български 

космонавтдвижение за защита на мира, също 
член и почетен председател на Све
товния съвет на мира.

Телефонният секретар. „Прадя- 
дото" на днешния телефонен секре
тар е дело на вече споменатия изоб
ретател Асен Йорданов. Безжични
ят телефонен апарат 1огс1апо11 имал 
секретар, усилвател и възможност за 
няколко души едновременно да раз
говарят помежду си.

Реактивните двигатели на моду
ла „Орел", които правят възможно 
кацането на Армстронг и Олдрин на 

програмата „Аполо" и ракетата „Са- Луната, са изобретени от д-р. инж. 
тури". През 1968 започва собствен Иван Ночев, роден през 1916 в Кар- 
бизнес. Компанията му Саге Е1ес1псз л°во. Образовава се в Прага и Виена, 
разработва първия в света безжичен кьдето получава докторат. През 1951 
сърдечен монитор, използван днес в заминава за Канада, а през 1956 за 
болниците по цял свят. През 1969 съз- САЩ. През 1962 създава собствена 
дава прототипа на цифровия елек- фирма в областта на аерокосмичес- 
тронен ръчен часовник, пуснат на па- ките изследвания, която завоюва чел- 
зара през 1971 с марката Ри1заг.

Най-далечната планета, известна индустрия, 
на астрономите, е ОСБЕ-ТК-56Ь. постановки и изчисления в аеродина- 
Намира се на 5000 светлинни години миката се изучават в американските 
от Слънцето в съзвездието Стрелец, колежи и университети.
Ръководител на екипа, направил от- Космическа храна. Третата дър-

САЙ « СССРР, България. Бъл„рс-

л»яу„„о 7е~ЕРа“™™“и,2 ™ “ И™и“я?п“ кршбиол^и, и 
дание. Ог Световната р лиофилизация. Екип на акад. Цве-
ка асоциация веднага го капят да спе- ^ {^етков разработва биоТехноло-
циализира в Торонто, р гии за СТудено консервиране и изсу-
е поканен за професор в Харвард До- шаваие ^ биологични материали 
бива международна известност с от-

ретателят ги съди.
Матрицата. Един от 

създателите на револю
ционния метод на вир
туалната кинематогра
фия, използван за су
пер ефектите във фил
ма „Матрицата", е Ге
орги Боршуков. За 
„страната на неограни
чените възможности" 
заминава през 1992. 
Има бакалавърска сте
пен от университета 
Рочестър и магистър
ска от Бъркли. На 
26-годишна възраст за 
първи път държи в ръ
цете си най-високото 
киноотличие на плане-

це-

ни позиции във въздухоплавателната 
Неговите теоретични

Звезда на съгласието

риж В Цариград развива бизнес с подкови и активно участва в живота на българската колония. Член е на Съве
та на Бъиарската екзархия и почетен гражданин на османската столица. В края на 1916 г. и началото на 7917 
г написва кшшта Звезда на съгласието", която представлява проект за създаване на световна организация 

■ шписва кпишти . ((д п сътрудничеството между всички страни, народи и религии. Отпе
чатва проекта си на френски, немски, турски и гръцки език и чрез посолства
та в Цариград го изпраща на много държавни и правителствени ръководнте- 
\и включително и на тогавашния президент на САЩ Томас Уилсъп. Дори и 
Бекер, биографът на Уилсъп, свидетелства, че идеята не е била на президен
та, а е заимствана. В проекта си Никола Димков предлага създаването на 
Постоянен световен съвет, които да проучва „средствата, пригодни да под
държат мир и сговор между всички народности в света". Освен 3 главни съве- 

авторът предлага той да се подразделя па 20 върховни бюра, уреждащи 
световната безопасност и разоръжаване, междуверските отношения, въпро- 

Ш-, сите па националните малцинства, световното правосъдие, просветата и 
културата, здравеопазването, земеделието, промишлеността, търговията, 

Г труда и т н Повече от очевидни са сходствата на тези формулировки па
Никола Димков с устава на Обществото на народите и особено на днешна- 

Организация ни обединените нации.______________

та

та
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Шумйе и шумчани (2)Възражение

В „Забъргье" има много 

грешки за село Еребевница
- {Продължени?:., В снимковия материал ма След Втората световна война махала Шумйе 

'$ИГминалия брой)' сУр..117 пише: кръст, пое- била и състава на село Власи. Селото било в 11о-
На стр: 44 пише: „....мина петеи ма Си. Троица, и мес- гапопска община и Царибродски окръг, а от

па'каменни пъглища в мес- тпостта Поле", Всъщност 1956 година - н Пиротски окръг. Населението п
тпостта .Църна ровИиа". Тук този кръст е поспетеп па Вси махалата нараснало и затова при изборите за
ие е имало Мина, само са из-,' Светни Св. Богородица в мес- общински съветници през есента па 1952 годи- 
върщваии изследвания, тпостта Щърбепица. ма Погаповскиятнарод.юосвободителе.11 отбор
п5:,„.т.к.О.„„о,р,„ .«« • 123 се намират дпе 1
рит в смисъл на мочурливо почти еднакви снимки с за' Шумйе били назначени Тодор Ди- В
землище, а съвсем ооратно - надпис: „Жителите на село мнт _ председател, Гера Димитров и Тодор
рид1 в Смисъл на хълм, оърдо. Бребевница в местността «остов - членове, а за техни заместници
След това, на същата страни- Андасарово гувно ма премдаз ва„ Димитров, Златан Стоянов и Станимир
ца, Спасей; Марикйн не; е от (предой)... 6 май 1974 годи- Димитров,
рода Марйкини, а отДодано- на". Снимката е от един пре- В
ви. дой, по местността ие може не ходели на училище, се намират имената па

По-нататък : . се повтаря" да бъде нашето Андасарово Денка Герова Делчева, Милан Ценков Рангелов 
грешката за първото учили- гумно Гумното е на Петър 11 Цепка Златанова Стефанова. След техните денъц, извор във Видим и два силни извора 
ще и се допуска още една гру- Дончев защото зад овцете се имена кат0 място "а Ражда"е е посочено Шум- („кладенци") в дола, до къщата на Раде. В дола
ба грешка: .... докато жите- вижда сдивпикът на чичо Пе- йе- в списька има и ДРУ™ деца от село Власри? под махалата имало извор - шопка и един слаб„„ А ‘ „ „___ но след техните имена, като място па раждане е извор а в Падина - извор, които пресъхвал. На
ново ти /шие ппрз 1949 гп ТЪР' по“високо гоРе се вижда записано село Власйе. Дали това означава, че Преслоп имало кладенци, където в дъждовно 
ново,училище през 1949 го- голият хълм Пулкявица. тогава Шумйе е смятано за самостоятелно се- вреМе шумчани поили добитъка. Буна ри има- 
дииа . Материалните факти Датата 6 май 1974 г. не е точ- лище? Може би отговорът лежи в любопитния л и Златан, Кирил, Станко и Стоян. Погановча- 
са много по-различни. Нова на - па Джурджовдеп в Бре- факТ/ че на 9. 7. 1945 година хората от махала мите Ставри и Раде, които живеели по-близо 
училищна сграда е строена, бевница през посочената го- Шумйе написали молба до Околийския паро- до Шумйе, отколкото до Поганово, сьтцо имали 
след като е построен култур- дина и насам не е правен ден отбор в Цариброд, в която искат махалата бунар, наречен Тодоракьин бунар. Западно от 
пият дом през 1952 година, премлаз. Премлазът в селото им, вместо към село Власи, да се присъедини махалата, на Гола чука, се намира стар бунар, 
Новото училище не е било е свързан с организиране на към село Поганово. Иска подписали: Рангел иззидан с камъни, сега без вода. Според едни 
завршено и през 1956 година, бачиите, а овцете се събират Димитров Лилов, Коста Димитров, Гера Ди- източници това е бунар от латинско време, а по 
а децата са отивали на учили- на бачия около Еремия (14 митров, Георги Киров, Радеико Стоянов, Ста- други - от османско. През 1955 година в Шумйе 
ще в новия културен дом. май) а първият предой се нимир Димитров, Ценко Рангелов, Георги Ди- е построена чешма с помощта на Института по
Община Смиловци на събра- организира около Герман (25 МИТР°В' Спа“н Стоянов и Стефан Стоянов Ки- хигиена в Пирот.
пие от 31. 5. 1956 х е май! Р Р ' ров. Околийският народен отбор изпратил в мераха на махалата, на малкото бърдо и

„ ' : ' ‘ '' писмо до Местния народен отбор в Поганово, СКЛОновете му в посоката на Пиздица и село
' РД ' "■> Шс че „махала Шумйе може да се присъедини до Поганово, се намирала латинска крепост - Ка-
щею няма пеооходи- ,/■ . МНО 11оганово, вместо към село Власи". Вече де. Намирани са стари, големи тухли, части от
ми условия за раоо- ^ _ на 16. 7. 1945 година почти същите жители па обработени каменни стълбове, крепостни сте-
та.... Задължава се се- , / Ж " Уу Шумйе, оглавени от члена на Местния народен 1Ш/ покрити с пръст, каменни корита, каменни

УК3З отбор Киро Димитров Стоянов, изпратили стълбища, тръби от водопровод, с които била 
:'ЙЦУт молба към МНО на село Поганово за помощ, доведена вода от извора Стамировица ... Източ- 

ЖАЙН? У ПжЗ Защо присъединяването на Шумйе към Пога- но от махалата, на границата към село Погаио-
< *' 1 ново не е направено? Вероятно са се намесили во, се намират основи на стара черква, от време-

■ъ с ■ влашани или други влиятелни „партийци" и то Предц нашествието на османлните, край ко-
затова следващите няколко години в архивите ито иманяри с години копаят, търсейки злато и 
срещаме Шумйе като самостоятелно селище, ЛруГИ скъпоценности. Освен полуразрушените 
извън селата Поганово и Власи, а след това - от- основ11 на църквата, времето ч забравата нагьл- 

____________ ново като махала в състава на село Власи. тали всичко, дори и името й. Шумчани сега мя
уча г в новото учили-_______________________________ В село Власи е имало 119 къщи, а в махала мат църква и оорочни кръстове. Имат самосто-
ще едва през 1959/60 'Рухнал домон/ Забърдисто. • Шумйе - двадесетима дома се оформили с по- ятелни гробища и починалите не погребват във
учебна година (Исто- ^ дялбата на фамилиите Костови, Димитрови, влашките гробища. Като свой празник те праз-
рически архив в Пи- На стр 124: „къщата на То- Рангелови, Стефанови, Гьоргьини: Митко и же- Пували Света Троица. На Гергьовден изнасяли
рот, 1958 г., кутия 15). Пак ЛОп Димов (печатна грешка - иа му Ангя, Кирил и Иованка, Радеико и Ие- печено агне, други ястия и пиене край един дъб 
там: „... училището е закрито става дума за Тодор Димит- ли”?а' Делча и йе,жа,.Чеик0Л Вела' ГеР‘1и Ги~ в махалата, 
през 1972 година". Оконча- оову където в селото ра- Иоваг “Елзинка Мика и Милованка, Тодор Шумчани се занимавали със земеделие, ско- 
телно е закпито поез 1976 Р '' КЪДеТ0 В селот° Ра и Роса, Гьора и Люба, Величко и Вела, Нота и ТОвъдство п печалбарство. На нивите си от- 
гол а послеГе^ учител е бил ботидо Г1ИЛИ,^ пРеди ПъР' Райна, Стаиимип и Зора Пера и Кръстина, глеЖдали царевица, ръж, ечемик, овес и други
год., а последен у штел е Оил вата Св. воина .Това нещо ве- Станко и Юла, Иеленко и Косена, Иван и Роса, видове жита фасул тикви, ряпа...
Петър Петров че разяснихме, но пак да пов- Стефан и Васка, Голуб и Дена, Христо и Мили- От Кьира настанала махала Шумйе, но ие

Пак на стр. 43: „Ьребевни- ХОрИМ: къщата е построена ца, Златан и Юла, Александър и Деса, Миладин всички жители на махалата са кръвно сродство, 
чани имали 4 воденици и 1 в периода от 1925 - 1930 г. от и Стана, Коста и Стамеика, Илия и Юла, Тодор понеже има и осиновени хора. И затова в маха- 
дарак иа Пъртопопинската дядо ми Петър Бонев, който и Иерса, Гьоргьи и Руска... _ лата имало и една махленска сватба - между
река.... собственик на дарака от 1912 до 1918 година бил В мерата на Шумйе живеели две семейства, йован Рангелов и Роса Стоянова, които не са и
бил Милев Димитрийе". Що войник които нямали родови връзки с рода на шумча- родство, понеже тя е потомък на Стоян от с. Ку-
се отнася до единствения да- рт т гопр вляво пол ни. В източната част на мерата е живяло семей- са врана, осиновен от Коста Стоянов,
рак в Забърдието до електри- п.,„и),ПТа пмшр- Мутипнти ството на Раде Савов от Поганово^а в западната През септември 2010 година обиколих маха- 
фикцията на района през пт гр.п Гмилпкчи 1971 гп 1И -семейството на дядо Асен и баоа Ангелина - Лата. Половин ден снимах къщите, паметниии- 
1972 година той е познат ка- от,“Л° Смилоеци 1971 гади- Пена от село Власи. те в гробищата, Бански вър, ждрелото на река
то лапак па Васил Мадов То Иа ' Всъщност това са музи- Понеже махалата възникнала край поятите, Е ^ Прекрасна природа, прекрасно место- 

р кан™ от с- БРебевница. Пра- извън нея имало само две пояти - тази на дядо положение, няколко хубави, нови къщи, ябм- 
ва може ДЛ се види И В разре ВОСТоЯЩИ; Тодор Тричков - Стефан била на Рид и на дядо Коста - до маха- КОви дървета, окичени с червени плодове... Но
шерието за раоота^под номер кларнет, Слободан Ценков с лата, докато другите стопани отглеждали до- главн0 _ махалата е пуста, ие срещнах нито 
15^10Т 1-1951,тоДинФ изда- флигорна, Цветко Каменов с битька си в поятите и кошарите в дворовете на един човек. Нивите пустеят, ливадите буреияе- 
денб на Васил Мадов (Ист. 5ас (сам0 той е от с. Смилов- домовете си. В Шумйе пояти имали и Коста, ват< а в гробищата - „никнат" нови гробове, 
архив в Пирот, кутия 61 за цИ), Васил Илиев сбас Клек- Павел, Димитър и Рангел, синове на Михаил 
1951 г.). ЗсТ, да ::бъд'е.м точни над'и. Боян (Банча) Петров - (Миаил) от влашкия род Аризанови. 
докрай, тртгбва'да .отбележим него Петър Хрис- В м!Рата на махала шУмйе се .на“иРат изво“
и-факта, Ч.епйе5/Д956:г. вспи- тов< Андрея Иванов - бара- рИТе: Стамировица (сега чешма), Кьирии кла
сика на занаятчиите, които са. 5ан, а зад иего Чедомир Весе- 
задължени с данък, •«* дами- линбв, всичките от Бребев- 
ра и Иван Милев Бонев, баша „ица г, ..„

Дймйт1)р, К4ияе'в; като да- Целта ми беше да посоча 
ракчия. Даракт/ге едпп, а ед- сам6 по-големите грешки и 
на малка част внего цма-Цвф пропуски, отнасящи се до 
танка Мадрва Милева, май- моето родно село и до моя “ч 
ка на Дим.ипф Милев й сес- р0д. за общата научна стой- 
тра на Васил МаДов. ност йа книгата нека да си ка-

Пактамп,,... фамилия Джа- жДтдумата компетентните за 
вини.,, жйте.ште на село Бре-- тази област, 
бевница ги наричат Албац- ^ Зоран Т. Димитров
йй" ПрЯКЬр-Ьт АлбаМЦИ се Лсн/т-.т на Цариброд, роден в с. 
отнася здро.щКолини.ъ . . Ч/1 Бребевница ЙЙЦ. .

- Ио-

през 1953 годинакоитосписька па децата,

лото само да завърши 
училището". Новото 
училище ме е рабо- 
тило и през 1958 г., за- 1вши

гм (■

Iшшжщото сградата „няма 
подове, прозорци и 
врати". Бребевнишки- 
те деца започнали да

Цветко Иванов

па
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- у\ еУспех на босилеарадски аимназисшки 
^.републиканското състезание по руски език

Ема Григорова първа на окръжното състезание 
по математика

;
Оля - вицешампион, а Валентина пета Шампионка с

максимален брой точки
!

(От стр. 1) 
В престижното състезание 

участваха тридесетина учени
ци от цяда Сърбия, осъщес- 
твиди най-добър успех на ок
ръжните състезания. Боси- 
леградските ученички зад се
бе си оставиха връстници от 
реномирани средни учили-

Икономическия факултет в 
Ниш.

Оля и Валентина са пълни 
отличнички и носители на

(От стр V го обича математиката и пок- 
Освен Ема в окръжното рай редовните си домашни 

редица престижни призна- състезание участва и сьучени- упражнения, постоянно ре
ния и грамоти от общински и й Ивайло Димитров, с ко- шава и други математически
окръжни състезания по раз- гото заедно бяха пръви на об- проблеми. Казва/че не рядко 
лични предмети, а вече е из- щинското състезание по този се консултира и с по-възрас- 
вестно, че накрая на учебната учебен предмет. тъгата си сетра Мая и с баща
година ще се „закичат" и с Бу
кова грамота.

Преподавателят им Ста
нислав Тодоров изтъкна, че е 
изключително

ща.
Двете босилеградски 

мичета изтъкват, че успехът 
им представлява награда за 
упоритата им работа и сери
озните едногодишни подго
товки. "Най-много

мо-

доволен 
постиженията на своите уче
нички и добави:

- Оля и Валентина оправда
ха очакванията ми. Успехът е 
награда за упорития им труд. 
Особено съм доволен от пос
тижението на Оля на теста по 
граматика, на който тя завою
ва 29 от максималните 30 точ
ки и съвсем замалко й измък-

от

дължим 
на преподавателя по руски 
език Станислав Тодоров, кой
то почти всекидневно ни под
готвяше за състезанията още 
от началото на учебната годи
на", посочиха те.

- Много съм щастлива и из
ключително доволна от пос
тижението, което ме задъл
жава занапред да работя още 
по-упорито и да стремя към 
нови успехи, казва Оля. Въп- есен да стана <ТУДентка по ме- 
реки че езиците ми вървят дицина' посочи тя- Валенти- 
добре, имам огромно жела-

да продължа образование
нието си в някой от факулте
тите по медицина в Бълга
рия. Вече сериозно се подгот
вям за кандидатстудентския 
изпит и надявам се от тази

на първото място, с гордост 
каза Тодоров.

Качествата и всеотдайнос- 
тта в работата на Тодоров ве
че са известни в цяла Сърбия, 
понеже в досегашната си ка
риера със свои ученици е пе- 

Оля и Валентина заедно с преподавателя им Тодоров ще челил редица престижни 
присъстват на 24 май в Руския културен дом в Белград на признания от републикански 
церемонията по официалното връчване на грамоти и наг
ради на най-успешните участници в тазгодишното ре
публиканско състезание по руски език за гимназисти.

на има желание да следва в

Ема Григорова с преподавателката си Павликени Величковаи дори и от световни надпре
вари по руски език.

ПЛ.Р. Голями заслуги за успеха си.Владимир, който е препо- 
на Ема има и преподавател- давател по математика и ,ин- 
ката й по математика Павли- фо.рматика в брсилеградска- 
кена Величкова, която много та гимназия, 
й помогнала около подготов
ките за състезанието.

От конкурс за детското тборчесто 6 Ниш
Ема подчертава, че ще прог

Три награди за 

димитровградски ученици
дължи да учи както и до сега 

Победителката изтъна, че е и да се подготвя за нови пре
много щастлива заради пое- дизвикателства. 
тигнатия успех. Разказа ни, че 
от всички предмети най-мно-

ПЛ.Р.

Ученичките от Димитров- ден на известния детски писа- чева, спечели втора награда
от Дания Ханс Кристиян за изобразителна творба в ка

тегорията на ученици от пети
В основното училище 6 Босилезрадградското основно училище 

„Христо Ботев" Катя Димова, Андерсен.
Моника Илиева и Мартина Темата на конкурса бе „Та- до осми клас.
Манчева получиха награди от ка днес би писал приказки
републиканския конкурс за Андерсен". митровградски деца получи-
литературно-изобразително Катя Димова спечели пър- ха и специално признание за 
творчество който обяви ва награда за литературно колективна изобразителна 
Отделът за" детски книги към творчество в категорията уче- творба - в изготвянето на коя- 
Народната библиотека „Сте- ници от първи до четвърти то участвали 15-ина ученици, 
ван Сремац" в Ниш. Конкур- клас. Същата награда в тази Творби за конкурса изпра- 
сът бе организиран по случай категория спечели и Моника тиха около 1000 ученици^ от ‘Право да 
2 март - Международния ден Илиева, но за изобразителна цяла Сърб 
на детската книга и рождения творба, докато Мартина Ман-

тел

Подготовки 

за записването 

па първолаци
се запишат в първи клас имат всички деца, 

родени от 1 март 2004 до края на февруари 2005 година

Нека да отбележим, че ди-

Б.Д.ия.
От 1 септември 20П година гог и психолог, 

в Босилеградско в първи клас
ще тръгнат 66 ученици, със 17 специалисти в босилеград- 
по-малко отколкото през нас- ския Здравен дом работят са- 
тоящата учебна година, сочат мо педиатри,, другите лека- 
данни от училището. 35 от ри-специалисти ще бъдат ан- 
тях ще се учат в централното гажирани от вътрешността, 
ОУ в града, 9 в Райчиловци, 4 така че след като от Здра 
в Радичевци, 3 в Гложйе, по 2 дом определят датата за ид- 
в Бистър, Зли дол нови и Ри- ването на тези лекари, от учи- 
качево и по едно в Горна Ли- лището веднага ще отправят 
сина, Долна Любата и Горна призовки до родителите на 
Любата, Бранковци, Църно- бъдещите първолаци да дове- 
щица - Две реки, Бресница, дат децата си на задължцтел- 
Млекомицци, Дукат-Дудина ните прегледи, а. след това и 
махала и Горно Тлъмино. , при педагог и психолог. В 

Йелена Д. Джурджевич и Анджела В училището изтъкват, че училището казват, че очакват 
Стефанович, ученички в Основното освен задължителните лекар- зова да стане през среда та на 
училище „Деспот Стефан Лазаре- ски прегледи, които ще се следващия месец. 
бич" в Бабушница, се класираха за провеждат в Здравния дом от' Освен лекарските и удосто- 
републиканското състезание по исто- специалисти по педиатрия, веренията за психическата 

, рия, което през май ще се състои в офталмология, физиология подготвеност, при записване- 
■’ Търстеник. На окръжния шампионат и оториноларингология, за то на децата родителите за- 

Ьк ’*! в Пирот Йелена зае първо място в ка- бъдещите първолаци ще бъ- дължително трябва да пре- 
^ ‘ тегорията ученици от 7 клас, а де организирана и проверка доставят и акт за раждане и

Анджела се класира също на първо на психическата им подготве- удостоверение за завършено 
място в тази за шестокласниците. мост за училище, която ще предучилищно обучение.

Ч.Б. извършат училищните педа-

Тъй като от посочените
Бабушница

ТипзШка огдап11асца 01тИго\/дгаб
Ва1кзпзка 7, 18320 01гт1гоудгас11 ЗгЪча 

1е1/(ах -.381(0)10360873 
е-та!1:1о<ЯтИгс№дгас1@р11.уи 

жеЬ-бИе: жм».1о<*гти1гохдга0.огд.уи

Две ученички 

се класираха за 

републиканското 

първенство 

по история

ВПИЯ

ЧЕСТИТИ

Великлен
и

таи
на всички граждани 
в общината и им пожелава 
много късмет и успехи

П./1.Р.



Образован ио в цлтура

В Босилеград се състоя общинско състезание по български език— ^ОСИЛбГрДД^^И ОСМОКЛЗ.СНР1Ц1Л

на ученически преглед на
,6 ученици от Основното училище "Георги Димитров" и Бо- НауЧНО-ТвХНИЧвСКОТО ТВОрЧвСТВО

?г:=г.й'^=:т,‘» н0^™т.о^=г„",ов;=и^ гздахгжгжа
ществиха най-добри резултати ма общинското състезание, кое- '.^Босилеград ще участват в републикан- на 20 май ще се проведе в Панчево. Участието 
то се проведе на 10 април. В състезанието участваха общо 40 уче- ще в ьосилефад, ду VI си в престижното състезание те осигуриха
ници от пети до осми клас - по П от пети, шести и осми и 7 от гь^ кат0 заеха първи месга на окръжния
седми клас. _ преглед, който неотдавна се проведе във Вра-

Най-успешна сред петокласниците беше I амара Стойнева, н' Александра спечели максималните 100
която завоюва 18 от максималните 20 точки. Освен Тамара за точки в дисциплината "Информатикага във
по-високия ранг се класираха и съученичките и Радица Божи- функция на техниката и технологията", а Вла-
лова със 17, както и Иелена Стоянчова и Оля Петкова с по 16 спе- \У^ сьщо с максимален брой точки, зае
46 При шестокласниците най-добри бяха Наталия Йосифова, п ърво място в дисциплината 'Видео творчес-
Анджела Джорджевич, Тияна Апостолова и Ивана Владимиро- тво . „
ва, които спечелиха по 17 точки. На състезанието във Враня Александра

При седмокласниците само две ученички успяха да се класи- презентира компютърна програма, изготве-
рат за републиканското състезание - Венка Димитрова и Лю- на във \^15Г1АГ ВА51С, за изчисляване на по-
бинка Митова, които завоюваха по 15 точки. върхносг, вместимост и дължина на най-дъл-

Със спечелените 18 точки Наташа Стоилкова беше най-ус- гата диагонала на предмети с формата на па-
пешна при осмокласниците. Заедно с нея на републиканско ще ралелопипед. Владица представи документа-
заминат и Ана Стоичкова със 17, както и Верица Арсова, Илия- лен филм за Власинско езеро, който е напра
на Велинова, Мартин Стоянчов и Александра Миланова, които вил в компютърната програма МОУ1Е
спечелиха по 16 точки. МАКЕК. На самия запис той е добавил звуко-

Както и миналата, и тази година организатори на общински- ви и други ефекти и е монтирал филма. С те-
те и на републиканското състезание по български език за учени- зи презентации босилеградските ученици ще
ците от основните училища са Министерството на просветата и се Представят и „а републиканския преглед,
науката и Матицата на българиите в Сърбия. П.Л.Р. За успеха на Александра и Владица големи

заслуги има и преподавателят им по инфор
матика и техническо образование Зоран Ди
мов, под чиего ръководство са се подготвяли 
за окръжното, а вече се готвят и за републи
канското състезание. П.Л.Р.

20 април 201 Г12

Димитро барад

Турне на филмовия 

фестивал „Свободна зона" Конкурс на Радио Бълзария
Димитровградската публи- си за най-добри и които бяха 

ка, преферираща авторските предствени на вниманието на 
филмови произведения, които димитровградчани, бяха: ру- 
се занимават с най-актуадни мънският филм „Светът по 
обществени и политически те- Йон Б." на Александър Нану, 
ми, тези дни първа имаше въз- сръбският филм „Невидими- 
можност безплатно да просде- те" на Никола Подич, герман- 
ди най-добрите четири от об- ско-конгоанската

ПОСВЕТЕН НА 24 МАЙ - ДЕНЯ НА СЛА
ВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И БЪЛГАР
СКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА

Редакция „Предавания на български 
език" при Радио България обявява началото 
на конкурс, посветен на 24 май - Деня на сла
вянската писменост и българската просвета 
и култура.

Разкажете ни за нещата, които ви свър
зват с България в дома и в страната, в която 
живеете. Изпратете ни снимки и разкази за 
всичко българско, за вашето хоби, свързано 
с Родината.

Крайният срок за изпращане на вашите 
писма или имейли трябва да носи дата или 
клеймо 31 май 2011 година.

Победителите в конкурса ще бъдат обяве
ни в началото на месец юли 2011 г.

Пишете на адрес:
Българско национално радио 
Радио България 
Предавания на български език 
Бул. „Драган Цанков" 4 
София 1040 
България
Имейлите изпращайте до:
Силвия Николова - 5Иууа_п@аЬу.Ь§
Елена Каркаланова - екагка1апоуа@уа- 

Ьоо.сот
Редакционни телефони: ++359 9336 665; 

++359 9336 549; ++359 9604001
Ще се радваме да бъдем заедно в ефира на 

Радио България.
Очакваме вашите писма и обаждания!

копродук-
що 26 такива творби, предста- ция „Оттук до вечността" на 
вени на шестия фестивал „Сво- Майкъл Медсен и „Симфония- 
бодна зона", който в края на та на Киншаса" на Мартин На
миналата година се проведе в ер и Клаус Вишман, който е 
Белград под мотото „Н 
тата .

Турнето на „Свободна зо- ция и Италия, 
на", което през април, май и Мини-фестивала организи- 
юни ще обхване 24 града в Сър- раха димитровградската гим- 
бия, в Димитровград се прове- назия и белградският култу- 
де за четвърти пореден път. рен център „Рекс", докато ме- 
Четирите творби, които бел- диен спонсор бе РТ Цариброд, 
градската публика провъзгла- Б. Д.

ад чер- копродукция на четири стра
ни - Дания, Финландия, Шве-

Екип на музикалната редакция на РТС пребивава в Димитровградско

Подготвен документален филм за Великден
Екип на музикалната ре- ково и певческата група към тво с РТ Цариброд, с която внимание на документалната филма за Великден с екипа

дакция на РТС неотдавна Дома на културата в Пирот, медия планира съвместни си програма. Покрай другото бяха и двама реномирани
пребивава в Пиротска и Ди- Участва и един цафарист, проекти. за това свидетелства фактът, специалисти за осветеление.
митровградека общини с цел който изпълнява народни РТС посвещава голямо че по време на снимането на Единия от тях Стоянче Ива-
изготвяне на музикално-до- мелодии, както и деца от По- нов е по потекло от село Бо-
кументален филм за Велик- етичната работилница към жица. Той вече е работил
ден. Десетчленният екип на библиотеката „Детко Пет- върху значителни докумен-
медията, предвождан от ре- ров". Общо взето филмът е тални и игрални проекти на
дактора в музикалната редак- сплав от духовна и традици- РТС. В екипа бе и ДраганТе1
ция Светлана Азаняц и ре- онна музика", сподели Свет- ьович, шеф на мобилното о
жисьора Слободан Симойдо- дана Азаняц, която от години ветление на националната т
вич, засне филма в приказни- се занимава с етноложки из- левизия, който е бил ангаЖ'
те красоти на Погановски и следвания на различни край- ран за сериалите „Вук Кара,
Суковски манастири и по де- ща в Сърбия. жич", „По-добър живот
филето на река Ерма. Една За режисьора Слободан „Щастливи хора", „Мири-
част от творбата е заснета и в Симойлович този филм е мата на дъжда на Балкан!
Народната библиотека „Дет- един от множеството доку- те", както и на редица изве
ко Петров" в Димитровград, ментални проекти, реализи- тни филми на Здравко

„Има малко краища в Сър- рани в този край. Участвайки ра, г0ра„ Маркович, Емир
бия, в които е налице сплав преди известно време в рабо- Кустурица... за
от мистериозното и духовно- тилница за изготвяне на ар- Документалният филМ
то Манастирите между Ди- хеодогически и етнографски Великден ще бъде излъчен
митровград и Пирот предиз- филми, той твореше в ди- РТС в рамКите на Ц»1™
викаха вниманието ни. Зае- митровградските села Бодев „Сръбски източници
нехме пеенето на монасите от дол и Смидовци. Нека да от- време на великден

"Рождество на бележим, че Симойлович от- празници. Ще го излъч
чита отлично сътрудничес- Цариброд.

манастира и
Пресвета Богородица в Су-



ОтВшмт 13&Й**Н-СтЩ&20 април 2оТГНННбНВвНМЙЯ^

шишка футболна зона - 20 к Аматьорският 
футболен отбор на 
Сърбия беше на 
подготовки в 
Димитровград

Завърши първенството на Първа 
сръбска баскетболна лига-изток

у[ЩЯ

Балкански - Радан 1:0

Трета домакинска победа с Димитровград оцеля
М11ШШЙПА11 В последния (26) кръг от първенството на Първа сръбска ди-минимален резултат Идеални

Димитровград,^!1 април до върха на таблицата. Гостите 21:18; 26:18) и по този начин осигури участието си в същия ранг 
2Ш спп " 1 рК ?Рите/1и - се съсредоточиха да защитават на състезание и през следващия сезон. _ 1/Г /1Г)п1/ Я ЯП
около 500, рефер - Милан Йо- вратата си и с изключение на ® състава на Димитровград бяха: Б. Йованович, Красничи, у Ъ/ГС/С/ 1Л-УТ ЛЛ

В=Чг 4 йо— 7Г националите
вич и Миленкович от Радан. завършваха на ръба на наказа- 

Балкански. Петрович 6.5, Пе- телното поле на Радан. В 42 ми-
В' Ге°т)сИп 6'5, Савич нУта Пешев отлично центри- 

1 М. Джунич 7.5, Попович 7.5, ра, но Попович замалко закъс- 
Нацков 7.5, Ьошкович 6.5 (Зе-
кович 6.5), Иванов 7 (М. Геор- През второто полувреме до- 
гиев -)/ Оеманович 7, Л. Джу- макините тръгнаха още 
,Шп 7(Пе™ов _ по-настървено. В 51 минута ка-

Ман Марджич 6, Смилко- питанът Нацков бе съборен в 
ВИЧ 6.5, Миленкович 6.5, Мило- наказателното поле и съдията 
шевич 7, Стоянович 7, Джор- посочи бялата точка. Дузпата 
джевич 7.5, Загорац 6.5 (М. Ио- реализира Османович. Оказа 

6), Иванович 6 (Дж. Иович се, че това бе и крайният резул- 
-), Костич 6, Цветкович 6.5, тат на мача. В 85 минута Нац- 
Кривошия 6.5 (Хаджибулич -). ков отлично центира, но М. Ге- 

Играч на срещата: Алек- оргиев не стигна до топката, 
саидър Нацков. В следващия кръг Балкан-

За трети пореден път Бал- ки гостува на Моравац. 
кански като домакин стигна до

Аматьорският национален 
отбор на Сърбия по футбол от 
11 до 15 април проведе подго
товки в Димитровград за ква
лификационния турнир, кой- 

• то се проведе от 16 до 20 април 
в България.

Селекционерът на отбора 
Владета Томич и помощникът 
му Йовица Миликич сподели
ха удовлетворението си от ус
ловията за подготовки в Ди
митровград. Те наблегнаха на 
любезността на ръководството 

персонала 
„Сакс-Балкан" и доброто иг
рище в спортния център 
„Парк". Д. С.

Крайното класиране 6 Първа сръбска 
лига - изток

1. Напредък Макси 2223:1797 4826 22 4
ня. 2. Ябланица 26 20 6 2199:1885 46

3. Пирот 2273:2061 4426 18 8
4. Юг Враня 26 18 8 2005:1959 44
5. Морава 2099:1935 4325 18 7
6. Юниор 26 13 13 2125:2001 39
7. Куршумлия 26 12 14 2151:2219 38
8. Младост 26 13 13 2018:2112 38

вич 9. Еко баскет 26 11 15 2144:2201 37 хотелнаи10. Прокупие 26 9 17 2113:2244 35
11. Княжевац 25 10 15 1949:2050 35
12. Димитровград 26 6 20 1916:2263 32
13. Рътан 26 6 20 1922:2151 32
14. Нибак 26 5 21 1759:2018 30А■ С. НФЗ - 19 кръгтри точки, които го доведоха

Младост - Моравац Орион 1:4 Победа в ПустаУспехи на младите димитровградски футболисти

Изключително Трето място на турнира в Крушевац река
представяне на гостите Димитровградските футбо

листи се завърнаха с три точки
В рамките на Мини-макси пех за димитровградския със- 

лигата отборът на Балкански, тав.
рикошира до цен- съста-вен от деца, родени през *Нека да отбележим, че от- от трудното гостуване в_Бой-

дион "Пескара", зрители - око- тралния нападател Савич, кой- 2000 и по-млади, миналия уи- бор на димитровградския ли- ник- Балкански бе по-добрият
ло 300, главен съдия - Алексан- то от непосредствена близост я кенд игра мачове в Крушевац. гар, съставен от деца старша сьперник през пъвото полув-
дър Ристич от Ниш. Голмай- изпрати във вратата В 38 ми- учасхваха 12 отбора от Източ- възраст (пионери), в първия Реме' ВтоРата част на мача А°-
мХосгеи°РсГиВчВз544Д^киЧ3ав на Сърбия. В мж/о силна кон- кръРг от първе/сгвото на Пи-

38 и М Трайковйч в65 и89 терена,избяга ™ защитата на «уренция димитровградският ротска окръжна лига победи най.добрия си шрачУ в ТРЗИ
^ГсВТоГоВГрЧ7оРе4аяИНна нТщГ^цТс 6:0. Тр^

първото полувреме босилег- Филип Филипович от Ниш с ла в този мач отбеляза Стану- д0 равенство стигнаха в 78 ми-
Младосш: Величкович, Зарев радчани все пак успяха да вър- 5:1, игра наравно с ПроСокер лович, два Коцев и един Кир- нута благодарение на същия

(Пенев) Г Стойков (Глиго- нат интригата в мача, понеже в от Крушевац - 2:2, загуби по- ков. футболист. Победата на Бал-
ров) Васев Н Воинович, Ми- 44 минута след един ъглов удар луфиналната среща от Рад- ‘Младежкият състав на ди- кански осигури най-добрият
халов (Зарков), Георгиев, Б. Во- Мирослав Георгиев се възпол- нички (Пирот) с 2:4 и победи в митровградчани отсрочи сре- играч на терена Лазар Джунич
инович, Спасич, Владимиров зва от грешката на вратаря на борбата за трето място отбора щата си със Задругар от с. - 3:2.

гостите и от непосредствена на Траял от Крушевац с 2:1. Крупъц. Управата на Балкански от-
Моиавсш Орион■ А Йовано- близост вкара гол. Третото място е голям ус- Д. С. прави благодарност към Пуста

вич П Цакич, Маркович (от 57 През вторите 45 минути гос- Река за добрата игра и гостоп-
мин.Костич), М.Цакич, Джор- тате не позволиха на "зелени- Г Ротт риемството.
джевич, Петрович, Стаменко- те да направят обрат и вкара- |)^ЦХ1Сс1.ИС1Сг1 “ А СД СТЗ.Т/ О. I
вич (Миленкович), С. Трайко- ха още 2 гола, автор на които .17
вич, Савич (Й. Йованович), М. беше Младен Трайкович в 65 и Димитровград, 10 април сич 6, Михайлович 6, У. Стано- 
Трайкович и Джокич. 89 минути на мача. „ 2011 г. СЦ „Парк", зрители - евич 5.5, Цветкович 6, Иович

Гостите от лесковашкото се- В следващия кръг "зелени- около 100, рефер Саша Ристич 5.5 (Маринкович 6), М. Станое- 
ло Мръщане се представиха те" гостуват на "Ропотово" във от Пирот (8). Голмайстори: вич 5.5, (Милкович -), Станко-
като силен отбор и заслужено Враня. Станулович в 3, Кирков в 38,57 вич 6 (Таков -), Богданович 7,
завоюваха победа. Още от пър- В останалите срещи от този и 60, Гъргов в 64 и Соколов в 70 Йованович 7.5 и Шошевич 7. Отначало всичко
вия съдийски сигнал Моравац кръг са постигнати следните за Балкански, а Богданович в 44 Играч на срещата: Кирков. според плана и след първото
започна да атакува вратата на резултати: Пуковац -БСК 5.0, за ред стар. Във втория пролетен кръг ПОДуВреме "зелените" имаха
"зелените" и пече в 5 минута Слога - Запланяц 1.0, У1^ Балкански1. Манич 6 (Стано- петлетата на Балкански побе- преднина от 1:0. През този пе-
излезе напред в резултата. Морава 4:2, Единство - Злочу- ев С. Маринков, Чирич 7 диха убедително връстниците риод от мача босилеградчани
След като вратарят на босилег- дово 0:5, Моравица - Пуста ое- (дарко Иванов -), Дамян Ива- си от нишкия отбор Ред стар. играха много по.добр^ и ^
радчани спаси един силен ка 2:0и Мрамор-Ропотово0:2. иов 7 (Басов 7), Г. Маринков 6 Те бяха особено добри през даваха голови положения, ед-

П./1.Р. (Соколов -), Гъргов 7, И. Ма- втората част на играта, през н0 от които в г1 мин
ринков 7, Алексов 6.5 (Петко- която вкараха пет гола. зира Никола Спасич До по-
вич -), Бошков 6.5, Кирков 8, Във временното класиране чивката "зелените" пропиляха
Станулович 7 (Цветков 7). Балкански заема трето място с още няколко шанса

Ред стар: Перенчич 6 (Ком- мач по-малко. в началото на второто по-
ленац 5, В. Джорджевич -), Ва- Д, С. лувреме домакините изравни

ха резултата без да искат. След 
едно разбъркване в наказател-

Ниш, 16 април 2011 г. Игрището на Сииджелич, зрители - 
около 50, рефер - Стефан Динич от Ниш (7.5). Голмайстори: Са- топката в.^вратата ^
тЧСинджелитм'.Митич 7.5, Савич7(Милев -), Рангелов 7, Мил- д°^а „ когато Р^чкижжмамда*»
ВИ Балкански: Манич 7, С. Маринков 7, Киров 7.5 (Соколов -), равенствот^'^83 
Иванов 6.5, Зарков 6.5, Гъргов 7 (И. Маринков -), А. Алексов 6.5, Р Младост Гом, ЛЗелТ3"
Дж. Маринков 7, И. Алексов 6.5, Кирков 7.5 (Басов 6.5) и Стану- ^Уч "подар " токата “на

Л0И покрай добрата игра отборът на Балкански, съставен от де- Костичбфор 33
, , младша възраст, загуби от силния отбор на Синжелич. Ди- айния резудтат .3- “ полза 

митровградчани и нататък заемат второ място с 24 точки и мач иа радаи К у П д р
по-малко. Д- С.

Босилеград, 17.04.2011 г. 5та- ле, топката

дост).

и С. Стойков.

ДС.

Младост изпусна 

точка в Лебане
тръгна

удар извън наказателното по- еали-

Таблицата след 20 кръг
гол-ра.и. точкипоб. раи. ми-мач

4338:22414 21. Балкански (-1) 20
2. .Запланяц 

-3^ Мора вица
4. Пуд а река
5. Слога__

| -^- Пуковац__
■; ..?■ Морава____ _____
: 8. Моравац Орион 20 
| 9. Вучйе

4135:14
27:14

320 12 5 [Синджеаич - Балкански 3:0406120 13
20 12 3734:2671

3631:26820 12 0
"20 Ю 5
"20 11 0

3545:195 на ста-
3343:279
2931:20758
2810 22:28120 9
2733:259I Злочудово 

П. Ропотово 
12. Мрамор 
13 Л а дан 
14. БСК

20 8
2732:293 920 8
2410 21:33320 7
2311 21:30

10 23:31
14 35:54

220~ 7
22420 6 ца1615. МладорГ 20 5

'6. Единство (-1) 20 0
1

08:81200
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Национален съвет но българското малцинство в Сърбия
Космонавтите Иванов 

и Александров с медали 

за усвояване на космоса
Покана

за предоставяне на оферти за дизайниране и 
изработка на У1/еЬ сайт на НСБМ

У Цели на креирането на сайт на Националния съвет на 
българското малцинство

Българските космонавти Георги Иванов и 
Александър Александров бяха наградени от 
руския президент Дмитрий Медведев с меда
ли „За заслуги в усвояването на космоса". 
Отличията са по случай 50-годишнината от 
първия полет на човек в космоса.

На церемонията в Кремъл, която е част от 
тържествата по повод юбилея от полета на 
Юрий Гагарин, бяха поканени космонавти и 
астронавти от цял свят.

Тук в Москва и в Звездното градче се чув
стваме като в роден дом, каза за БНР веднага 
след награждаването първият български кос
монавт Георги Иванов. Голяма чест е за мен 
да получа тази награда от президента на Рус
ката федерация. Ние по космическите проб
леми сме обединени в много общи програми. 
И сега наша апаратура лети на станцията 
около земята. С нея работят американски и 
руски космонавти и от много други страни, 
посочи Георги Иванов.

Според другия наш космонавт Александър 
Александров, България трябва да има своето 
достойно място сред страните, които усвоя
ват космоса. Мястото на България би трябва-

Целта па креирането на сайта е навременно пласи
ране на актуални информации за дейностите и пла
новете на НСБМ и комуникация с граждани!е. 

Технология за изработка, визуална идентич- 
съдържание на ЪУеЬ презентацията

У Технология за изработка
Необходимо е да се креира СМ5 ма 3 езика (сръб

ски, български, английски). Трябва да бъде създадена 
възможност за самостоятелно ажуриране съдържа-; 
нието на сайта, с акцент върху поставянето на йерар
хия па сихронна и асихронна администрация за раз
лични категории на внесени и пласирани съдържа- 

Към техническото решение на ЪУеЬ сайта е необ
ходимо да бъде креирана и съпътстващата го техни
ческа документация, която описва креирания прог
рамен шифър и инсталацията на С5М.

У Визуално решение

ност и

Георги Иванов и Александър Александро

ло да бъде наравно с тези страни, защото ние 
доказахме, че сме космическа държава. Надя
вам да станем член на Европейската косми
ческа агенция и вече с наши национални 
програми да заемем достойно място сред 
космическите нации, изтъкна Александър 
Александров.

Текст и снимка: Васко Михайлов, кор. на БНР
в Москва

ния.

Същността на изискваното визуално решение за 
сайта, по примера на най-добрите решения за подоб
ни сервизи, е такава доминиращо обработена инфор
мационна архитектура, че да се получи четливост на 
информациите и приветлив изглед на страниците на 
сайта.

Избор

Драган Георгиев уби вълчица
У Съдържание на У/еЬ презентацията

Необходимо е да се осмисли адекватна система за 
лесно подменяне на части от страниците (особено на 
първата страница - категорията новини) заради вна
сяне на различни съобщения, специали, реклами и 
подобни съдържания, които се представят като бло
кове.
У Обем на изискванията и срокове

- Изпълнителят получава дефинирана структура, 
функционален дизайн на страниците и описание на 
функционалността. Въз основа на получените данни 
и напътствия изпълнителят осмисля визуално и тех
нически МеЪ сайта.

- Сайтът се поставя на отделен съществуващ домен.
- Срокът за предаване на сайта за публична употре

ба изтича на 15. 05. 2011.
- Трябва да бъде креирано решение, което дава въз

можност работната версия на сайта (с основните фун
кционалност за внасяне и представяне на текстове) в 
първата фаза на проекта да бъде предоставена за пол
зване най-късно 20 дни след подписването на догово
ра с извършителя на работата. Срокът за креиране и 
предаване на комплектното решение за тестиране за
вършва на 15. 06. 2011.

- Изпълнителят поема задължението за техническо 
поддържане на МеЪ сайта на нивото от годишния до
говор, както и да организира обучение за МеЪ редак
цията за ползване на СМ5 решенията.

- Трябва да бъде предоставено предложение за хода 
на проекта (хуогкЯом/) с предвидени контролни точки 
(шПез1опез), което включва инкорпорирана динами
ка на плащането на услугите за креиране на сайта.

- Срокът за изпращане на оферти изтича на 29 ап
рил 2011 година.
У Условия на поканата

Свои оферти могат да изпращат фирми в качество- 
юридически лица, както и физически лица. 

Системата за оценяване на офертите ще се базира 
на евалуацията на следните характеристики:

1. Референции
2. Срокове
3. Цена
4. Обща оценка за офертата 

Офертите се изпращат на следния адрес:
пасзауЬ§@ореп.1е1екот.гз

Драган Георгиев, 47-годишен ловец от босилеградското се
ло Извор, миналата седмица отстрели вълчица с тегло около 
50 килограма недалеч от къщата си в Пачаръзова махала.

Ловецът ни разказа, че бил в двора, когато съседите му забе
лязали от балкона как на около 200 метра от къщите им вълк 
давил овца от стадото на съселянина им Сашо Величков. Геор
гиев веднага грабнал пушката и се втурнал към местността Ро- 
сова глава, където стадото пасло, но по това време било без ов
чар. Заварил вълчицата и я прострелял с два куршума. В тър- 
наците покрай падналото животно намерил две удавени ов-
ци.

Опитният ловец посочи, че това е трети вълк, който досега е 
отстрелил. За последния трофей местното ловно дружество 
"Сокол" ще го награди с безплатно разрешение за лов през 
следващия сезон, а от общината ще получи парична награда.

През последните месеци вълци причиниха големи щети на 
животновъдите в Извор, Бедут, Ресен и другите околни села. 
Освен овце, хищниците, които не рядко се спускат и до самите 
махали, удавили и няколко прасета.

ПЛ.Р.

й.о.о. на гражданите, 
деловите 

партньори и на 
клиентите 

честити
Великден

м
ОБНОУАНО 15И.1

Те1: 017/877-877 
Рах: 017/877-661 

5ег\Л5: 017/877-642 
'^г-г е-таП: Ьбгко@рМ.уи

- РРЮ12Х/СЮ1\иА
- трсса/ша
- 1)5Ш6Е

■ "~А и
Първи май::Я1

здравният лот в дититровгрпд
ТО на

честити
Първи тай и Великден
всички жителите общината и им пожелава крепко здраве

и късмет
на За всички информации 

звънете на тел. 010 360
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На 8 АПРИЛ на 87-годишна възраст в цар
ството небесно се пресели нашият мил баща, 
тъст, дядо и прадядо

КЕРивисОР5ЕИВ!А 
М1М5ТЯУ ОР ЕМУ1КОММЕМГ, 
МИШО АЛО 5РАТ1А1. Р1АММ1ГЧС

I. ОтюсИп5кИ1 Ьг1ддс1л 51Г.
I 1070 Ме\л» Ве1«5гас1е

-359 /ГАХ: I 301 (011)31-31-394/\ллууу'-екор1ап.20У.г5

СЛАВЧА ТОДОРОВ 1924-2011 
от Пъртопопинци

Омладйнских бригада | 
11070 Нови Београд 

То1: • 381 (011) 31-31-357.-31-31

Тленните му останки бяха погребани на 9 
април на гробищата в с. Пъртопопинци.

Трудолюбивият ти и достоен живот ще е наш пътеводи
тел, а в сърцата си ще пазим свидните спомени за теб! По
чивай в мир!

Опечалени: синовете Момир и Иван и снахите Емилия и 
Драгица със семействата си

Помери природе

Въз основа на

На 12 април 2011 година ненадейно ни 
напусна нашата майка, тъща, баба, прабабаСъобщение НАДЕЖДА ПЕТКОВА 1930- 2011 
от с. Долна Лисина, мах. ГабричеОсведомява се обществеността, както и заинтересованите органи и органи

зации, че носителят на проект „АНДАМА" ООД Димитровград, е подал до 
Министерство го на околната среда, рударството и териториалното планира
не Иск за получаваме на съгласие за Студията за преценка на влиянието върху 
околната среда на проекта за експлоатиране на андезит в открития рудник 
„Корито , Оогцина Димитровград, заведен под номер 353-02-70/2011-02.

В унисон с член 3, алинея 1, от Правилника за процедурата на публичното 
запознаване, представяне и обсъждане на Студия за преценка на влиянието 
върху околна I а среда („Сл. гласник" на Р. Сърбия бр. 69/2005) запознаване със 
Студията за преценка на влиянието върху околната среда е възможно в поме
щенията ма Министерството на околната среда, рударството и териториално
то планиране, ул. „Младежки бригади" бр. 1, стая 653, всеки работен ден от 11 
-14 часа в срок от 20 дни след публикуването на това съобщение.

Заинтересованата общественост може да се запознае със съдържанието 
въпросната Студия и в помещенията на Общинската скупщина в Димитров
град всеки работен ден в срок от 20 дни след публикуването на това съобще
ние.

Дълбок поклон пред светлата ти памет. 
Винаги ще те помним и обичаме.

Почивай в мир!
Синът Иван, дъщерите Латинка и Снежана, зълвата 

Добринка, със семействата си и многобройните роднини и
приятели

Последен привет на моята тетка Дежка

НАДЕЖДА ПЕТКОВА 1930-2011 
от с. Долна Лисина

Дядо ми Велин имаше 5 дъщери и двама си
нове. Тетка Дежка последна премина във веч
ността.

Почивай в мир. Поклон пред светлата ти памет.
Братанецът Славко със семейството си от Ниш

на

В унисон с член 4, алинея 2, и член 6 от горепосочения правилник, забележ
ки и мнения във връзка със Студията за преценка на влиянието върху околна
та среда се подават в писмена форма и се изпращат до Министерството на 
околната среда, рударството и териториалното планиране, ул. „Младежки 
бригади" 1, Нови Белград.

В уписоп с член 20, алинея 3, от Закона за преценка на влиянието върху 
околната среда („Сл. гласник" на Р. Сърбия бр. 135/04, 36/09) и с чл. 5 от горе
посочения правилник, на 11. 05. 2011 година с начало в 13 часа ще се проведе 
публична дискусия и представяне на въпросната Студия в помещенията на 
ОС в Димитровград.

На 1 май 2011 г. се навършват 40 ТЪЖНИ ДНИ от смър
тта на нашия мил съпруг, баща, свекър, тъст и дядо

ВЕЛКО ВЕЛИНОВ 1945-2011 
от Гложйе

Р

Панихидата ще отслужим на гробищата в 
село Гложйе. Каним роднини и приятели даи /§||й.. ни придружат.

Винаги в сърцата си ще пазим хубавите спо
мени за теб. Благодарим ти за всичко!

Почивай в мир!
Вечно скърбящи: съпругата Аалка, синовете Томислав и 

Славко и дъщерята Верка със семействата си
На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процепи утица- 
на животну средину („Сл. гласник РС" 135/04 и 36/09), као и на основу члана 

145. Закона о општем управном поступку („Службени лист СР1" бро] 33/97, 
31/01 и 30/10) да]е следеВе На 27 април 2011 г. се навършват 40 ТЪЖНИ 

ДНИ от ненадейната кончина на милата ни, 
много обичана и уважавана съпруга, майка и 
снаха

Обавештете
Обавештава се давност и заинтересовани органи и организаци^е да )е носи- 

лац нро)екта „ АНДАМА" д.о.о., Димитровград, поднео Министарству живот- 
не средине, рударства и просгорног планираща Захтев за сагдасност на Сту- 
ди]у о процепи утица]а на животну средину про]екта експлоагаци]е андезита 
на површинском копу „Корито", СО Димитровград, заведен под бро)ем 
353-02-70/2011-02.

У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку )авногувида, презента- 
циш и швно: расправи о Студии о процепи утица]а на животну средину („Сл. 
гласник Р Србще" бро! 69/2005), увид у поднету Студи]у о процепи утица)а на 
животну средину се може извршити у простори]ама Министерства животне 
средине, рударсгва и просгорног планираща, Омладинских бригада бр.1, со- 
ба 653, сваког радног дама од 11-14 часова, у року од 20 дама од дама о^авлива-
гьа овог обавештегьа. „

Заинтересована .авност може да изврши увид у садржину предметне Сту- 
Дфе сваког радног дама и у просгори]ама СО Димитровград, у року од 20 дана 
од дама об^авл^ивагьа овог обавештегьа.

У складу са чланом 4. став 2. и са чланом 6. горе поменутог правилника, при- 
медбе и мишлеп>а на СгудЩу о процепи утица]а на животну средину се под- 

облику и доставД)а]у Министарству животне средине, .рудар- 
Омладинских бригада 1, Нови Београд.

БЛАГИЦА КОСТОВА, по баща 
Йоксимович, от Нови Белград 

Достойно и с уважение носеше фамилното ни име Кос
тови.\

Поклон пред светлата й памет!
От зълвата Лиляна от Димитровград

Измина ЕДНА ТЪЖНА ГОДИНА от смър
тта на нашата мила и непрежалима съпруга, 
майка, тъща, свекърва и баба

КОСЕНКА ИВАНОВА - КОСЕНА
За един живот, живян достойно, за едно сърце чрстно.,и 

прекрасно, за един образ мил, лъчезарен и непрежалий 
забрава няма!

Съпругът Глигор, дъщерята Елка щсинът Мирослав със
(б; семействата с&.'■$

носе у писаиом
ства и просгорног планираща, ул

У складу са чланом 20. став 3. Закона о процепи утицар на животну средину 
(„Сл. гласник Р. Срби!е" бро] 135/04, 36/09) и са чланом 5. горе поменутог пра
вилника, да па 11.05.2011. године са почетком у 13 часова, биВе одржана ]авна 
расирава и презентаци]а предметне Студите у простори]ама СО Димитров
град.

На 24 АПРИЛ се навършват 9 ГОДИНИ фт/омъртта на не
забравимия ни Ш

НОВИЦА НАЙДАНОВ
Зовем те да се върнеш, • го' тй не ни чуват. ; 
Плачем, но сълзите ни не виждаш.
Душата от болка не се отрича 
и винаги ще те обича!
За теб винаги навред ще говорим 
и от забравата ще те пазим!

Бащата Стоян, дъщерята Милица и сестрата Сунчица със
семейството си

... .

Продавам мотокултиватор с фреза и ремарке, марка ИМТ
506, на изгодна цена.
Телефоните за справка са: 064/19 26 040 и 010/365 209.Малка обява

тшвжй1
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Преди в глупешката си младост 
Не знаех що е свястна радост,
С другари дирех все забава.
Но често взе да ме смущава 
В ума ми някой случай странен.
Веднъж на сватба бях поканен.
Седях до доктор там един,
Префинен, учен господин 
И сред самото празненство 
Го питам с почит: На какво,
Да обясни, ако обича,
Човешкото сърце прилича?
А той вежливо ми отвръща:
„Сърцето е мелница съща,
Върти се като колело,
Щом сипеш му добро и зло.
Копнежи, страсти ден и нощ 
Без отдих смила с бясна мощ,
В чували трупа ги накрая,
Търчи напред-назад в омая,
Потъва в размисъл дълбока,
СамоМ теши се и се хока,
Ту в светла радост засиява,
Ту в ужас се опечалява,
Ту борбено е, ту унило,
Днес гневно, а пък утре мило,
Ту смело, ту с отпаднал глас.
Променя се за ден, за час 
Според това дали успява 
Да мели зърно или плява.
Така човекът, дето в сласт 
Живее на земята с нас,
Прилича на възбунен звяр.
Сърцето му е жалка твар.
То крета като спънат кон 
Сред глупост и порочен стон,
Разврат и мъст владеят тук,
Един порок довежда друг.
Че както мелят ни сърцата,
Тъй са делата и словцата.
Но разумът щом зацарува,
И днес, и в бъдеще ликува,
Подобни мисли ще осъдиш 
И от сърцето ще пропъдиш.
А то тъй бързо да не гние,
Смирени трябва да сме ние.
Бъди благочестив до гроба,
Постъпвай честно и без злоба.“
Така говореше ми той 
И даде примери безброй 
Как страстите да укротим,
Сърцето как да си щадим,
Та страх и вопли да не мели 
И в скотската си глупост спрели,
Да губим в празна суета 
Годините на младостта.
Сърцето те да не товарят,
Да бъде разум мелничарят.
Тогава чувството голямо 
Ще ражда мъдри мисли само 
Как благородно да живееш.
Тогава сам ще проумееш

Забава чиста где да дириш 
И в нравственост духа да шириш. 
На младини се упражнявай,
В сърцето си не съгрешавай,
Да израстеш човек достоен 
И в старините си спокоен,
Да спомниш моята поука.
Блага, достойнства и сполука 
Ще се множат за теб безчет.
Ханс Закс ти дава тоз съвет.

□
8
8
Ч зберот чък дваесе дъна, та че имам време и да се уморим и 

да одморим. Коджо работи завръши и верно се умори, ама 
си напуни и сръцето и душата! И ете са, како приоди Ве
ликден, све повече и повече осечам оная голема радос кого 
едно време едва чекашеме да дойде тай млого убав праз
ник, да ойдеме на пречес у цръквата, да се облажиме и чу
каме с великденските яйца, да ни дадьт кравае с яйце у 
средата, па после бръзаме да напасеме ели нараньиме сто
ката, та да идеме на собор! А соборо голем - да се очудиш! 
Весел и пременьен народ от десет села, трьговци напунили 
тезгьи, цел дън свиркьи, ора, песни... Са ми се све тово връ- 
на у паметта и от тая некъгашня великденска радос ми 
омиле и живото и свето!! Па седнем и се замислим, виком 
си, защо тая радос никъга не мого да осетим там у градо. 
Що се вика, не съм у най-богатите, ама не съм и сиромо, 
имам комай све що ми требе, сомо на ниедин Великден 
там не мого да осетим тая радос и за нея ми копнее душа-

У петоко пред Цветница из градо дойде най-старио син 
на един мой баджанак. Развръте се човеко, та очисти дела
та къща. После я обельи и отвътре и отвънка. Ишчука сите 
цръгьи, опра пердетата и простиркьите, изми прозорците 
и свак суд. Па се тачна по големио двор, очисти го до пос
ледното кьоше, насади дръвчета, направи леи за кьиткьи 
и стегна оградата. Убавиня!

Е сега да видиш ти нашинци - брей какъв е тай наказ, 
колко по-малко остаеме, толко по-лоши стаеме!? Место 
да им е мерак що човеко не дава да му пропадне родната 
къща и що е разубавил целата маала, они узбръмчая како 
муи и комарци пред дъж. Неам, останал без работа, неам 
напудила го жената, уш заболел у главата и още триста и 
триесе голи. Кой како завръне, прашуе ме верно ли е, ви
кат, ти си му тетин - ти знаеш. Я гьи сиктерошем и си гле
дам работа, ама моята бабетка, нели е тетка, млого се 
ядосуе от това тлапенйе. Кажи теткьин, писан-златан, ис
тина ли е що дрънка дунята? Он се изсмея та одеята изе- 
ча! После рече, мила моя теткье, ич не си съсипуй 
здравйето заради теквия опашати лъжи. Я се одамна кан- 
ьим до стегнем къщата и да средим 
дворо, ама све не дооди ред. Лете 
ми дадът само половинка от одмо- 
ро, жената ме забере за на море и за 
тука не останат дънове. Са реши да 
свръжем десетина дъна от старио 
одмор с Великден и Пръви май, нап
рави си сметка - съсве суботите, не- 
дельите и празниците че ми се

&
та!

н Слушам го и ми мило, но ка рече за какво жалее, млого 
ми докриве. Уздина длъбоко и му реко: Тетинов, колко те 

разбирам, ти си осетил бъштова що 
искам да ти кажем. Сите вие щом- 
бегате от нашио край, отидоте да 
найдете по-убав живот. Ама там у 
градовете найдоте само по-лъсан 
живот! Затова що вашата голема 
радос, и великденското и божичево- 
та, и празничната и делничната, ос
тана тука. И ви чека при корено!Ие Първомайски смешен парадш Работник и работодател:

- Шефе, не ми стигат парите, увеличи 
заплатата...

- Не може!
- Тогава поне ми я давай по-често!

Две баби си разправят:
- Моята внучка се казва Гертруда, защото дя

до й беше герой на труда.
Втората казва:
- А моята внучка се казва Офелия, защото аз 

бях член на ОФ-ето.* * *
Шефът води нов работник на работното му 

място и се обръща към останалите работници:
- Господа, покажете му какво правите, когато 

мислите, че ви гледам отнякъде.

ми

* *
Собственик на фирма повикал в кабинета си 

скоро назначен млад работник.
-как е? Свикна ли вече?
- Свикнах, господине.
- А работата върви ли?8 е истинско удоволствие,

господине.
- Ммдаа - почесал се по тила 

собственикът. - Ето какво, от ут
ре ти намалявам заплатата.

- Но защо, господине?
- Защото аз съм те извикал 

тук да работиш, а не да си пра
виш9 удоволствие.

х- *
Нов работник получава пли 

ка със заплатата. Отваря - а так 
чек, но на сумата за получаван 
е замазано с черно мастило и 
се чете. Пита колегата си заШ
така, той му отговаря:

- Това е, за да не клюкарсг»
помежду си работниците, 
колко получава.. яТ

- Е, тогава как ще ми Д 
парите?

- Лесно. Целият град 
колко се плаща работник 
шата фирма.I знае

в на-
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