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На Гергьовден бе открит граничен преход „Голеш - Голема Църцория"

[| :

Министрите на вътрешните работи на 
Сърбия и Македония Ивица Дачич и 
Гордана Янкуловска на Гергьовден офи- 0 
циално откриха граничния преход „Го- 

Голема Църцория“ на 
сръбско-македонската граница. Покрай |« 
министрите и другите високопоставени 
функционери от двете министерства, на I 
церемонията по откриването на прехода I 
в Голешко поле присъстваха и кметовете Н 
на Босилеград и Крива паланка Влади- Ш 
мир Захариев и Арсенчо Алексовски, Е 
преселници от Босилеградско в Македо- К 
ния, както и многобройни журналисти от Ч 
Сърбия и Македония. Л

Преходът е открит експериментално за Я 
период от 6 месеца и ще работи всеки ден ш 
ОТ 7 до 19 часа - през лятото, както и от 7 Министрите Дачич и Янкуловска откриват прехода

Т. щ г V

до 18 часа - през зимата. Ще могат да го 
ползват единствено жителите на съсед- 
ните общини Босилеград и Крива па- 
ланка, които ще преминават границата 
само с нова биометрична лична карта. 
Преминаването през пункта ще контро- 

А \Л лират полицейски служители на двете 
Тд-чйШ дЪрЖавИ; които ще бъдат поместени в 

обекта на магазина на бившето босилег- 
Г-А радско обществено предприятие “Сло- 
I га”, който се намира в с. Голеш близо до 
И граничната бразда. Босилеградска об- 
I щина е адаптирала обекта със собствени 
Ц средства и сега той разполага с офиси, 

санитарни възели и други необходими 
и помещения за работа на полицейските 
Ц служби.
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На церемония 6 София на 30 май 
2011 година___________________ Димитровградски

р -А .... ••••■........... &]ченици
посетиха 1 

Бркксел

Димитър Бербатов 

ще отличи децата 

с най-добри 

постижения
V

I Iу

. «Г *Фондация „Димитър Бербатов" излъчи финалисти
те в областите Изкуства, Наука и Спорт. Отличени са и 
деца от българските училища зад граница, както и 
участници в социални проекти. Лично Димитър Бер
батов ще награди общо 31 финалисти, от които 13 
бедители на церемония на 30 май 2011 година. Б мо- 

тече подготовка по събитието.
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по-
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____ САр.@Ош 25 до 29 май в Холандия

Седма световна среща на българските медии
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Вицепремиерът на България 
Симеон Дянко6 посети БосилеградСбъдна се голямото мечта на хорото от Тримеждието С премиера Цветкович 

ще говоря по темите, 

които ви вълнуват
(От стр. V 

След като прерязаха черве
ната лепта и подписаха офи
циалното споразумение за 
откриване на прехода, 
мистрите Ивица Дачич и Гор- 
дапа Янкуловска се обърнаха 
към приставащите. В поздра
вителното си слово Ивица 
Дачич между другото мзтък-

м м-

*Съвместпо с Община Босилеград за около един месец в Кюс
тендил ще организираме бизнес среща, на която ние ще дове
дем български инвеститори, а от Босилеградска община пред
варително ще поискаме да определи от кои области да пока- 

инвеститори, заяви българският вицепремиер след среща
та с представители на българите от Босилеградско.
нимна:

- Откриването па този пре
ход е най-добър пример как 
двете държави и техните вът
решни министерства работят 
за доброто на обикновените 
хора, които досега бяха при
нудени да изминават много 
километри, за да дойдат от

Симеон Дянков, вицепре- щината да се осигури място в 
миер и министър па фипаи- някое помещение в мииис- 

Република България, терството в София, за да мо-сите па
отговарящ и за българите в же да свърши определени ад- 
чужбина, направи едноднев- министративни работи, кога- 
но посещение в Босилеград, то идва в София да подава ис- 
Той официално откри Велик- кове на наши съграждани за 
депския фестивал и се срещ- получаване на българско 

с представителите на гражданство, придружава хо-
другата страна на границата.
Дай Боже границата между
нашите две държави да небъ- ра ош самата гранична бразда, беше първото лице, което мина 
де граница за разделяне, а 
граница за свързване както на 
хората от крайграничните ра-

Боян Стойчев от село I олеш, който живее на петдесетина мст- па

през новооткрития граничен пункт.

които предвиждат граждани- 
пони, така и на двете държа- те от двете страни в бъдеще да 
ви и на двата приятелски на
рода.

Дачич добави, че лошата 
инфраструктура е забавила 
откриването на прехода и из
тъкна, че не е достатъчно тук решма министърка Гордаиа 
да има само обект, но трябват Янк\ 
и пътища, комуникации, ток 
и други условия за работа на 
самия преход. Той изрази иа-

Бизнесът ще развие 
прехода
Захариев подчерта, че вече 
трябва да се работи върху 
това преходът да не бъде 
само експериментален за 
периода от 6 месеца, а да 
продължи да работи пос
тоянно и да се разшири и за 
преминаване на стоки:
- Сигурен съм, че самият 
бизнес ще развие прехода. В 
Караманица вече започна 
да работи мина за експлоа
тация на олово и цинк и 
собствениците на мината 
имат намерение през този 
преход да карат рудата за 
преработка в Македония. 
Убеден съм, че двете държа
ви ще намерят възможнос
ти да подобрят инфрас
труктурата, което е не
обходимо предусловие за 
нормално функциониране 
на прехода „Толеш - Голема 
Църцория".

минават границата само с 
лична карта, съобщи Ивица 
Дачич.

Тази новина беше потвър
дена и от македонската вът-

мовска:
- Тъй като не е достатъчно 

само гражданите от крайгра
ничните райони да имат та-

дежда, че тези трудности ще кава възможност, по инициа- 
бъдат преодолени в олизкото тива на колегата Дачич ек- 
оъдеще. спертите от двете министер-

яшшш
Вицепремиерът Симеон Дянков (вдясно) 
в разговор с кмета Владимир Захариев

КИЦ, директорите на гимна- ра, които отиват на лечение 
зията и основното училище, във ВМА и пр. 
кмета Владимир Захариев и с Вицепремиерът Дянков за-
представителите на Нацио- яви, че на срещата, която нас- 
налния съвет на малцинство- коро ще има със сръбския 
то от Босилеград. На срещите премиер и министър на фи- 
бяха обсъждани въпроси, нансите Мирко Цветкович, 

телно щастлив за нас! Жите- вързани с проблемите на ще говори и по темите, които 
лите на крайграничните ра- българското малцинство в са разисквали с кмета и с 
йони дълги години мечтаеха Босилеградско в областта на представителите на другите 
за този преход, понеже имат образованието, културата, институции в Босилеград, 
постоянна нужда да минават икономиката и пр. - Кметът имаше около де
през границата, за да отидат На срещата с вицепремие- спина идеи и се разбрахме да 
на лекар, да си обработват Ра кмегьт Захариев поиска действаме бързо и да видим 
имотите, да посещават свои- Улесняване на процедурата за кои неща веднага могат да се 
те роднини и близки и пр. За записване на кандидатсту- решат. Съвместно с Община 
това нещо те бяха принудени деити от Босилеград в българ- Босилеград за около един ме
да пътуват и по 350 километ- “ите ВУЗ-ове и предложи в сец в Кюстендил ще орга,ти
ра само в едната посока. Още бъДеЩе общината да органи- зираме бизнес среща, на коя- 
през 2002 година Босилеград- зиРа подготвителните курсо- то ние ще доведем български 
ска община организира пети- ве за полагане на квалифика- инвеститори, а от Босилег- 
ция за откриване на гранич- циош™те изпити. Той поис- радска община предварител
ния преход, която подписаха ка ” завършилите студенти но ще поискаме да определи 
4372-ма жители на Босилег- от Босилеградско да не пла- от кои области да поканим 
радско. След многобройните щат излишни такси при из- инвеститори. Една от важни- 
ни инициативи, през 2007 го- даваието на документите, ко- те теми, които разисквахме 
дина правителството на Сър- ито им необходими за нос- на срещите, беше и разширя 
бия взе решение за откриване тРиФикация на дипломите ването на митническия пун* 
на прехода, обаче компетен- им в Сърбия. Захариев поис- в Рибарци, за да могат да ми-

ка и помощ за купуване на нават стоки през него. От оъл 
нов рентген-апарат за Здрав- гарска страна това вече е въз- 

то и да е, сега преходът е от- дом, организиране на можно, обаче трябва Да
крит и аз изказвам голяма оизнес среща за привличане направи и от сръбска стра*! ' 
благодарност към министри- инвеститори от България в за да може да има стоко 
те, които направиха послед- Босилеградска община, за ре- рот. Така или иначе 
ната крачка. Искам да под- ализаЧия иа транегранични- срещна с премиера на ^ V 
чертая, че по наша инициа- те пРоекти/ с които общината бия и всички тези въпрос 
тива в договора за откриване е канДиДатствала пред евро- ги поставя и на тази СР*\ 
на прехода е включено през пейските фондове, съдей- Нашата работа е да пома 
него да минават и преселни- ствие ПРИ сръбските държав- на всички българи извън\ 
ците от Босилеградско в Ма- ни ииституции за осъвреме- гария и ние винаги Ше Р „ 
кедония, които притежават няване иа граничния пункт тим в тази насока, п т 
лична карта, издадена от по- Рнбарци - Олтоманци за пре- между другото българ ^ 
лицията в Босилеград. минаване на стоки и пр. Кме- вицепремиер Симеог

ПА Р 14,7 преддожп и това в бъде- ков. 
ще на един служител от об-

След официалното подписване на договора 
за откриване на прехода

Подготвя се договор за 
отворена граница

Вътрешният министър на 
Сърбия опевести откриване 
на още няколко такива гра
нични прехода между двете 
държави.

- С македонските колеги ве
че работим върху проектите,

ства вече работят върху изгот
вянето на текста на договора, 
според който гражданите на 
Сърбия и на Македония в бъ
деще ще могат да премина
ват границата само с лични 
карти. С удоволствие мога да 
предвестя, че преговорите 
във връзка с финализирането 
на договора са в окончателна 
фаза и се надявам новият със
тав на македонския парла
мент да го ратифицира още в 
самото начало на работата си.

тните от македонска страна 
малко се позабавиха. Но как-Петиция на

преселниците
Освен Община Босилеград 
преди няколко години Й> 
циативният комитет за 
откриване па преход в Го- 
леш и Сдружението на пре- ЛИЧНО КОрТО
кр^вМак^1ншг̂ Боси- Отговаряйки на въпросите 
леградско" организираха не- на сръбски и македонски 
тиция за откриване на пре- журналисти, кметът на Боси- 
ходи. Подписаха я 6000 пре- леградска община Владимир

Захариев между другото из-

Ще минават и 
преселниците със сръбска

ни-

селници, които живеят 
Скопие и много други маке
донски градове.

в
тъкна:

- Днешният ден е изключи- ПЛР-
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Рекорден брой участници 6 XVIII Великденски фестивал

Босилеград - балканско 

средище на детската радост
прие наяйиа Р*ми?Р Симеон Дянков официално откри фестивала. *Тцрнира но ци
гански споншигти т В~го^1Шпата Ксения Янева от Босилеград. *Световноизвестните бъл 

V Р Ташо Киряков и Владимир Зографски връчиха наградите.
Веселбите, детският

врявата на участнинитрОП/ттт 'рта от Босилеград, която в рад организацията на фестива- 
\?еждународеп лртгки по гсмемия Финал пооеди 5-го- ла подкрепиха и Постоянната

й"Рната комисия за децата, младежта,
мзтлниха кпг„.„г Дина Раичиловци. Третото място спорта и туризма към Столич- 
изпълпиха оосилеградските разделиха петокласниците от 
улици И събудиха градчето, в Босилеград Милян Андонов и 
което отдавна времето като че дарян Цветков Наградите 
ли е спряло. Уникалното ме- победителите, състоящи 
роприятие, което за 18-та по-

на община София, Народното 
събрание и Министерството ма 

на културата на Република Бълга- 
се от рия, Мисията на ОССЕ в Бел- 

купи, колела, телевизори, уче- град, Фондация „Българска па-
шествне на участниците във фес и вал а
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Откриване на фестивала - в средата вицепремиерът Дянков, 
кметът Захариев и Александър Димитров Победителката Ксения Янева

редна година организира Кул- нически пособия, лакомства, мет", Национален дарителски 
турно-информационният играчки и пр. връчиха светов- фОНд д3 века България", По- 
цетър "Босилеград", този неизвестните български спор- солството на Република Бъ
път събра деца от Сърбия, тисти Таню Киряков, двукратен рия в Белград, общините Бан- ^ , . ,
България, Македония, Молдо- олимпийски шампион по ско Перник Пловдив Кюсген- Пооедителите в турнира заедно с оългарските спортисти 1ашо 
ва, Босна и Херцеговина и Чер- стрелба, и Владимир Зографски, д\\л, Сурдулица и пр/ Киряков и Владимир Зографски
па гора и превърна градчето в младежки световен шампион 
истинско балканско средище по ски скокове. Наградата за
път^^вфесгивалауч^спиха35 на^прТмшошми,Тв$Яй? Комисията за служебна употреба на бълзарски език към 
деца от българските общности а за най-оригиналпо - на Петя Националния съвет на малцинството най-сешне се учреди
в Молдова - от градовете Ки- Кирилова от Перник.

лга-

ПУ1Р.

В законите - да, на практика - не
Комисията за служебна употреба на българ- на употреба на български език, докато той се 

ски език към Националния съвет на българско- изучава факултативно в основното училище и
се намира в края на списъка па предметите в 
ученическите книжки!? Имаше и мнения, че 

В протокола за работа, който беше приет на това е работа на Комисията по образование, че 
заседанието, са набелязани темите, по които е по-важно това, че родният ни език се учи, че 
комисията трябва да вземе становище. Не бе- се издават двуезични документи... 
ще приета програма за работа, понеже става Въпреки някои разногласия, единодушно 
дума за експертен орган на Националния съвет, беше прието заключението, че употребата на 
който работи по необходимост. Комисията ще майчиния език е регламентирана с немалко за- 
пастоява да се върне окончанието „а" на жен- конови разпоредби, но прилагането на същите 
ските фамилни имена и те така да се ползват и в в крайна сметка зависи от готовността ма само- 
емисиите на български по местните радиа и те- то малцинство да се бори за опазването на соб- 
левизия, правилно - в духа ма българския език ствената си национална идентичност. Естестве 
да се изписват имената на населени места - нап- но малцинството трябва да настоява и посто- 
ример Пъртопопинци, вместо Протопопинци, яино да напомня на местните власти за собстпе- 
иазваиията на фирмите да се изписват двуезич- ните си права по отношение на езика (и ме само 
но и т.н. за езика), те да се прилагат, въпреки опредеде-

Някои от членовете подчертаха в разисква- ни, меко казано, спънки, поставяни от държа
нията, че е нелогично да се разисква за служеб- вата.

то малцинство в Сърбия проведе учредително 
заседание на 10 май т.г. в Ниш.

А.Т.

българската представителка на От 25 до 29 май 6 Холандия
пшпев Чадърлумга, Комрат и В културните програми 

Сред участниците бяха и участваха известни изпълпи- 
деца 01 времево, хърватска тели от България - Поли Геио- 
общмост в ]1иХ, от София, Бан- ва,^българската ‘^ставигелг
ско, Кюстендил, Перник, Са- какална^рупа "Бои-бои", пев- Седмата световна среща на българските ме- тна способност на медиите, общият сайт на 
моков, Белград, иваиово, л Драгомир Драганов-Чая дии.тази година ще се проведе в Холандия от 25 българските медии по, света, медии и европа-
ВИ Сад, Ниш, Сурдулица, /гее т «с и Магртина Иванови до 29 май. Организатори отново са Българската ри, медии и собственост, медиите и социални-
крвацидр. “ 7?, Бяха организирани и из- телеграфна агенция (БТА) и Асоциацията на те кампании на бизнеса.

Фестивала официално ог- ДР- международен дет- българските медии по света. Официалното откриване на форума, който
кри Симеон Дянков, вицепре- ло " „ ' фестивал - „Медии и пари" - това е основната тема, коя- събира български журналисти от страната и
миер и министър на финанси- см която преди това то ще фокусира вниманието на участниците. В света, ще бъде в холандската столица Хага. Ра-
ге на Репуолика България, от- бос М- и к На . рамките на общата тема на събитието ще бъдат ботната част на срещата ще е в градчето Хил-
шварящ и за българите в чуж- °ешс С ” СосЬия и фо- обсъждани въпроси, свързани с оцеляването на версум - медиен център на Холандия. Там сту-
оипа. Сред шегите бяха пред- нош ”’ К „прекия ма- медиите в чужбина в условията на криза (про- диа имат всички холандски и много европей-
ставители па Народното сьб- тоизложао и _ го_ мени в пазарите и тяхното отражение върху из- ски телевизии и радиа. В Хилверсум се намира
рание ма Република България, наешр ои Р 1 , дателите; развитие на медийната иифраструк- и единственият в света Музей на медиите. Офи-
евродепутатьт Кристиям Виге- ра, какю и екс уу тура с насгЬпването на технологиите, печат- циален гост на церемонията ще е министърът
минидр. ския манастир дру ни/онлайн издания, социални мрежи и др.). на външните работи на Република България

Турнира но чупене на яйца тия, _ г Планират се и дискусии на теми като конкурен- Николай Младенов. л д
спечели 6-годишната Ксения Покрай Община Босилег- к 'г '■

Седма световна среща на българските медииДр.
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Форум посветен на икономиката и инбестицииюе Унгария ще продължи 

да работи за влизането 

на България в ШенгенДа се изработи стратегия за сферите, 

в които ще се привличат инвестиции От този месец и за България има заключение, че изпълмя- 
задоволителна степен изискванията за присъединяване 

към Шенген. Това обяви пред Европейския парламент унгар
ският министър по европейските въпроси Епико Гьори.

На финала на проведения в Европарламента деоат за бъде
щето на Шенгенското пространство тя припомни, че такова 

Румъния има още от февруари и подчерта, че 
никой не може да пренебрегва усилията, положени от двете 
страни в изпълнение на критериите.

Епико Гьори увери, че унгарското ротационно председа
телство на Европейския съюз ще продължи да работи за по
литическо решение за приемане на България и Румъния, и 
изрази надежда, че такова решение ще бъде взето скоро.

ва вили юли ще печелим от тотото ват нискоквалифицирани кад- 
Ако бюджетът не позволява, и от тези пари да дадем", заяви ри, ще се обърне гръб, но е ред- 

възрастните хора няма да по- премиерът. но да се реши кои сектори ще
лучат допълнителни средства Създаването на стратегия за дърпат българската икоиоми- 
нито като еднократни плаща- инвестиции и изграждането ка в следващите години и там 
ния, нито като увеличение на на икономически сектори, ко- да се съсредоточи вниманието 
пенсиите. Това заяви премие- ито да дЪрпат напред и да за- на държавата. Ми мистърът по
рът Бойко Борисов след фо- почнат да връщат на държава- сочи, че 2010 г. е знакова и ин- 
рум, посветен на българската та ПОд формата на данъци и вестициите най-после са се иа-
икономика и възможностите наемане на хора обаче ще от- сочили в тесни сектори като
за привличане на инвестиции неме време, затова и доходите промишленост и енергетика, а 
в различните сектори. „От не могат да скочат от утре. Бо- тези сфери създават и повече 
икономическия растеж идват рисов беше категоричен, че на добавена стойност. Трайков 
парите за пенсии и заплати, страната не й трябват инвести- беше категоричен, че привли- 
Много искаме да ги вдигнем, тори ма всяка цена. За Бълга- чането на инвестиции в иконо- 
към средата на юни ще знаем с рИЯ селското стопанство е из- миката не е работа само на не- 
какви възможности разполага- ключително важно. „Нашият говото ведомство, просто за- 
ме, дай Боже. Ако разчетите не петрол са храните и минерал- щото то се казва така. Управле- 
го дават като възможност, ня- иите извори", добави минис- нието на държавните дружес- 
ма да се случи. 20 години дър- тър-председателят. Той прог- тва е важно, посочи Трайков и 
жавата се е борила да оцелява, позира, че в следващите годи- добави, че през миналата годи-
Инвестициите бяха главно в ни човечеството няма да се за- на печалбите на тези компа- ^

дъха за петрол и енергия. нии са били сЗОО мли. лв. пове- България и Португалия ра- тът ще оъде реализиран до
Според министъра на ико- че. Да се грижи за икономика- ботят съвместно по проект, средата на 2013 г., смята Нико

номиката Трайчо Трайков та е задължение на цялата дър- който трябва да кандидатства лова. Тя подчерта, че към нас
страната трябва да изработи жава, а понякога на икономи- преД Европейската комисия, тоящия момент регистрация
ясна стратегия за сферите, в ческото министерство му се Проектът е наречен „Фирма за та на фирма става за 2 дни
които ще привлича инвести- налага да се намесва, за да за- един час" и цели да реализира „Освен че ще се попълват уни
ции. Това не означава, че на щитава основни принципи ка- възможността на място в Аген- фицираните документи, висо
бизнесите, които съсредоточа- то конкуренцията. цията по вписванията да бъдат коквалифицирани служители

извършвани всички действия, на агенцията ще обслужват 
необходими за регистриране- желаещите да регистрират 
то на фирма чрез попълване на фирма за 1 час. Човешкият 
унифицирани документи. фактор няма как да бъде ели-

Според проучване на Асо- правителството за да се справи корпоративния данък ефек- Председателят на Агенция- миниран изцяло", коментира
циацията на индустриалния с проблема: тивно около 14%. Така че ако се та по вписванията Виолета Ни- ощетя,
капитал, 52 на сто от българи- „Ускореното прилагане на свие данъчната основа, това ще колова обяви ,в предаването 
те, които работят в сивия сек- директивата за закъснелите намали тежестта върху бизне- „Преди всички", че в началото се пререгистрирали към мо
тор, са избрали сенчестата разплащания, която ше пре- са. Доста има да се поработи на май България и Португалия мента, е обезпокоително ма-
икономика, заради ниските махне тази задлъжнялост от върху намалението на адми- Ще внесат своя съвместен про- лък, отбеляза Виолета Нико-
доходи и лошата икономичес- страна на държавата към об- нистративните тежести към ект в ЕК. До края на годината лова. Тя добави: „Това е типич-
ка ситуация в страната. От дру- щините и бизнеса. Второто е бизнеса. Това трябва да е пое- проектът трябва да бъде одоб- начерта на оългарина-да чака
га страна - две трети от работо- подкрепа на идеята на Евро- ледователна политика". рен. След това има технологи- в последния момент да си
дателите се оправдават с теж- пейската комисия за уедняквя- чен период от време в рамките свърши работата . „В рамките
ката административна регула- ване на данъчната основа в Авторите на изследването на година и половина, за да оъ- на 3 години се съмнявам, че ня-
ция. Това коментира Милена страните-членки на ЕС, тъй ка- смятат още, че до момента -4е внедрен, защото той изис- кой е останал неосведомен, че
Ангелова - ръководител на то България е една от страните липсва такава последовател- ква преработка на информа- срокът за пререгистрация из-
проекта и главен секретар на с най-ниска ставка, с най-ши- ност в борбата със сивата ико- дионните системи и ревизия тича", каза Николова и при-
асоциацията. Тя обясни какви рока данъчна основа и всъщ- номика. (БНР) на законодателството. Ако помни, че крайният срок е 30
мерки е нужно да предприеме ност това прави размера на всичко върви по план, проек- юни.

заключение за

Регистрирането на нова 

фирма ще става за 1 час 

от средата на 2013 г.
строителството, стоят, вижда
те, на всички сгради табели 
"продава се„. Аз искам да под
редим така в следващите 
10-15-20 години държавата да 
носи приходи. Защото от тях 
се плащат пенсии и заплати. 
Това не е да чакаме дали юни

Ново изследване показва размера на сивата икономика
Броят на фирмите, които са

Новото българско кино на в Кан
* Две нови български заглавия - „Островът" и „Аве", са селекционирани в престижни 
програми на фестивала в Кан, който започва на 11 май. Ето как ситуира българското 
участие в Меката на киното Стефан Китанов, директор на най-голямото киносъби- 
тие у нас - Международния София Филм Фест.

„В 15-дневката на режисьо- Мира Сталева, директор 
рите филмът „Островът" е София Мийтингс. -Тази гс
единственият от Централна и на имаше над 50 дистрибутора изкуството времена.
Източна Европа. В програмата от Франция, Италия и Герма- „Тези авторски чуждоезич- 
"Седмица на критиката" ния. Така че аз много се надя- ни филми много трудно се раз-
„Аве" също е единствен от вам и „Островът", и „Аве", ос- пространяват в останалите ев-
Централна и Източна Европа, вен фестивално признание, да ропейски страни, да не гово-
В другите две официални намерят и разпространение в рим, че в Америка почти е не
програми - Международния кината не само у нас, но и в възможно - споделя режисьо-
конкурс и „Особен поглед", чужбина." рът. - И Кан е печатът, етике-
има един румънски и един рус- Впрочем, „Островът" сучас- тът, който изключително по-
ки филм. България е единстве- тието на известния модел и ак- мага това да се случи. От друга
ната държава от Централна и триса Летисия Каста, датския страна, селекцията за Кан е из- Директорът на София Филм Фест Стефан Китанов и режисьо-
Източна Европа с два филма в актьор Туре Линдхард и талан- ключително тежка, трудна, рът Камен Калев/вдясно/, който представя за четвърти път
Кан." тливи български актьори бе Гледат се между 2 и 3 хиляди свой филм в Кан /Снимка- Венета Павлова;

Всъщност, двете нови родни посочен от престижното френ- филма за всяка от програмите. 1
ленти са поставени в междуна- ско_ списание „СаНер Ви А тази конкуренция създава тин Божанов. В Седмицата на вало да предизвика интерес в
роден контекст още в зората на опита като едно от наи-очак- напрежение в екипите, някои критиката/ която отбелязва целия свят И мисля, че това
създаването им - преди две го- ваните заглавия за 2011 г. Това променят филмите си, което, свкоята 50-годишнина, филмът ще се случи Работихме в иегос
дини са представени на София е четвърти филм на режисьора според мен, не е много добре. б показан 0 'е ^ загла_ пЦрекраП млад„ хора. Актьо- 
Мийтингс- пазара за проекти Камен Калев в Кан. Първите Аз се надявам и занапред авто- вия. В „Аве" момче и момиче ри?еРигрГха с такъв ентусиа-
в рамките на София Ф„дМ два /създадени в партньорство рите да остават верни докрай се срещат на път и тази среща ^м какъвто рядко съм вн*'
Фест. А през тази година-пак с друг успешен режисьор -Ди- на първоначалната си идея, да променя живота им. Още пад- дад" Р
на него, но като готови филми, митьр Митовски/, са късрмет- поемат повече рискове. робности от продуцента Ди- В Кан тази година с подкр*;

„Ние започнахме тази ини- ражни. Пълнометражният де- „Островът ни разказва ис- Ригьр Гочев: Р У Д пата на Националния фш'»0'
циатива преди 8 години и тя бют на Калев - „Източни пие- торията на Софи и Даниил, ко- дР многр вя х „ този "ма и т.,.,ар. търг»;
дава плодове отдавна, защото си , след показа си на Лазур- ито живеят заедно в Париж, но филм и в човека,' който го пра «Прожекции на три дрЯ
каним селекционери от меж- ния оряг през 2009-а обиколи една ваканция на малък остров ^и. Той е приятел, живее в Йю българск* заглавия -
дународни фестивали, ключо- много фестивали по света и в Черно море поставя пред из- Йорк, но работата му е такава вИ Еоуе.пеН и „Моят пр> *
ви продуценти и дистрибуто- спечели куп отличия. Според питания любовта им. Другата че йосгояЕно пътува по света и тел Манчестър ЮнаитеД;
ри от цяла Европа, а това е ва- него интересът, които се създа- българска лента в официална- ч от всичко, което Целта е да се потърсят купЯ
жен инструмент за промоция ва към филмите в официална- та селекция на Кан - Аве", е ВИР {Ц а̂Р че филм;т им° „ разпространители за % 
на българското кино - разказва та селекция на Кан е огромен и дебют за режисьора Констан- чувсгвитеРНОст, която би тряб- Р Автор: Венета Па

на помага за разпространението 
годи- им в цял свят в тези трудни за
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За учениците от българските паралелки

Екскурзия в 

Югоизточна България

май 20ПВ8ЙВМИГ

Канцеларията за млади и това лято ще реализира проекта "И аз имам талант

Шанс за изява на художници и спортисти
*3а реализацията на проекта ще бъдат похарчени 470 000 динара - 350 хиляди ще от- 

ският цар Иван Асен II сразил ПуСНе Министерството на младежта и спорта, а 120 хиляди Босилеградска община, 
върти клас на Основното учи- византийския владетел Тео- Канцеларията за млади в Босилеград спе- Извор, Белут и в други околни села. След то
рище „Георги Димитров" от дор Комнин, както и природ- чели конкурса на Министерството на мла- ва в Центъра за култура ще оъде организира- 
Босилеград, които се обуча- ния феномен Каменните гъби дежта и спорта и за втора поредна година на изложба на творбите, сътворени по време 
ват изцяло на майчин българ- край село Бели Пласт. В Кър- през лятото ще реализира проекта "И аз на този своеобразен художествен пленер, оа 
ски език, от 1 до 3 май бяха иа джали те разгледали архео- имам талнт". Проектът включва организира- участниците в художествените работилници 
оезплатна тридневна екскур- логическия комплекс Перпе- не на художествени работилницци, състеза- ще бъдат осигурени платна, темпери, палит- 
зия в Югоизточна България, рикон, Дяволския мост край ния по малък футбол и тенис и екскурзия за ри и други необходими материали и посо- 
Първокласниците бяха прид- Ардино, а в Смолян - черква- участниците. Освен министерството, което бия за рисуване. По същото време на терени- 
ружаваии от по един роди- та „Св. Висарион" и ще отпусне 349 685 хиляди динара, реализа- те на спортния център „Пескара" и на игри- 
тел, докато четвъртокласни- най-големия планетариум в цията на проекта ще бъде подкрепена фи- щето за тенис в Изворщица ще се провеждат 
ците за първи път пътуваха България. В Основното учи- нансово и от общината, която ще подсигури състезания по малък футбол и тенис. Както 
само с класния си ръководи- лище „Петко Рачев Славей- 120 хиляди динара. С общинските средства каза Стойков, канцеларията ще положи уси-

ков" в Кърджали децата и ще се финансират заплатите на двама младе- лия да включи в проекта млади
жи, които в продължение на 4 месеца ще бъ- Босилеград, по и от Кюстендил и от някои

общини от Пчински оръг.
За младежите от Босилеград, които учас-

Учениците от първи и чет-

тел. не само ог

\,- ; ' дат ангажирани в проекта.
~ * Координаторът иа Канцеларията за мла

ди Стефан Стойков изтъква, че е планирано тватв проекта, канцеларията ще организира 
•«'$& и това лято в художествената работилница да еднодневна екскурзия до манастира "Йоа- 

се включат 25 младежи от Босилеград. Те ще ким Осоговски" в Крива паланка, 
творят рисунки на свободни теми в града, в

I т
-

А П./1.Р.

<й! На МаркобденУ

I
еш \

• - '--оГ.Ч • Дз.'

Пред паметника в историческата местност Клокотница

След като минали през Бо- учителите обменили опит 
ровец и посетили Пловдив, със своите връстници и коле- 
където имали възможност да ги.
се поразходят из Стария град Организатор на екскурзия- 
и да посетят Античния теа- та бе Матицата на българите 
тър, екскурзиантите потегли- в Сърбия. Необходимите 
ли към Кърджали, където за средства са подсигурени от 
групата от 40 души ученици, спонсори от България: Фон- 
родители и учители бил под- дация „Памет Българска с 
сигурен приют в Духовното президент Милен Врабевски 
православно средище „Света е поела разноските за тран- 
Богородица". Оттам през спорта, Духовното правос- 
следващите два дни групата лавно средище „Света Бого- 

. направила обиколки на кул- родица от Кърджали с отец 
турно-историческите и при- Боян Саръев осигурило при
родните забележителности ют на групата, Община Смо- 
на Югоизточна Бт.лгария. лян с кмета Дора Янкова, Ни- 

Екскурзиаптите се запоз- кола Григоров, водещ на пре- 
С7)С забележителностите даването „Сите българи заед

но", проф. Николай Овчаров

В. А- Б

На 8 май е осветена черквата „Св. вена преди две години по инициа- 
Марко" в с. Догаиица. Свещенодей- тива на преселниците от този край. 
ствието извършил Вранският епис- Общината помогнала начинанието 
коп Пахомий. На церемонията пок- чрез Дирекцията за строителни 
рай черковните служители присъс- площи и пътища, 
твали и кметът на общината Влади
мир Захариев, местни жители и ница е построена още през 1936 го

дина, но сега е осветена за първи 
В.Д.Б.

<о_^>

Черквата „Св. Марко" в с. Дога-нали
Хасково - Монумента на 

Св. Богородица, историческа- и др. 
та местност Клокотница, къ
дето през 1230 година българ-

на
преселници от този край.

Догамишката църква бе възобно- път.

ЧК за рисунки и литературни творби на тема „Кръвта значи живот“Приключи конкурсът на

Най-добрите получиха награди В помещенията иа босилеградскня ЧК днес ще се 
проведе викторина под название „Какво знаеш за

и гт !от в Босилеград здравето, какво знаеш за ЧК". Ще участваш
В рамките на Седмицата на Червения кр . I общНИСко равнище най-успешни участници в ученици от основното училище. На първото по-

8 до 15 май) ЧК в Босилеград връчи награди 1, „ г™ЬиП™рв А лскганлпа вородено бебе през Седмицата на ЧК (ако има
най-успешните участници в традиционния кон- конкурса за рису • 1‘ с ^ такова) ще бъде връчен подарък - колет. Седми-
кто/ п рисунки^ и литературни творби "Кръвта Бойкова и Миляна Николова - " цата бе отбелязана и с раздаване на дрехи вто-
уР ^ппт" който се организира за учениците леград (1 клас); Васил Тодоров, Елена Пей гева и Ра- уПотреда на социално застрашени лица.

зна ш живо , Конкурсът чийто органи- домир Иоич - второкласници от Босилеград; Деян облеклото е дотация от 1ШНСК.
от основното училище. Ко УР ' (Ьевруа- Величков, Неманя Симов и Деян Григоров и Нас-
затор е ЧК па Сърбия и тази °^я Стойчева - всичките от Босилеград (IV клас),
ри до 8 април бе проведен участваха За трети клас няма присъдени награди. клас). _
повременно. В конкурса за рису‘ * За най-добри творби на учениците от горните За наи-добри литературни творои са провъзгла-
92-ма ученици от централното и от под д класове са избрани тези на: Християн Андонов от сени тези на четвъртокласничката Иелена Рангело-
пите училища, докато за литературния < Босилеград Кристина Лазарова отс. Бистър, Йеле- ва от Босилеград, както и на Дивна Иванова и Лю-
пратени само 10 творби. .п чк на Герасимова от Босилеград и Теодора Васева отс. бинка Стойнева от първи клас на босилеградската

За участие в републиканското състезан Д кМГпп IV клас)- Никола Зарев, шестокласник от гимназия,
на Сърбия са изпратени трите наи-добри рису ^ Ь р ■ е'две наградиза VI клас не са присъ- Наградите за най-успешните са ученически
па Деян Величков от IV клас И-ХР“С™”" • лени!-Мартина Веселинова, Мирослав Станойков прибори. В помещенията на босилеградскня ЧК

Щ. &ьде организирана изложба на ридщкт^.

^™рбаГаейе^^^геловИ;о? .Глас на &У Босилеград и Сърджаи Борисов от Бистър (VII. ВА-Б.
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Здравният дом започна реализирането 
на нов проект__________Млекарницата „ Стара планина" 

с 9 награди за качество „Моят лекар 

в моята къща"На 78-ия Панаир на селското сто- от всичките бивши югославски репуб- 
панство в Нови Сад димитровградска- лики. Собственикът на „Стара плани-
ч^ГоЗ”Цййради%Тк"ч”ст.оПна “ствиеТ^астието“а Дмат/му’» Зрашгаят дом . Димят- Дааитко. п^ек-гьт ще се 
изделията си. Незначителни сред „аиаираи^а.и,чеор„»а„„ятаще

шампионските титли, които бя- допринесат за подобряване пласмен- Р назвапие „Моят лекар пости да продължи и през 
ха присъдени за изделията старопла- та на изделията не само в страната, но в моятд къща« който под. 2012 година, когато е зап- 
нинско краве сирене и старопланин- и в чужбина. Той оповести, че млекар- б оказване на ле- ланувано лекарска помощ

мляко, ницата „Стара планина" наскоро би карСка помощ на хората в да се оказва на жителите в 
Признанията са завоювани в конку- трябвало да се представи на подобен районите на Забърдие и районите Бурел и Дерекул 
ренция на изделия, предложени от панаир в Испания. Висок, надминали 65-го- в южната част на Димит-
млекарницй от съседните страни, т.е. Б. Д. дишиа възраст.

Министерството

тях са

ски кашкавал от смесено

ровградска община.
Давитков изктъна, че ле- 

здравеопазването отдели 1 карска помощ ще се оказва 
100 000 за този проект, а на всички стари хора в по- 
Мипистерството на труда сочените райони/без ог- 
и социалната политика от- лед дали имат здравна 
пусна 250 000 динара.

на

С беседи в чест на д-р Зоран Джинджич
осигуровка.

По думите на директора 
Зравния дом д-р Боян

В началото на седмицата каменОломна", Мария премиер на Сърбия д-р Зо- 
димитровградчани имаха Петрович от Сурдулица с Ран Джинджич, която гласи: 
възможност да се запозна- беседата „От прокълнат «Преди да хвърлиш камъка 
ят с четиримата най-ус- двор до уютен бряг", Ире- по АРУГ' кажи какво си ст°- 
пешни млади хора учас- на Плаович от Белград - рИме иятието „С беседи 
твали в конкурса „С беседи „Камъкът не се хвърля, с в че(ф иаг 3оран джи„. 
в чест на д-р Зоран Джин- него се строи" и Анка Гю- джич" от 2006 г. организират 
джич". Представиха се: Са- ришич - „Този камък е Демократическата партия 
ия Миливоевич отУжице с мой". 
беседата

В. Одоровци е едно от забърдските села, в които лекари ще се 
стараят за възрастните жители

«Димитровградски 

деца присъстваха 

на „Сърбия опен"
Фондът на д-р Зоран Джин-

Тема на тазгодишния кон
курс бе мисълта на бившия

„Черната Б.Д.си джич.

Инициатива на ДПБ Долната част 

на с. Бачево 

получи 

водопровод

Да се приеме 

Антикорупционен план
Петдесет и три ма ученици от Основното училище „Хрис

то Ботев" в Димитровград имаха възможност един ден да 
следят турнира по тенис „Сърбия опен", който неотдавна се 
проведе в сръбската столица.

Организатори на пътуването им бяха Община Димит
ровград, общинският сътрудник за спорт Александър 
Андреевич и Спортният съюз на Сърбия, който на децата 
подари безплатни входни билети. Д. С.

Отборниците от Демократическата партия на българите в 
Общинската скупщина в Димитровград д-р Ангел Йосифов, 
Небойша Иванов и Милисав Николов подеха инициатива за 
приемане на Антикорупционен план и Акционен план за ре
ализирането му.

Отборниците настояват да се сформира и работно тяло 
Местен антикорупционен форум, което ще бъде задължено 
да реализира мерки, предвидени сАнтикорупционния план.

Благодарение на.голя
мото ангажиране на 
кмета на село Бачево 
Мирча Сотиров и на фи
нансовата подкрепа от 
общинския

Б.Д.

бюджет, 
долната част на това се-Безплатни актове за до неотдавна получи во
допроводна мрежа. До
макинствата, които се 
свързаха към водопро
вода, също са участвали 
с парични средства.

В селото междувре
менно бе решен и проб
лема, свързан с неста
билното напрежение на 
електрозахранването.

Б.Д.

Т". Т'раждане
- -

За първи път Община Димитровград ще обезпечи без- ■ 
плати пактове за раждане за бъдещите първолаци. Актове-: 

им необходими за записване в училището. \ ; •,^ч
те саС този жест общината настоява да помогне на^родите- 
лите на първолаците", каза председателят на общината 

Веселин Величков й добави, че актовете ще бъдат пре- 
родителите непосредствено преди записва-д-рдоставени на 

мето на децата им в първи клас.
Б.Д.

..........
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ДимитрбозрарДелегация на Пиротски окръг подписа , 

договор за сътрудничество с Монтана Съоиронб НО ПОДПИСИ
за формиране на РЕКОМД гаЧия на Пиротски управителен ок- ции и културно-образователни ведомства.

Р ’ ' -вена от началника Горан Стамено- Кметът на Димитровградска община д-р 
Млот-ч.л^11™ посети областния център на Веселин Величков припомни, че Община 

‘ ^ ооласт в Република България, къ- Димитровград и досега е осъществявала сът-
договор за сътрудничество в рудничество с няколко общини в Монтанска 

/1 Ри межДУ двете териториални област - Георги Дамяново, Берковица и Вър- 
ДпТе стРани иа границата. В де- шец. Той оцени, че от сьтруничеството меж- 

ПиРотс=ки окръг бяха председа- ду Монтанска област и Пиротски окръг ще 
тепа тетирите общини, които го образу- имат полза и двете страни' 

чат,(/ представители на Свободна зона „Пи- 
рот , както и на неправителствени организа-

Акцията за събиране на не на истината за войната, 
подписи за формиране на Той припомни, че събира

нето па подписи за форми- 
(РЕКОМ) за уточняване ране на РЕКОМ са подкре- 
фактите във връзка с броя пили президентите 

5 д на пострадалите и изчез- Сърбия и Хрватия Борис 
палите по време на воен- Тадич и Иво Иосипович, 

бив- парламентът на Черна го- 
ша СФРЮ от 1991 до 2001 г. ра, Европейският 
се провежда и в Димитров- Европейският парламент, 
градска община. Със зада- редица известни личности 
чата се нае местната Кан- от региона...

Регионална комисия

па

ните стълкновения в

Приключват 

\ /ШН > подготовките 

за Фестивала на 

детското творчество 

в Любераджа

съвет II

Костов сподели, че сре-целария за млади, която, 
както изтъкна ръководите- щу акцията не би трябвало 
лят й Дарко Костов, в про- да е пито една политичес- 
дължение на шест седми- ка партия и добави, че цел- 
ци ще опита да събере 2000 та е събиране иа един ми

лион подписа, които ще се 
Костов заяви, че иници- предоставят иа предсгави-

подписа.

ативата идва предимно от телите на държавните ор- 
млади хора в региона, кои- гами в региона, 
то настояват за установява- Б.Д.

Основното училище „Свето
зар Маркович" в бабушнишкото 
село Любераджа на 14 май ще 
организира 12-ия фестивал на 
детско творчество. По този по
вод ще бъдат връчени 12 главни 
и няколко други награди за Ц 
най-качествени детски творби - 
рисунки и литературни съчине
ния на теми „Ученици пешеход
ци", „Моето училище" или пък ^щ 
по свободен избор.

Председателят на фестивала ] 
Драган Чирич заяви, че журито I 
е имало нелесна задача, понеже | 
са пристишали около 3000 дет
ски творби.

Бабушншдба

Вера Цветанович представи 

Мелодията на облаците"
• ■

,
4

шшШвяУ :*§Р -I ’ 
||ЩШшщ

Драган Чирич (отляво) с участници в един от предишните 
фестивали ' (Фотоархив,) Ч.Б.

щт ■ ?.тБосилезрад
УШ. 0

Специалисти от Кюстендил 

изнесоха лекции за овощарите
IV"

Поетесата Вера Цветано- слова изнесоха Саша Адамо
вия, която е член не Сдруже- вич, Раде Маринкович и Йе- 
нието на писателите па Сър- лена Чирич.

ПоосЪ. Димитър Домазетов, директор ма ции на земеделците от Босилеградско, както дИЯ; неотдавна се представи с Авторката подчерта, че но- 
Ингтитз/та по земеделие в Кюстендил, и и да им предоставят посадъчни материали. нова стихосбирка пред ба- вата й книга е създадена по 
ппосЬ Мария Боровинова, завеждащ отдела Професорът напомни че сътрудничеството бушиишката публика. „Ме- конкретен повод - печатана е 
по птотехника растителна защита и иконо- между кюстендилския Институт по земеде- лодията на облаците" съдър- от Дома на културата в Иваи- 
чпк-1 кт м този" институт, неотдавна в Боси- лие и Босилеградска община се поддържа ве жа ^9 /1Юбовни поетични ьица като първа награда за 
лргтл изнесоха лекции за резитба и защита че някоклко години. В рамките на това сът- ТСОрбИ/ някои от които вече любовно стихотворение, с ко
па опошпи дървета. След това в една овощна рудничество представители на общината са публикувани в предишни- ето е участвала в мероприя- 

,п „ спала те показаха и на практика как участват на панаира Празник на плодоро- те й книги За новата й сти- тието „Клокоченето на Мора- 
се вт пши резитба на ябълки и други овощни дието", които всяка есен се провежда в кюс- хосбирка и за творчеството й вица". Ч.Б.
севърш р „а лекциите тукашните тендил. 11/1.1.дървета. По време 
овощари имаха въз
можност да задават 
въпроси иа различни 
теми от областта па

■ '-УЩ

И тази дъждовна и студена пролет не мина без 
традиционния първомайски 
пикник край Бабушница

/ т товощарството, на ко
ито специалистите 
им даваха изчерпа- 
тедни отговори и * 
обяснения.

Специалистите от 
Кюстендил пребива
ваха в Босилеград по 
покана па общинско
то ръководство. А°~ 
мазетов подчерта, че ■-
в кюстендилския
Институт по земеде
лие винаги са готови 
да оказват коисулта-

Дъждовното време не успя докрай да 
развали плановете и настроението на лю- 
бителите на разходките с угощаване на от- ||§ 
крито, така че на 2 май на хълма Шанац 
край Бабушница се събраха десетки В 
най-упорити, които спазват традицията. В 

За по-доброто настроение се погриже- В 
ха членовете на две местни музикални гру- Ьг

V: 10

ре

пи.К. Ч.Б.
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Излозкба на Велча Велчев 6 Белзрар На републиканското съревнование по български език

Критериите за оценяване високи, 
резултатите на състезателите - солидниШифърът „7237"

Известният художник от менното испанско изкуство, 
нашето малцинство Велча Велчев, който е роден в Ди- 
Велчев неотдавна устрои из- митровград преди 52 години, 
ложба в испанския институт от 20 години живее в Палма 
„Сервантес" в Белград, де Майорка. Художествена 
Изложбата носеше название академия е следвал в София и 
„7237", което означава броя Белград. В актива си има ре- 
на дните, които са изминали, дица самостоятелни излож- 
откакто Велчев е отишъл да би - в Барселона, Сантандер, 
живее и работи в Испания. Берлин, Дрезден, Ахен, Сток- 

Експонираиибяха множес- холм... 
тво художествени творби от Собственици на негови 
най-различни материали творби са известните спор- 
(кибритени кутийки, чешми, тисти Зинедин Зидан и Рафа- 
книги, чували...), създадени ел Надал, получатаелят на 
през последните 10-ина месе- Нобелова награда за литера- 
ца под влиянието на съвре- тура Гао Синцзян и др.

На републиканското съ- Алескова бе втора със спече- 
ревнование по български лени 18 точки, а Нина Нотева 

(1 език за гимназисти, което не- със 17 точки - трета.
Заради високите критерии 

при оценяването никой от 
„Св. св. Ки- първокласниците не се добра

отдавна се проведе в Димит
ровград, учениците 
тната гимназия , ~
рил и Методий" постигнаха до първото и второто място, в 
солидни резултати. Сред конкуренция на второклас- 
първокласниците Борис Ран- ниците не бяха приет,дени 
чев със спечелени 16 точки зае първо и трето място, в конку- 

Велчев сподели желанието си трето място, Ваня Лазова от ренция на третокласниците 
твообите в близко бъдеще да втори клас зае второ място нямаше първокласиран и 
предстезви ивгалерГта в като събра 17 точки, треток- второкласиран, докато при 
Солния си град. ласничката Снежана Николо- четвъртокласниците нямаше
Р “ ^ ^ 8а с 15 точки зае трето място, първокласиран.

докато в конкуренцията на 
четвъртокласниците Ясна

от мес-

В изявление за вестника ни

Б-Д.

В димитровградската галерия През Димитровград до Тополовград
Изложба на Александър Денков Гостуване на театъра 

ЯК от ХърватияВ Галерията „Методи Мето младия димитровградски ху- ко години, а образованието
Петров" в Димитровград не- дожник Александър Денков. си продължи
отдавна журналистката Ли- 28-годишният Денков е за- град Куенка. Мотивите в
дия Георгиева откри изложба вършил Художествената ака- творбите му са най-различни. Неотдавна пред димитров- нанд започва да му разказва
на графики и картини на демия в София преди някол- Художникът казва, че вдъхно- радската публика се предега- за Аугусто. Кралят не забе-

вението за художествена деи- ви театърът як от хърватския лязва негодуването на наро-
остров Мали Лошин с пред- да, който мечтае за по-добър 
ставлението си „Разказвай ми живот. Народът накрая с по
за Аугусто" от Лука Палетко. мощта на кръвник убива кра- 
Музиката е дело на Арсен Де- ля, на мястото му идва един 
дич, докато за режисурата, по от гражданите, но нищо не се 
идея на Томислав Господне- променя. И на новия крал е 
тич, се е погрижил целият ан- скучно и той настоява Хели- 
самбъл, нанд пак да му разказва за Ау-

В представлението се изя- густо. 
вяват артистите: Лучано Ни- Театърът ЯК (получил 
колич (в ролята на краля), Бо- името си от основоположни- 
рис Шегота (Хиленанд), ка на театралното дело в Ма- 
Ядранко Думенчич (Тео- ли Лошин Йосип Антун Кра- 
болд), Лорина Старц, Ивона лич) е един от най-добрите 
Видулич, Барбара Дакич самодейни театри в Хърва- 
(граждани) и Миряна Нико- тия. След представлението в 
лич (Цура). Димитровград самодейците

с , „ „    к___Пиесата, по шеговит начин от Хърватия продължиха пъ-
Петима ученици .от димих- пеиския парламент в Брюк- памет , която обяви конкурс за властта и ОХНОШе- тя си към българския град То-

ровградската гимназия „Св. сел. С тях пътува и деректор- за есе на тема Моят път към ^ ^ населението половграД/ къдетоучастваха в
св. Кирил и Методий -Анто- ката на училището Снежана Европа , на които петимата шутовете по различни нзчи- Международния фестивал на 
нио Димов, Марко Тодоров, Симеонова. царибродски ученици се У б Р к който комедиЯТа, пантомимата и
Борис Симеонов, Мелита Ге- Спонсор на пътуването бе представиха успешно. силно а на за. сатирата.
оргиева и Николина Соколо- българската неправителстве- Б.Д. бавлениеф0 е когакто Хели.
ва, неотдава посетиха Евро- на организация „Българска

в испанския

ност черпи отвсякъде - сред
■ш хората, в природата...

Експонираните творби са
създадени през изминалите
няколко месеца. Това е първа
та му самостоятелна изложба
в родния му Димитровград, а
втората в кариерата му - след

Щ тази в Куенка.
На откриването присъства-

брой посетители.ха голям

Димитровградски ученици посетиха Брюксел

■Б.Д.

Реасе Коск ЕезЪ за пети път 6 Димитровград

Участваха 5ИЩ" и „Конкурент
В Димитровград в събота се проведе петият Реасе „Делириум" от Зайчар, „Децокварители" от 

Коск Рев! (рок фестивал на мира), на който, присъс- Ниш и „ЕазЩгп Са1е" (Истьрн Гейт) 
тваха бройни посетители от Димитровградски край, ровград. 
от вътрешността на Сърбия и от България. Батгдът „Найт шифт" е основан преди 20 годи-

Фестивалът се състоя на игрището за малък фут- ни. В актива си има два албума и повече от 2000 
бол в спортния център „Парк". Главни звезди на концерта.в Сърбия и чужбина. Той е бил подгря- 
проявата бяха белградският състав „Н1§Ь1 ЗМИ" ваща група на концерта на „Сипз п' гозез" в Бел- 
(Найт шифт) и българският банд „Конкурент". Пре
ди техните изпълнения се представиха и младите 
рок-бандове „В1аск )окег" (Блек Жокер) от Пирот, то е издал няколко албума. През годините е изне

от Димит-

град.
Баидът „Конкурент" е създаден 1986 г., откога-

множество концерти в България и извън неясъл
ли са подгряващи на изпълнители каТ0 
„кУЬйезпаке", „ТоЮ", „С1епп Ни§Ьез" 1 „Оеер Риг- 
р1е". При участията си във фестивала „У/огМ М115’ 
Га1г" разделя сцената с прословути групи като „Ьсо - 
рюпз", „1гоп Магбеп" и др.

Входът бе само 200 динара. Организаторите спод 
лиха удовлетворението си и изтъкнаха, че кони^Р 
и този път бе истински празник на свободата, мир
рокенрола. В. А-
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135 години от Априлското въстание 1876
Награди за 

успелите деца 

на България

„И В НЯКОЛКО ДЕНА ТАЙНО И 

ПОЛЕКА НАРОДЪТ ПОРАСТЕ НА 

НЯКОЛКО ВЕКА!"
„Наместо сълзи и молитви те жестокости над българско- 

ни сме захванали да леем кур- то население отекват в цяла 
шуми, наместо пъшкаме и мо- Европа. Създадената анкетна 
лене ние точим ножовете си... комисия за проверка на зло- 
Ние желаем да въстанем и да деянията на място, изнася 
искаме насила своите права, ко- потресаващи факти. Корес- 
ито така зверски са потъпка- пондентът на в. „Дейли Нюз" 
ни"- пише през 1870 г. Васил - Макгахан пише: „Има неща 
Левски. В „Нареда на работ- твърде ужасни, за да позволят 
ниците за освобождението каквото и да е спокойно раз- 

българския народ" Апос- следване; неща толкова позор- 
холът уточнява: „Подбуда, ни, че окото отказва да ги гледа,
Тиранството, безчоловещина- умът - да ги обсъжда". Вели- 
та и самата държавна система кият френски писател-хума
та турското правителство на нист Виктор Юго заявява:
Балканския полуостров. Цел. „Диваците, които вършат зло- 
С една обща революция 
да се направи коренно 
преобразуване на сега,и- Итад® 
ната деспотско-тиран- «йетд3 сее пп;Иа_ ' 
ска система и да се заме- аТНТОмк ВДрнвншц 
нисдемократскарепуб- ~ 
лика (народно управле
ние)".

Вътрешната рево- 3® 
люционна организа- ш 
ция, създадена от Лев- :|Ц
ски, подготвя народа Ж..— __,
за въстание. Обесване- 
то на Апостола не раз- * 
колебава ръководите- ‘ 
лите на българското . 
националноосвободи- I 
телно движение и под- . 
готовката продължа- 
ва. Търновски, Сливен- -
ски, Врачански и 
Пловдивски револю
ционни окръзи обхва
щат Мизия Тракия и Маке- деяния, са страшни, а цивчли- голямо, че силата, войската и 
дония Първото народно съб- зованите, които ги оставят да оръжието са във ваши ръце, че 
рание на съвременна Бълга- сьришт тия злодеяния, са гроз- със сила не ще ви надвием; но 
рия което заседава на Обо- Трябва да се тури край на зная още, че вие сте варвари и
рище упълномощава апос- имперчите, които убиват. Да тирани, че заради въстанието 
толите да изберат дата за на- обУзд“ем фанатизма и деспо- ще се нахвърлите върху невин- 
чало на въстанието но ако тшма-" Великият руски пи- ни и мирни жители и ще извър- 
някъде стане предателство, сател-хуманист Достоевски шите зверства. Нашата цел не 
то да започне незабавно' пише: "Това не е ишйка от раз- е била да ви надвием със сила, а 
Априлската епопея избухва бойници, появила се случайно само да ви предизвикаме да нап
ие 20 април 1876 г в Коприв'- «ъввреме насмута и безпорядъ- равите зверствата, които вече 
щица Въстанието е дело на ка т войната■ Не, тук има премного направихте и благода- 
българския народ и на него- система, това е методът па рение на които се компромен- 
вата емиграция. Няма наме- аоината ™ огромната импе- тирихте пред целия образован 
са па външни сили РиЯш Разбойниците действат свят. И тая наша цел е достиг-

‘ Въстаниците са обхванати по заповед, по разпореждането ната вече. И тъй ние ви побе- 
от революционен плам, но са '<а министрите, на управници- дихме"
слабо въоръжени и въстани- те' т държавата, и на самия С Априлското въстание 
ческите действия от 20 април сУл™ан- Източният въпрос се превръ-
до 20 май не са единни и ма- Възмутената от жестокос- ща в „български въпрос". То 
сови. Силите са изкл.очител- ™те „и хиладите жертви, ев- е логичен завършък на сто-

ропеиската и световна об- летната неравна борба 
щественост заявява, че из- българския народ за осво- 

довиа армия и повече от страдалият български народ бождение, мощна изява на 
100-хилядно добре въоръже- заслужава свобода и незави- българската буржоазноде- 
НО опълчение, башибозук и симост. Подвият ма април- мократична и национална 
въстанието е смазано. Върху «и пРез 1876 г- показва на Че‘ революция. Достойно про- 
цялото българско население, аия Цивилизован свят, че дължение па идеите и делото 
включително жени, деца и българската нация е узряла на оългарските революцио- 
старци, са извършени ужас- за независимост и е решеиа нери Г. С. Раковски, Любен 
ни насилия, масови грабежи ^ я извоюва с цената на вся- Каравелов, Васил Левски, 
и накрая селата са опожаре- какви жертви. Ръководители- Христо Ботев. Като най-голя- 
ни Унищожени са 80 сели- те 133 въстанието са не само ма проява на българската на
ша а други 200 са ограбени. хРабРи воиии' но и дално- ционална революция,
Около 30 хиляди българи са ВИ4НИ политици. Чрез въста- Априлското въстание е неде- 
избити повече от 10 хиляди ии?то те успяват да направят лимо звено от общия процес 
са затворени и заточени. По- най-широко международно на национално обособяване 
вече от 300 хиляди глави едър Достояние справедливата на- и освобождение на народите 
и дребен добитък са отвлече- Ционалноосвободителна па Европа презXIX в. Посве
ни Преди въстанието само боРба на българите и да на- ето историческо значение 
Панагюрище има 38 хиляди аожат отхвърлянето на чуж- Априлското въстание над- 

8 хиляди говеда, 3 хиля- 4°то иго. Водачът на гаоров- хвърля тесните рамки на бъл- 
' ’ отделно 40 хиляди ските въстаници Цанко Дюс- гарската история и има свое 

' я табанов заявява пред осман- място в общоевропейската и
ския съд в Търново: "Аз зная световната история. 
много добре, че царството ви е ,

ФОНДАЦИЯ
.ДИМИТЪР БЕРБАТОВ'2010

Но церемония в София на 30 май 2011

Димитър Бербатов 

ще отличи децата с 

най-добри постижения

година па

Фондация „Димитър Бербатов" излъчи финалистите 
в областите Изкуства, Наука и Спорт. Отличени са и 
деца от българските училища зад граница, както и 
участници в социални проекти. Лично Димитър Бер
батов ще награди общо 31 финалисти, от които 13 по
бедители на церемония на 30 май 2011 година. В мо
мента тече подготовка по събитието.

«№

V,

С всяка изминала година изборът на най-добрите 
постижения става все по-труден. Журито оценяваше 
одобрените номинирани деца в продължение на два 
месеца. Негов председател и експерт в област Наука и 
тази година е проф. Сава Гроздев - доктор по матема
тика и доктор на педагогическите науки, председател 
на Асоциацията за развитие на образованието, член на 
УС на Съюза на математиците в България, председател 
на секция "Математика" към Съюза на учените в Бъл
гария. Експерт в областта на спорта отново е г-н Едуард 
Папазян, който от години оглавява секция „Спорт" на 
вестник „24 часа". Нов член на журито е оценяващият 
изкуствата - това е г-жа Тотка Иванова, държавен ек
сперт в дирекция „Достъп до образование и подкрепа 
на развитието" в Министерството на образованието, 
младежта и науката. Освен посочените експерти, жу
рито включва и трима представители на фондацията, в 
това число и Димитър Бербатов.

Журито гарантира на родители и деца, че оценява
нето традиционно се извършва напълно обективно, на 
база подадената от номиниращите достоверна инфор
мация. Водещите критерии са: завоювано място, авто
ритет на състезанието и брой постижения през 2010 г. 
След третото ниво на преглеждане 658 номинации бя
ха окончателно одобрени по условията на третото из-

на Бълга-

■■

дание на проекта „Награди за успелите деца 
рия"-2010. Това са номинациите, които са направени в 
съответствие с формалните изисквания.

Броят на номинациите не съответства на броя на де- 
г цата: от една страна някои

деца са номинирани 
вече от една от четирите

Фондация "Димитър 
Бербатов" е основана 
през 2008 г. от световно- ВЪЗМОжни области, а от 
известния български 
футболист Димитър 
Бербатов, воден от же
ланието си да допринесе 
за личностното усъвър
шенстване и реализация 
на децата на България.
Основната мисия на 
фондацията е всестран- нието, младежта и науката, 
но да подпомага младите Асоциацията на бьлгар- 
хора да се образоват, да ските училища в чужбина 
развиват своите дарби и и на ШхИСЕР. Тази година 
заложби, както и да им марката СШеНе отново зас- 
дава шанс да ги споделят тава зад възможността да 
със света. Фондацията 
се самоопределя за осъ
ществяване на дейност в 
обществена полза. Тя е

в по
пано неравни. Османската им

перия хвърля 20 хилядна ре-
друга - има направени и 
групови номинации.

Проектът „Награди за 
на Бълга-успелите деца 

рия" -2010 се осъществява 
съдействието на Ми

нистерството на образова-
със

постиженията 
в областта на 

Компания „Да-

подкрепя 
на децата 
спорта.
нон-Сердика" АД подкре- 

неправителствена, нерс- пя постиженията на деца- 
лигиозна и политически 
независима обществена 
организация.

овце 
ди коня 
овни се угояват за продан. 

Известията за извършени

те в областта на Науката.
Ива Григорова

Йордан Колев
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Нишка футболна зонаУспех на дбе наши момчета 
на държавното първенство по 
карате в Чачак

24 кръв: Балкански - Младост 9:3 (3:1)

Босилеградчани се удавиха в 

димитровградския порой от головеЕмил Димитров 

първи, Марко 

Тодоров трети в 

Сърбия
Димитровград, 7 май 2011 г. на истинска „голеада". Резул. 

!9 СЦ „Парк", зрители - окодо тагът най-добре показва ’ 
500, рефер - Милица Николич ношението на силите в 

; ■ от Ниш (7). Голмайстори: Нац- мач.
ков в 18,52, 76 и 79, Л. Джунич в В следващия кръг Балкан- 
30 и 34, Б. Воииович (автогол) в ски домакинства на Пуковац, 
63, Попович в 76 и Д. Петров в който отбор още не се е отка- 

а 84 за Балкански, а Спасич в 37, зал от възможността през 
| 74 и 81 минута за Младост, следващия сезон да заиграе в 

. * Жълти картони: Алексов от състезание от по-висок ранг. 
Балкански. Мачът ще се играе в сьбота от

сьот-
този

Две наши момчета - Емил Димитров от Ниш 
и Марко Тодоров от Димитровград, постигнаха 
хубав успех на първенството на Сърбия по ка
рате. Реномираното състезание се проведе на 8 
май в гр. Чачак, а в него участваха 920 състезате
ли от 72 клуба. Балкански-. Манов 6, Л. Джу- 16, 30 часа. 

нич 8 (Зекович 7), В. Георгиев 7,
Д. Петров 7.5, Пешев 7.5 Попо- 

7.5, Алексов 7.5 (Н. Петров

Д. С.

СРПСКА 
КАРАТЕ II: 
УНИ4А

В останалите срещи от 24 
кръг са постигнати следни
те резултати: Пуковац - 
Морава 4:1; Запланяц - Зло- 
чудово 0:0; БСК- Пуста ре
ка 3:2; Слога - Радан 1:0; 
Вучйе - Моравац 0:2; Един
ство - Ропотово 2:3 и Мо- 
равица - Мрамор 0:0.
В 25 кръг на 15 май (неделя 
от 16,30 ч.) Младост посре
ща Моравица от Суботи- 
нац край Алексинац.

вич
7), Османович 7 (Д. Иванов 7), 
Нацков 9, Б. Иванов 7.5 и По- 
ров 8.

Младост: Н. Воииович 5, За- 
рев 5, Д. Стойков 5, Васев 5, Б. 
Воииович 5, Димов 5, Зарков 5, 
Спасич 7.5, Владимиров 5, Ве
личков 5 и С. Стойков 6.

Играч на срещата: Алексан- 
р Нацков.
И двата отбора играха отво

рено, така че публиката имаше 
възможност да се наслаждава

ПРВДСШ « Златният Емил Димитров (вторият
отляво) с останалите медалисти

\1

Чачак, 08. ма] 2011. 1.1 карате се занимава от 6-7 години и вече постиг- 
Н на забележителни резултати. До първенството
■ в Чачак негов най-голям успех беше петото дЪ
■ място на световното първенство по карате, кое- 
1 то се проведе миналата година в Италия. Злат- 

« ното отличие от държавното първенство въз- 
*| приема като голям стимул за усилени подго-

щ товки за предстоящото европейско и световно 
Ц първенство. Димитров е талантлив и за музика 
® - хубаво свири на акордеон, и тази година ще 

завърши началното музикално училище. 
Състезателите от димитровградския клуб по 

Емил Димитров стана държавен първенец, карате Цариброд участваха в дисциплините ка- 
спечелвайки златен медал в конкуренцията на те и борби. С най-добри прояви бе Марко Тодо- 
по-възрастните кадети. Той е член на кара- ров, който спечели бронзов медал в категория- 
те-клуба Елид и отличен ученик във втори клас та на по-възрастните кадети до 55 килограма, 
на нишката гимназия „Светозар Маркович". С

'3
«*.х. ^\ ■ '

* ч&да ;• *
Таблицата след 24 кръв

1У:.. А
мач поб. рав. заг. гол-разл. точкиМарко Тодоров

1. Балкански (-1) 24 16 2 6 54:30 49
2. Запланяц 24 13 8 3 39:17 47
3. Пуковац 24 13 6 5 54:20 45
4. Пуста река 24 14 1 9 45:33 43
5. Моравица 24 13 4 7 30:21 43

К. Г. -Д С. 6. Слога 24 14 0 10 37:30 42
7. Моравац Орион 24 11 6 7 44:21 39
8. Морава 24 12 1 11 49:37 37

Галя Пухалева посети Димитровград 9. Ропотово 24 11 3 10 41:37 36
10. Здочудово 24 10 4 10 38:29 34
11. Вучйе 24 11 1 12 28:34 34

Галя Пухалева, генерален секретар на Балканската атлетическа федерация (АБАФ) и генера
лен секретар на Българската атлетическа федерация, тези дни посети Димитровград. Пухале
ва беше запозната с подготовките за третото Балканско първенство по планинско бягане, което 
от 10 до 13 юни т. г. ще се проведе в Димитровград.

Ръководителката на АБАФ изрази удовлетвор 
за състезанието, в което се очаква да участват 10

11 25:36 3112, Мрамор 24 9 4
13. БСК 24 8 4 12 31:40 28
14. Радан 24 7 4 13 24:36 25
15. Младост 24 5 1 18 39:70 16ението си от досегашния ход на подготовките 

национални състава с над 200 състезатели. 16. Единство (-1) 24 0 1 23 10:97 0

А- с.
22 кръа

ПОЛ - 14 кръв

^ ж Младост -Манич подаде Желюша 4.3
Й® оставка

Балкански остана без 
треньор____________ Балкански разгроми Ропотово с 6:1й:

Димитровград, 23 април 2011 г. СЦ „Парк", зрители - около 
600, рефер - Стеван Рашич от Лесковац (7). Голмайстори: Б. Ива
нов в 8 и 21, Османович в 10 и 58, Кръстич (автогол) в 80 и В. Геор
гиев в 88 мин. за Балкански, а Джорджевич в 73 минута от нака- 

Полска Ръжана, 8 май 2011 г. зателен удар за Ропотово. Жълти картони: Пешев от Балкански. 
тт Игрището на Младост, зрите- Балкански: Петрович 7.5, Пешев 7.5 (Зекович 7.5), В. Георгиев

■ ... Непосредствено преди мача с Мла- ли _ около 100, рефер - Саша 7.5, Савич 7.5 (Бошкович 7.5), М. Георгиев 7.5, М. Джунич 7.5, Л-
•" А0СТ °т Босилеград треньорът на Бал- Игнятович от Пирот (7). Гол- Джунич 7.5 (Д. Иванов 7.5), Гюров 8, Б. Иванов 8, Алексов 8 и

кански Радивое Манич подаде оставка майстори: Мирослав Митич в Османович 8.
.” поради, както заяви, лични причини, ю, 63 и 78 и Миодраг Митич в Ропотово: Видосавлевич 5, Кръстич 5.5, Илич 5 (Арсич 5.5),
Й- Тои каза- че е доволен от резултатите, 49 минута за Младост, Соколов Ристич 5.5, Ташич 5, Тодорович 5.5, Джорджевич 6 (нТСтояно-

, коитое постигнал сотбора. Балкански „ 7, Маринков в 76 и Душков в вич 5), Йованович 6.5, Савич 5.5, Ячимович 5.5 (Наскович 5),с
' 1| оглавява временното класиране в НФЗ 89 минута за Желюша. Жълти Стоянович 5.5. А. С.

и има ГОЛеми шансове да се класира в картони: Алексич, Кръстич и
Р?1%5!МЕгШаяй^яЯ Сръбска лига - група изток. Тричкович от Младост, Б. Ге-

По време на мача с Младост отбо- 0ргиев от Желюша 
рът се ръководеше от треньорите на Младост: Виданович 7, Йо- 
младите категории. Д. С. ванович 7, Алексич 6.5, Трич-

Г5В(Мимкович 7)^Китанов 7Д гОО^ГлТвеТ^ли4'0^011 Сятадион "ПескаРа"' зртели- около

„ С иММиАрРосла^ МГ
Птппп победа за жеяюшани тич 8 Р мини3ЙМРамоР- Жълти картони: Димитров, Гашевич, М'<
0,0Ни ||0иСНи 'Зи ЛСЛГОШИКИ Желюша: Ранджелов 6, Са- ^°в'Воинович иВеличкович (Младост) и Цветанович иИлН

Димитровград, СЦ „Парк", зрители - около 50, рефер - Вла- вов 6 (Иванов 6), Величков 6, Н. С„п„. и н т- Ярсеи

■даСГИ»~о. 7, »._ 7.5, Георгиев 7.5, Ь ‘ ‘ «

йжа:•с~ 7- н“°-& *—4 м™ лявж йкга “:
Слога- Иванович 6, А. Йотич 7, Петрович 6, Джорджевич 6 ще се играе в неделя в СЦ .Ргг)а лй,?РЧаНИ Не С6 пРеДставиха като качествен 0 Р 

Играч на срещата: Наков.

;

както заяви, лични причини, ю, 53
ТЩШ ^ ои каза, че е доволен от резултатите, 49'Минута за Младост, Соколов 
Ги., Л:, ■ които е постигнал с отбора. Балкански в 7/ Маринков в 76 и Душков в

ИИ Младост - Мрамор 1:2
ПОЛ -12 кръг: Желюша - Слога (Велико село) 1:0

боси-
за пО'

ПА-1>-вич д. с.
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НФЗ - 23 кръа_____

Младост - Пуковац 0:4
Тъжен помен
На 17 май се навършват ЧЕТИРИДЕСЕТ 

ДНИ от смъртта на нашия мил баща, дядо и 
прадядоV

зрнтели 6Тколо<200.2Главен"съдия/ БояЖ %же2'*™4' ВуК°ИЧИЧ ^ " 4Ж°Р_

/1^оолже1пичТ;чд0|''1МаИСТОР\И: 4ЛетрОВИЧ в 4' 0ще едно бледо представяне на "зелените", 
Иптпиппич м (от дУзпа) и 65 (от дузпа) и които този път бяха надиграни от гостите. Пу- 
Стойков (Младост/* ^ълти картони: Динов и ковчани откриха резултата след един не толко- 

Млялпг-т- т5,.™ /г > „ ва силен удар на Душан Петрович извън нака-
ГЗтоев! Г Гтпй^п л ашевич)' Н. Воинович зателното поле. Във финиша на първото полув- 
Геоогиев БлШ™1^итров' Васев< Цихалов, реме бе отсъдена д/зпа за гостуващия отбор, 
нСтойков С Р , Спасич, Динов (Зарков) която реализира Джорджевич. През втората 

Пуковац: Марянович, йованович (И. Пе- част босилеградчани оезуспешно се опитваха 
шич), Н. Петрович, Стаменкович, Райкович 
Милованович, Стоянович (Милкович), Д. Пет-

СЛАВЧА ТОДОРОВ
(1924-2011)
от с. Пъртопопинци

Панихидата ще отслужим във вторник от 11 часа на мес
тните гробища. Каним роднини, приятели и съседи да 
придружат.

Поклон пред светлата ти памет! Почивай в мир!
Опечалени: синовете Момир и Иван със семействата си

ни

да загрозят вратата на гостите, които до края на 
мача им вкараха още 2 гола.

На 14 май 2011 г. се навършват 40 ТЪЖНИ 
ДНИ от смъртта на нашата мила тъща, баба и 
прабаба

ПУ1.Р.

Мрамор - Балкански 2:1 ЦВЕТАНКА ИВАНОВА 
от с. Г. Любата, мах. Явор

вен картон-Стоянович от Мрамор. оргиев 6, Попович 6, Нацков 6, Поров 6.5, Б.
Мрамор, юрич 7, м. Стоянович 7, Денич 7, Иванов 7, Алексов 7, Л. Джунич 6 (Османович 

А. Стоянович 6, Ранджелович 7, Станкович 7, 6). - -

овано-
Панихидата ще отслужим на гробищата в село Горна 

Дюбата. Каним роднини и приятели да ни придружат. 
Винаги в сърцата си ще пазим хубавите спомени за теб. 
Почивай в мир!

Зетът Стоян, внучката Сунчица със семейството си и
правнучката МилицаД. С.

Босилеградски 

малчугани бяха гости 

иа Цървеиа звезда

Накратко Тъжен помен
Навършиха се 40 ДНИ от смъртта на нашия 

обичан и скъп баща, брат и дядо
*Този уикенд се играха срещи от 

първенството на Окръжната лига за 
младежи и пионери. Младежкият 
състав на Балкански победи Гнилан с 
3:0, докато пионерите на Балкански 
гостуваха в Бабушница, където побе
диха съответния състав на Лужница с

МИЛОРАД ГЕРОВ 
1938-2011

ВбР*А::У писател
Панихидата се състоя на 4 май на гробищата Орловача в 

Белград.
Липсваш ни! Ще се гордеем стеб и щете пазим в сърцата

3:1.
*В отсрочените мачове от първен

ството на Пиротска окръжна лига за 
млади категории отборите на Бал
кански регистрираха високи победи. 
Пионерите победиха Йединство в 
Пирот с 9:0, докато младежкият със
тав срази Задругар в Крупъц сунизи
телните 22:1!

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

Благица и Олга, снахата Стефанка и останалите роднини

‘Четирима лекоатлети на димит
ровградския АК Балкан участваха в 
мемориалното атлетическо 
ние „Веселин Даскалов" в българ
ския град Луковит. В конкуренция на 
младите пионерки в дисциплината 
бягане на 400 м Хелена Йгова спечели
сребърен медал. В същата дисципли- р, рамките на акцията "Моят първи мач", която про- 
на и категория Йована Тасева бе чет- вежда футболният клуб Цървена звезда, миналата седми- 
върта, а Стефан Николов шести. В ка- ца двадесетина малчугани от Босилеград, придружавани 
тегорията млади девойки Теодора 0т по един родител, бяха гости на този белградски гранд. 
Кръстева зае четвърто място. Организатор на посещението беше СД Младост, а разнос-

*В рамките на Дигата на ФС РИС - Ките за транспорта и храната пое ОС в Босилеград, 
група юг отбор на Балкански, сьста- Млачуганите посетиха музея на ФК Цървена звезда, къ- 
вен от деца младша възраст, срази ка- дет0 им бяха подарени тениски, топки и сладкиши, а след 
то домакин съответния състав на това от официалната ложа на стадиона "Маракана" наб- 
Арена от Ниш с 5:0. Головете отбеля- людаваха мача Цървена звезда - Хайдук (Кула), 
заха С. Маринков в 2 и 21, Стаиуло- Децата посетиха и зоологическата градина, за която 
вич в 14, Кирков в 28 и Дж. Маринков входните билети им подсигури "Виктория груп". 
в 33 минута. А

Тъжен помен
Навърши се ПОЛОВИН ГОДИНА от смър

тта на нашия мил
състеза-

ИВАН БАСОВ ЙОТОВ ДЖАВИН 
1911-2010

Малчуганите в музея иа ФК Цървена Звезда

учител в пенсия
Панихидата се състоя на 7 май на гробищата в с. Долни 

Криводол.
Времето минава, но не намалява тъгата и болката ни по 

теб! Твоята голяма обич и добрина, с които ни обсипваше 
и раздаваше на всички, ще живеят вечно в нас! Благодарим 
ти за всичко!

Опечалени: съпругата Василка и дъщерята Цветанка със
семейството си

. С. ПУ1.Р.
Възпоменание
На 11 май 2011 г. се навършиха ДЕВЕТ 

ГОДИНИ от смъртта на милия ни съпруг и ба-В Димитровград тези дни се проведе 6-ата 
зи година акция по кърводаряване, на която се от
зоваха 20-ина хуманни граждани.

Организатори на акцията бяха Общинската ор
ганизация на Червения кръст в Димитровград и 
Институтът за кръвопреливане от Ниш.

за та-

Кръв дариха 

20 души
ща

БРАНКО ПЕЙЧЕВ
На 14 юни 2011 г. ще се навършат 

ЕДИНАДЕСЕТ ГОДИНИ от смъртта на непрежалимия ни 
девер и чичоА с.

Фотооко СОКОЛ ПЕЙЧЕВ
Времето минава, но тъгата по тях си остава.

Семейство ПейчевиСняг след 

Гергьовден!
На 10 май 2011 г. се навършиха 15 ГОДИНИ от смъртта 

на непрежалимия ни баща, свекър и дядо
След изключително студе

ните пролетни дни на 9 май 
т.г. по-високите части на Бо- 

осъмнаха със Щ СТЕВАН БОИКОВ 
Ш от Д. Любата, мах. Клисура

силеградско 
сняг, а снежната покривка на 
места достигаше и до 20-ина 
сантиметра. Тази снимка е 
направена в долнотлъмни
ската махала Присое.

За един живот, живян достойно, за едно сър
це честно забрава няма! Благодарим ти за 
всичко!

ПУ1.Р. Семейство Бойкови



Забава

Телевизия с национална чес- телите бяха осведомени, че
тота започна своя „Дневник“ с футболната репрезентация и 
новината, че броят на безработ- най-добрите клубове са пред \т ч\ Празницити минуше и свак се 

йе вьрнул на легалото, А беошените в държавата е надхвърлил изхвърляне от всички състе
зания под егидата на ФИФА иедин милион.

Втората новина беше ре- УЕФА заради хулиганство, 
портаж за бедно семейство от насилие и вилнеене на фено-

се понатрупали ко на арну годин
- първо Великден, па 1 май, па

южната част на страната, кое- ве. Джурджовден... Само да имашеНо, за да не бъдат съобще-то няма постоянни приходи 
и така споделя съдбата на над ни само лоши новини, бяха повечко парице па да празнуйеш ко човек, т.е. ко не-
200 хиляди семейства, живее- прочетени и такива, от които 
гци под линията на беднос- ще бъде по-добре на гражда-

кига що се презнуйеше с премену, с печена ягнища,
много разне мандже и свакикъв пиялък. А оно ка- 
ра-вара та дойде време да немамо ни лъскаве обуче, ягнища и пращина че страдаш. И малко-помалко че 
ни свилене папуче що кажеше баба Стамена. Дойде си попраямо поведението и че стаямо европейци...", 
адет да празнуйемо ко у странство що работе - с по вилозофира бай Никола. Слушамо га йош дълго вре- 
парче леб и парче месо. Верно, преди Великден у ме- ме ко распрая за това-онова, док йедън синдрак не по- 
сарете се беше натрупал млого народ, ама свак купу- че да га запиткуйе: „Щом све знайеш и разбираш я ми 
йе само понещо. Йедни кажу дека нема криза док се обясни нормално ли йе да се уважаваш правата на ку- 
трупамо ко да несмо видели, другьи кажу дека мора чето и мачета, на ягнища и пращина, а да се не уво
да йе гужва щом месо йеднемо само на празник, тре- жшшю човешкьите права. И како може да се 
ти нещо трето. Народ ко народ, не можеш да му заб- владейемо по европейскьи и светскьи за све другье 
раниш да дърдори, а и не требе да му браниш! работе само не за заплатете и пензийете. Дали требе 

Най-интересно коментираше бай Никола Мончин. йоще по-малко да ни даваш та да стаямо европейци. 
Каже: „Добре що остадомо без паре, та да може да си дко от това зависи, айде да се манемо, да не добива- 
празнуйемо ко културнити човеци що работе! Пойду мо ич паре па че будемо най-културни, те како тия од 
семейно по планине и долине, по йезера и банье и по- "Братство" що живею без динар! Само, бойим се да не 
несу само малко лебац. Нема да се прейиджаю и на- липшемо док стигнемо до Европу, ко у прикаскуту зо 
пиваю, да окаю, да се караш и бию, та да им омързну магарето."
и празници и делници! Важно йе и това дека повечко Бай Никола га слуша, слуша, ама не умея да му од- 
че уважавамо правата на животните, т.е. по-малко говори, промънка нещо и се надиже към то рампуту!

ните, защото са много 
Последва информацията, по-приятни. Край дошите, 

че средната заплата през пое- хубавите новини изглеждат 
дедната година е спаднала от още по-хубави, а те гласят та- 
400 до 300 евро.

тта.

ка:

Любовен хороскоп А• *Близнаците най-умно опе- от другите знаци могат да дей- 
рират с любовни маневри. То- стват по лесен път, по-грациоз- 
ва е знак, който дава мир на хо- но, но никога не могат да дей- 
рата, решава големи дела, пи- стват по-успешно от Близна- 101 
ше сценарии и т.н. Всъщност, ците. Те имат бърз ум, способ- 
Близнаците са хладнокръвен ни са да виждат нещата от 
знак. Хората от този знак вина- всички страни, което има голя- 
ги се опитват да анализират мо преимущество при техните 
мисли, думи, действия, реак- стремежи. Имат отлична па- 
ции на другите хора. Те прев- мет. Мъжете, родени под този 
ръщат своите умения в изгода знак, стават отлични адвокати, 
и средство за предвижване банкери, дипломати и общес- ците рядко са изкусни в иконо- 
напред. Близнаците са импул- твени оратори. Жените стават миката на любовта до 30 годи- 
сивни, обичат да пътешестват, добри домакини. В кухнята им ни. Оказва се, че винаги не им 
обичат промените. Когато са има много съвременни прие- стига време за това да посветят 
решили да скъсат семейния пособления за приготвяне на себе си на работа, свързана с 
възел, те нямат търпение кога апетитно ядене. печелене на пари. За този знак
ще свърши процедурата по Отрицателни черти. Близ- има две крайности: богат диле- 
развода. наците трябва да изкоренят та- тант, наследил финансова

Как да се удовлетвори Близ- кива чувства, като неорганизи- мощ, и безработен разорен бо- 
нак! Тъй като имат много чув- раност, недостатъчна сьсредо- гомолец, който раздава съкро- 
ствителна нервна система, точеност, разсеяност, раздвоя- вищата на своя интелект.

верността.
. Те са склонни към умствено Най-добрият период за при- 

янни в любовта, често искат да изтощение, затова са длъжни добиване на вярност - пълна 
се обуздаят, но не могат да из- да се пазят от преумора. И да неосведоменост неувереност 
пуснат случая да изпитат още станат по-състрадателни към своята побела С други ДУ'

приятелите, любимите, семей- ^ Близнаците се очароват
от недостижимото.

:
Ат

Ь. ««ме-*'№иг-утиТ
Икономика и любов. Близна-

Симпатичната водеща В една от западните ни сь- 
сдед това прочете сведението, седки бушуват масови про- 
че за една година умрелите са тести и има стълкновения 
повече с 30 хиляди от новоро- между протестиращите и по

лицията. При южните ни 
В следващата информация комшии избухна междуна- 

бе съобщено, че за една годи- ционален конфликт, северни- 
на чрез обществените поръч- те ни съседи се борят с голяма 
ки се крадат три милиарда рецесия, докато източните

имат проблем с корупция в 
Сетне беше излъчено изяв- правителството, заради коя- 

ление на управителя на На- то е даден на съд техният пре- 
родната банка, в което той миер.
твърди, че тазгодишната ин- Чаша жлъч иска чаша 
флация ще бъде двуцифрена, мед... Александър Чотрич 

Председателят на стопан- ; 
ската асоциация заяви, че две 1'~ 
трети от предприятията не са щ 
ликвидни и са застрашени от I 
банкрут, защото сметките им I 
са с минус по няколко месеца.

В културната рубрика на- - 
помниха, че народният музей , 
и народната библиотека са а 
затворени вече седем години, ] 
понеже няма пари за техния I 
ремонт.

В минутите за спорта зри- :

дените.

Близнаците много обичат сьп- ване на интереси и способнос- 
рикосновението. Не са поето- ти

Оценка па
евро.

нещо интересно.
Положителни черти. Хората ството.

ЕЗ 838

Ако още не сте станали милионери, не по 200 грама кълнове и зареждате сьШ° 
се притеснявайте, това все някога ще се толкова жито да кълне! Така ще имате 
случи. Но какво може да направите, за да храна за около два месеца и ще спестите 
станете паралии? бая пара!

Например давайте по-малко пари за Хубавото в случая е, че не само се > 
храна. Нали знаете, че около 50% от дохо- храните здравословно, но и ще отслаби^ 
дите ви отиват за нея? В случая не ви те видимо! Това обаче не е всичко! Дока 
предлагаме да гладувате, а да минете на то ядете кълновете, може да кълнете ска 
зърнена диета. Вземате 12 кила жито и чащите цени, големците, а защо не ^ г

Как да станете 
милионери?

Давайте 

по-малко пари 

за храна във вода! После, международното положение, и 
като покълне, почвате да се храните с не- се разтоварите психически! 
го! Междувременно всеки ден изяждате

накисвате част от него
А X. |
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