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По повод изследването на Защитника на 
гражданите на Република Сърбия във 
връзка с осъществяването правата на 
иоционолните малцинства

Поради неплатени ТВ такси

РТС плаши 

босилеградчани 

със съдебни делаСпешно решение 

за спасение на
* Кметът на общината Владимир Захари- ритие и качеството на сигнала на РТС на 
ев тези дни отправи писмо до РТС, в кое- територията на Босилеградска община, 
то отново търси да се създаде смесена ко
мисия, която да утвърди степента на пок-
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Защитникът на гражданите на Република Сърбия неот
давна изпрати дописка до Националния съвет на бъл
гарското национално малцинство, в която го осведомява, 
че е започнал изследване във връзка с осъществяването 
правата на националните малцинства в областта на култу
рата и информирането. Изследването ще се реализира в 
няколко фази през 2011 година.

] ■ III
.,! Д■

■ -Ш п
:Н 4Шщ н 1Ру

ИСтр.{Щ) :чъ- % 1.Ученици от 

Босилеград, Цариброд 

и Иваново участваха на 

Спартакиада в Банско

У? У?//--и» 1
V

Нм Е |ш
ШлЩе ■ 4 «. Е№а1ШН1

.,1____Ш
Еж* 5ЕКВ1А

ЩМБосилеарад

Стр•©

Второ военно регионално състезание „У1а тШТапз 
тоиппЕат гиптп§ сЬа11еп§е - БганТгоу^гас! ореп 2011" 
и държавно първенство по планинско бяванеЩрихи за портрет: Славча Арсенов, 

самодеен художник ____________
Румъния победи в мъжка, 

Сърбия в женска конкуранцияРисувам това, 

което излиза 

от душата ми
Димитровград миналата неделя за втори пореден път бе домакин на Военното регио

нално състезание по планинско бягане и по този начин полека стана център на този нов и 
атрактивен спорт. Проявата показа, че димитровградчани подготвени ще посрещнат Бал
канското първенство по планинско бягане, което ще се проведе на 12 юни т.г. Сшр.(§\
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По повод изследването на Защитника на 
гражданите на Р.Сърбия във връзка с 
осъществяването правата на националните 
малцинства в областта на културата и 
информирането

Подялбата на Косово 

(не) е невъзможна мисия
с Припиша Борислав Стефа- 
нович заяви, че Белград е готов 

и че
След като вицепремиерът 

заяви Ако се стигне до подялба, 
цялата Прешевска долина 
албанските села от лявата 
страна на автомагистра
лата (погледнато по посо
ката към Скопие) ще по
паднат в границите па Ко
сово, а Аепосавич, Звечан и 
част от Зубин поток ще 
бъдат включени в терито
рията на Сърбия. Сегашни
те сръбски анклави южно 

Ибър ще останат в не
зависимо Косово, заяви 

. Азем Власи за белгардския
Щ,;А : седмичник НИН.

Спешно решение 

за спасение 

на „БРАТСТВО"

за прищии«“ия 1в^Зери", че да разговаря по тази тема 
„разграничението" между сь- резолюцията на Народната 
рбите и албанците е единстве- скупщина дава възможност за 

реална опция за Косово, такъв разговор. Да не заора- 
вечната сръбска тема отново вим, че и президентът на сьр- 
разбуни политическите духо- бия Борис Тадич през септем-

и

пата

Защитникът на гражданите на Република Сърбия не
отдавна изпрати дописка до Националния съвет на бъл
гарското национално малцинство, в която го осведомява, 
че е започнал изследване във връзка с осъществяването 
правата на националните малцинства в областта на кул
турата и информирането. Изследването ще се реализира 
в няколко фази през 2011 година.

Следователно защитникът на гражданите проявява 
готовност, чрез събиране на факти от значение за всес
транното съблюдаване на състоянието и достигнатото 
равнище в осъществяването правата на българското на
ционално малцинство в развитието на културата и об
щественото информиране, да съдейства за преодоляване 
на причините, които го ограничават и предприемане на 
мерки за подобряване.

Изхождайки от факта, че промененият начин на съфи- 
нансиране на Издателство „Братство" и на неговите изда
ния: в. "Братство", списанията "Другарче" и "Мост", как- 
то и книгоиздателската му дейност, от страна на Минис
терството на културата на Сърбия, съкрати многократно 
материалните средства и доведе под въпрос не само за
пазване на достигнатото равнище, но и тяхното излизане 
и изобщо оцеляване, сега е шанс чрез диалог и с факти 
между основателя на "Братство", Институцията на за
щитника на гражданите, Министерството на културата и 
"Братство" да се намерят решения, които Ще осигуряват 
провеждане на културна политика и осъществяване пра
вото на информиране на българското национално мал
цинство въз основа на конкретните програми за работа 
на издателството, които утвърждава и верифицира осно
вателят му- Националния съвет на българското малцин
ство и за чието осъществяване носи и отговорност. В диа
лога с цел за по-ускорено и стабилно решение трябва да 
се включат и представителите на общините, в които жи
вее българското малцинство.

Съфинансирането чрез конкурси, които обявява Ми
нистерството на културата се показа като нецелесъобраз
но и доведе до съкращаване на програмите на издател
ството вследствие на недостатъчно одобрените средства 
и на това, че издателството ги получава с голямо закъсне
ние. На тазгодишния конкурс за финансирането на спи
санията "Другарче" и "Мост" са одобрени само по 150 
000 динара, а от предложените осем заглавия в книгоиз
дателската дейност са одобрени само 80 000 динара за из
даването на една стихосбирка, докато от конкурса за из
даването на вестник "Братство" все още не са обявени ре
зултатите...

Вестникът излиза благодарение на разбирателството 
на печатницата, която го печата на вересия и на работе
щите, които не приемат заплати от октомври миналата 
година. От посоченото ясно се вижда, че настощият на
чин на финансиране трябва да се промени, за да се запа
зи достигнатото равнище в развитието на информиране
то и културата на майчин език., както и да се създават ус
ловия за неговото подобряване, съгласно потребностите 
и изискванията на времето и читателите. Такова финан
сиране доведе и до съкращаване на книгоиздателската 
дейност, което е недопустимо, понеже най-силно се от
разява върху загубването на културната идентичност на 
българите в Сърбия, тъй като творците няма къде да пуб
ликуват творбите си. И в това изследване Национал 
съвет трябва енергично да-се застъпи за промяна на съ
ществуващия начин на финансиране, съгласно компе
тенциите и отговорността си... А в настоящото кризисно 
положение в развитието на културата и информирането 
на българското малцинство, което достигна своя връх и 
продължава по-дълго време, без отлагане да търси 
но, макар и преходно решение като спасение за издател
ство "Братство .
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подкрепя от всички релеван- 
■! тни политици и политически 

Щ партии в Сърбия, с изключе- 
мие на /1 ДП, но е въпрос искре- 
ни ли са докрай и не мислятли 
и те за подялбата на Косово и 
Метохия като за възможен из
ход от задънената улица? Гово
рителят на сръбското прави
телство Слободан Хомен заяви 
пред агенция Бета, че кабине
тът на Мирко Цветкович не е 
разисквал за подялба на пок
райнината и че правителство
то „не е място, където се об
съждат такива идеи".

И в Прищина официалните 
представители дълго и упори
то отхвърлят идеята за подял
ба, но тя все пак се споменава 
„на маргините". Против тази 
идея категорично се обявяват 
и официозите от Запада, а 
най-силният им аргумент е 
опасността от промяна на дру
ги граници на Балканите, нап
ример границите на Македо
ния и на Босна и Херцеговина. 
Осведомени източници обаче 

ве. „Нима мнозинството от вас ври 2008 г. за първи път споме- твърдят, че във влиятелните 
не мисли същото? Не бъдете на „готовност да се помисли и международни къргове има и 
лицемерни!", така лидерът на за тази опция, ако преди това привърженици на подялбата, 
социалистите „усмири/Г агре- не се намери друго решение". Президентът на Република 
сивните журналисти, които го „Съществува само една по- Сръбска МилорадДодикзаяви 
„изправиха пред стената" за- литика и това е държавната по повод изявлението на-Да* 
ради „еретичното" му изявле- политика", отсече външният чич, че „това е опция, която 
иие. ” министър Вук Иеремич. Той трябва да бъде разгледана и за

А това становище всъщност повтори кой знае за кой път, че която трябва да се направи до- 
не е никаква ерес, понеже от „бъдещият статус на южната говор в Сърбия". Албанският 
дълго време негов промотьор е сръбска покрайнина непре- политик от Прешево Риза Ха- 
Либерално-демократичната менно трябва да бъде в съзву- дими обаче смята, че подялоа- 
партия, която го вижда като чие с Конституцията на Сър- та на Косово ще предизвика 
най-добрия и най-реален ма- бия, резолюциите на Народна- нови конфликти, а директорът 
чин за преодоляваме на сръб- та скупщина и Резолюция 1244 на НПО Гражданска инициа- 
ско-албанския конфликт. Две но Съвета за сигурност на тива Миленко Дерета оценява, 
седмици преди Дачич шефът ООН". Държавната политика, че това начинание е голям 
на сръбския тим за преговвори за която говори Иеремич, се риск и не е в духа на 21 век.
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Има ли здравно-политическа криза 6 Босилеград?

Здравният дом остана без директор
'Управителният съвет анулира конкурса, ОбщинсксГтахкулщйна наз-.. гат да кандидатстват и юристи' и. 'ИТСоибИ'1^^ 
ночи д-р Крум Нокев за временен директор, но той казва, че вече не-е ЧкЗйхо притежават подходящо обучение. бт,° 
начело на здравното ведомство!? ■>■: Ч, • ‘ластта.-на мениджмънта в .Здрзверпдзйб.е^

Управителният съвет на Здравиия'домгв.Бо‘- Кандидатите задължително -.Требва. А#и? ^ 
силеград на заседанието си, проведено минада- най-малко 5 години трудов 6пих.в орла^ ‘п. 
та седмица, анулира конкурса за избор иа дй- здравеопазването, което условие в :ггт.рт>Ц 
ректор на ведомството, който приключи на. 16 курс е било предвидено само за лекари -4^, 
май и обяви нов конкурс. В първй-я конкурс ;■ ““1а същото заседание УС приел И РЧ ,ат с 
кандидатстваха досегашният директор поим. Досегашният директор Наксуз, чиито М*.- |(. 
д-р Крум Накев, който вече двадесетина години изтекъл, на 15 май, да бъде Назначен 
е начело на ведомството, и Славко. ГлигорОв; ректор. УС предоставил решението Д9.|)а| 
икономист, работещ в данъчното управление в теля на ведомството - Общинската скут а11 
Босилеград. По думите на Снежана Апостоло- която на телефонно заседанието, потвърд .

!'-Ч.

ният

оосилесрад. но думите на инежана Апостоло-,, 1еле^оппи мчсдапт ’ ,
ва, председател на УС, конкурсът е".анулиран’ назначила д-р Накев за и.Д. директор. _ )(,ва 
поради определени пропуски в процедурата за . Тъй като неофициално се разпро 
провеждането му, заради които УС е взе;

'С е взел ре- информация, че^кев не°искаГда 
шение за обявяване на нов. ; ■ ъ.нен Директор, поискахме от него поясц .

За разлика от първия конкурс,' който беше За това нещо. Д-р Накев обаче заяви, че н а^ 
срок от 30 дни, този ще продължи 15 дни. Както помощен да дава информации, тъй к< ^ 
и в първия, освен декари-специалисти ще мо- мента не е "начело на ведомството •

спеш-

А-Р■
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Конкурси за крайзранични проекти Поради неплатени ТВ такси

За Пиротска община над 

600 000 евро
Община Пирот ще изтегли - 

над 600 хиляди евро от фон- “ 
дове на ЕС за презграничните I 
проекти с общини от Бълга- ( 
рия. Това стана ясно след об
народване на резултатите от
обявените конкурси. Сред- *
ствата ще бъдат използвани 
за реконструкция на младеж
кия стадион, развитие на 
малки спортни инфраструк- 
турни обекти и повдигане 
мощностите на местното са
моуправление. За всеки про
ект поотделно общината е 
кандидатствала с български
те общини Правец и Монта
на, както и с една неправител
ствена организация от Мон
тана.

РТС плаши 

босилеградчани 

със съдебни дела
Някои хора от Босилеградско тези дни получиха пре

дупреждения пред даване на съд за неизплатени задълже
ния към обществения радио-телевизионен сервиз - Радио 
Телевизия на Сърбия. На длъжниците се дава възможност 
да се издължат на 5 отсрочки, или срещу тях да бъде заве
дено съдебно дело, така че покрай дълга да бъдат обреме
нени и със съдебни разноски.

Събирането на телевизионната такса се обосновава вър
ху Закона за радиоразпръскването, който е приет 2002 го
дина. Според този закон общественият радио-телевизио
нен сервиз на Сърбия се финансира от абонамента на 
гражданите и е свързан с притежаване на електромер и ра
дио и/или телевизор. От РТС никога не са се опитали да до
казват притежаването на такива приемници, а просто са 
сключили договор с ЕПС, която, заедно със сметките за ток, 
за всеки електромер на гражданите предоставя и сметки за 
телевизионна такса.

Поради обжалвания на много граждани от Босилеград- 
ска община, че поради липса на качествен сигнал не са в 
състояние да гледат програмите на РТС, още през 2005 го
дина общинското ръководство задвижи подписка, в която 
от надлежните в РТС търсят да се извърши мерене на ка
чеството на сигнала. Подписката подписаха около 4700 
граждани на общината, а по въпроса разисква и Общин
ската скупщина, която прие заключение, че почти 70% от 
територията на Босилеградска община няма покритие с 
ТВ-сигнал и почти 50% с радио сигнал, така че половината 
от населението не ползва услугите на обществения сервиз. 
Поради този факт скупщината потърси от компетентното 
министерство и РТС да освободят това население от пла
щане на ТВ-такса.

Търсените мерения на покритието със сигнал и до ден 
днешен не са направени, нито пък гражданите са освободе
ни от таксата, така че някои граждани я плащат (в момента 
тя възлиза на 500 динара), но мнозинството не я плаща и 
натрупва дългове, което в крайна сметка неминуемо ще до
веде до завеждане на съдебни дела и принудително съби
ране.

Кметът на общината Владимир Захариев тези дни от
прави писмо до РТС, в което отново търси да се създаде 
смесена комисия от представители на РТС и общината, ко
ято да утвърди степента на покритие и качеството на сигна
ла на РТС на територията на Босилеградска община.

- След оплакванията от гражданите, които са получили 
предупреждения преди завеждане на съдебни дела за неп
латена ТВ-такса, извърших консултации с тукашните адво
кати и считам, че съдебните дела нямат основание преди 
всичко поради липсата на сигнал. От друга страна става ду
ма за несъбираеми вземания поради давност. Надяваме се, 
че този път от РТС ще отговорят на нашите изисквания, та
ка че проблемите с липсата на сигнал и неплащането на 
таксите да бъдат решени, каза Захариев.

Както неофициално узнаваме, този път на удар 
граждани, които притежават няколко електромера на раз
лични места. Те са подавали искове за освобождаване от 
ТВ-такса за другите електромери и са приели задължение
то да плащат таксата според постоянния си адрес на един 
от електромерите. И покрай това те не са редовно плащали 

и така се е стигнало до предупреждения преди за
веждане на съдебни дела. Кога и другите категории граж
дани, които за неплатени ТВ-такси имат натрупани по ня
колко десетки хиляди динара ще бъдат дадени на съд, оста
ва открит въпрос.

Младежкият стадион в Пирот
Община Пирот се надява

«итпемтп Агстг™ И 33 С^°^" някои общини да се откажат проекта ще вложат 15 на сто
мирско развите С тозГпро- п^кти"3^™ “ С°бСТВеНИ П°
Л1_ л р проекти. вите думи работите по въз-
ект тя е кандидатствала съв- Заместник-кметът на Пи- становяването на инфрас-
местнос българската община р0Тска община Бранислав труктурните обекти би тряб-
Костинброд. Общата стои- Костич сподели, че органите вало да започнат най-късно
пост на проекта е 508 хиляди на местното самоуправление през септември т.г.
динара. Както узнаваме, той ПрИ реализирането на всеки
ще бъде одобрен при условие 0т посочените три одобрени Б.Д.

Защо не се провежда вторият търг за продажба на имуществото на 
босилеградското селскостопанско предприятие?_______ _____

„Напредък" е мъртъв, но все 

още е полезен за „някои"
Накъде капитаните - фа- рос!? Жалко, по „Напредък" литния управител Тихомир 

литиият управител и Агенци- не се споменава и на сесиите Митрович си му е добре. Жи- 
ята за приватизация, водят на Общинската скупщина в вее си спокойно във Враня и 
продупчения кораб, наречен Босилеград, което наистина е получава тлъста заплата от 
„Напредък"? Отговорът на неразбираемо отношение, на държавата. Той „работи" та- 
този въпрос не е известен, но местната власт към проблема зи работа не от ентусиазъм, а 
е ясно, че те със своето при- с „безкрайния" фалит на това за пари и колкото по-дълго 
видно кормуване всяка ми- предприятие. Не го спомена- време „Напредък" лежи в 
путка нарушават закона. ва и радикалният депутат в моргата на неуспешните при-

Голям въпрос е защо в Лес- Народната скупщина на Сър- ватизации и нереализирани- 
ковац се проведе събранието бия Драган Стеваиович от те фалити, толкова по-добре 
на поверителите на „Напре- Сурдулица, който напосле- за неговия фалитен управи- 
дък"? Означава ли това, че Бо- дък много често се „тревожи" тел.
силеград е заличен от стопан- за положението в Босилег- Но народът отдавна е ка
ската карта па Сърбия? Или радско. зал, че не е крив този, който
може би фалитният съдия и Законът ясно „казва" кога изяжда цялата баница, а он- 
представителите на Фонда за трябва да се проведе вторият зи, който му я дава. Защо фа- 
развитие и Агробанка" не търг за продажба на имущес- литният съдия и Агенцията 
знаят къде е Босилеград? А и твото на „Напредък". Търгът за приватизация не се грижат 
самият фалитен управител беше насрочен, знае се - във за законността на фалитния 
на Напредък" Тихомир Владичин хан, но не е прове- процес? Защо позволяват на 

" у - „по технически причи- „някои" да го разтеглят тол-
ни", както обясни фалитният кова, колкото отговаря на тех-

са онези

таксата

Митрович като че ли не знае ден
за Босилеград и особено за с. /У - ~ А
ДолноТлъмино, къдетосена- управител Тихомир Митро- ните интереси? А именно съ- 
мира повече от една трета от вич. Значи законите понякога дията и агенцията са „компе- 
имуществото на управлява- може да не се прилагат по тентните субекти", които са 
мото от него предприятие. А технически причини!? Но длъжни да защитават общес- 
това имущество пропада, какви са тези технически при- твения интерес. Учудващо е и 
рухва и'изчезва по най-раз- чини, които вече 5 месеца не мълчанието на местната 
лични начини позволяват провеждане на власт около тежката съдба на

Първият търг за продажба втория търг? И; защо владее „Напредък". Толкова ли ня
ма имуществото на „Напре- Мълчание по този въпрос? ма кои поне да спомене въп- 
дък" се проведе във Владичин Може би някои се страхуват роса не само за това, но и за 
хан. Защо? В Босилеград ня- да го повдигнат) но има и та- другите (не)погребани боси- 
ма ли подходящо помещение кива, които нарочно не искат леградски предприятия? 
за тази работа? Тази и подоб- да вълнуват положението, за- Или може би в малкия храс- 
пи постъпки около рухнало- щото, макар и мъртъв, „Нап- талак се крие голям вълк. 
то босилеградско селскосто- редък" все още им е полезен!? . Ияпнпя
папско предприятие ме ка- Има още гори за сечене, на- бр 24540 ЕГН
рат да мисля, че неговото ли? А сега е много по-лесно '• 2302958743322
„спасяване" има някаква да се реже, понеже „никой' долно Тлъмино, Босилеградско 
връзка с националния въп- няма да ги види. Пък и на фа-

В.Д-Б.
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Министър Александър Цветков подаде д^сТрТк Г”°оГик 

оставка, Ивайло Московски го заменя В писмо до премиера Бой- дора дори си позволи да из- 
ко Борисов и външния ми- дигне и открие тържествено 
мистър Николай Младенов паметник на свалените през 
общественици и интелекту- Втората световна война от 

Клуб „1 ноември" доблестните защитници на 
бъде отзован родното небе американски

кмет на София.
От Министерството на транспорта потвър

диха информацията за оставката, като доба- зовапат да
виха, че е по лични причини, но отказаха п^сданикът на САЩ в Бълга- летци, 
по-подробни изявления. Лжеймс Уорлик. Настояваме Негово пре.

По-късно стана ясно, че премиерът е пред- г „ , Никодай Василев възходителство Джеймс Уор-
ложил Ивайло Московски за нов министър на сьо^щ]Л/ че аКо от правител- лик да бъде отпратен по жи-
транспорта. До момента той беше замес- ството не обърнат внимание во, по здраво към родината

на призива им, ще напишат СИ/ където едва ли би наме-
писмо до американския пре- рИЛ подходящи условия за
зидент Барак Обама: разгръщане на подобна гене-

„Посланикът поставя рал-губернаторска
оценки, напътства, коригира, ност. Този човек настройва
открива обекти, снима се във Оъдгарските граждани срещу
филми, припомня миналото, дмерИка, което не е правил-
сочи бъдещето, поощрява, НО/„ посочи Василев,
порицава. Господин Амбаса-

алци от

шт
актив-шШт

р
ШЬ:УИвайло Московски

Министърът на транспорта, информаци
онните технологии и съобщенията Алексан
дър Цветков е подал оставка. Той е обявил ре- Александър Ц 
шението си на днешното правителствено за
седание.

Преди да заеме министерския пост Цвет- нето на парите по оперативна програма 
ков отговаряше за транспорта в столичната „Транспорт“, 
община, когато премиерът Бойко Борисов бе

Ще се облекчава приемът 

на чуждестранни студенти 

в българските висши училища
встков

тник-министър, като отговаряше за усвоява-

Министърът на образова- елигът на Африка, на араб- 
нието Сергей Игнатов съоб- ския свят, на Азия, и те искат 
щи, че се работи по възмож- техните деца да учат тук, до- 
ностите за облекчаване на пълни Игнатов.

Той уточни, че сега има бго- 
които

Ирина Бокова: Излизането от кризата може да стане 
чрез инвестиции 6 образованието приема на чуждестранни сту

денти, и в частност на тези от рократични пречки, 
страни извън ЕС, в българ- правят постъпването в уни

верситетите много дълго.
- Основното, с което се съ- 

„освободи“ бюрократичният образяваме, са нашите анга- 
натиск, за да може универси- жименти по Шенген, заяви 
тетите по-свободно да прие- министърът. Трябва да пре- 
мат чуждестранни студенти и ценим как да стане да „отво- 
особено студенти извън ЕС, рим“ вратите на нашите уни- 
защото има голям интерес верситети и едновременно с 
към България, каза министъ- това да запазим сигурността, 
рът. Поне две поколения са допълни той. 
обучени в България и това е

Българинът поставя 

образованието на високо равнище
ските висши училища.

- Сега е най-важно да се

образование, науч-Науката,
но-иновативната система във всяка държава 
са най-важната част от развитието на конку
рентно способна икономика, особено в мо
мент на световна криза. Инвестициите в об
разованието не са разходи, които отиват нап
разно - това са инвестиции в излизането от 
кризата. Това заяви в интервю за предаване- 
то „12+3” генералният директор на ЮНЕСКО 
Ирина Бокова. По думите й проблемът с ка
чеството на образованието стои пред много 
страни. „Българинът винаги е поставял на 
много високо равнище образованието. Нека 
запазим това отношение към образованието, 
което са имали нашите просветители”, каза 
тя. Бокова подчерта, че при процеса на мо
дернизация и преструктуриране, трябва да 
имаме ясна визия за това какво е мястото на

висшето

Безсилни пред 

проблема „черно тото"
От прокуратурата призна- турата доказва тогава, когато 

ха, че при сега действащото за- разследва престъпление. Про- 
конодателство тя е безсилна куратурата не доказва и изоб- 
пред проблема „черно тото", що не прави опити да доказва 
Оттам припомниха, че в пар- нещо, което е много морално 

на защитеното наследство, ако се разшири ламента са внесени промени, с укоримо например, обаче не е 
ски зоната, Бокова коментира: „През тази го- които се предлага криминали- престъпление. Прокуратурата 
дина ЮНЕСКО и Международният съюз за зиране на уговорката на мачо- няма място там. Има друга °Р" 
защита на природата ще изпратят мисия от ве и увеличаване на наказание- гани", заяви Кожухарова. 
експерти за оценка на състоянието и се надя- то за незаконна хазартна дей- Министър Цветан Цветанов 
вам, че след това ще има положително разви- ност- но те все °Че не са ™асГ коментира темата така: „Ние 
™«. Т.к... ОП...ОСТ е била о, «- ”, „„„ „
спертите, надявам се това да не стане . проведената наскоро акция на ято е осъществявала нелицен

Развитието в Несебър е положително, смя- МВР срещу незаконните зала- зирана дейност на територия
та генералният директор на ЮНЕСКО. Спо- гания, говорителят на главния та на страната със залагания и 
ред нея местните хора вече разбират, че зало- прокурор Стелиана Кожуха- е ощетявала държавата с нев-
гът е много голям. От интерес на всички е Не- рова обясни, че възможности- несения данък от 15%. Те & 
себър да бъде запазен. „Очаквам с нетърпе- те на държавното обвинение са санкционирани - тези, кс^ 
ние решението на комитета. Надявам се Не- А0С™ огРаничени- са се занимавали, от Коми

г е- „ т? -г „оа съжаление в обществото та по хазарта. В момента нрсебър да бъде спасен каза Бокова. Тя пре- от дълго време се налага тезата дължават анализите от всичко, 
дупреди жителите на Несебър, че ако градът прокуратуграта да докаже и което е иззето като доказатеД-
бъде изключен от списъка, туризмът и инте- прокуратурата да каже. Нека ство". 
ресът ще намалее. да бъдем наясно, че прокура-

науката и на новите технологии.
ЮНЕСКО играе изключително важна ро

ля за опазване на културното наследство и 
най-вече за по-голямата му видимост, отбе- 
ляза Бокова. Тя подчерта и ролята на органи
зацията за опазването на българските обек
ти, включени в списъка: „Знаем какви са из
кушенията на модерното развитие от гледна 
точка на нова архитектура, строителство, 
развитие на туризма. Огромната роля на 
ЮНЕСКО е именно в намиране на баланса 
между опазване на паметника, неговата ав- 
тентичност и заедно с това развитие на мо- 
дерността”.

На въпрос дали е реална опасността При
роден парк „Пирин” да отпадне от списъка

Туризмът в България е скрит и трябва да се покаже
Туризмът в България е нещо скрито, което популяризирането на вътрешния туризъм, обяс- над 80 на сто от населението е видяло поне два 

трябва да се покаже. Това заяви министърът на ни заместник министър Иво Маринов: ламни клипа от кампанията. В рамките на пр°®,
икономиката, енергетиката Трайчо Трайков при Когато българският гражданин пътува из стра- та бе създаден и събитиен сайт „Потърси БъД 
представянето на 50-те малко познати туристичес- ната няма езикови бариери, този вид пътувания за рия“ с календар на събитията в страната, 
ки обекта от кампанията „Потърси България“, тях не се налага дългосрочно планиране. Вътреш- По-нататък инициативата ще продължи с 
Проектът се финансира от оперативна програма ният туризъм е едно много важно средство за въз- бора на нови 50 слабо познати туристически о 
Регионално развитие“. питание на децата. та, които ще бъдат избрани сред 320 предД

” дкцентът на кампанията на министерството е Според проучване на министерството от април, ния.
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•?■в 4:МЗа да се повиши ефикас
ността в работата на общин
ските служби, през лятото ще 
бъде извършено разширява
ме и адаптация на сградата на 
общинското управление в Бо
силеград. В продължение на 
задната част на обекта ще бъ
дат построени три нови ета
жа, в които ще бъдат помес
тени и ооорудпани помеще- вййШй; 
ния за т. нар. Център за пре- Кир 
доставяне на услуги на граж- КИМ 
даните, офиси за определени НрУм 
служби и голяма зала за засе- Йр3§) 
дания. За тази цел ще бъдат КЕЦВЦц 
изразходвани около 7 милио- Е|дор 
ма динара - към б милиона са КЕШ 
подсигурени от програмата 
"Прогрес - Европейско пар- 
тмьорство с общините" на 
Европейския съюз, а 1 136 000 
динара ще бъдат взети от об
щинския бюджет. Финансо
вите средства от програмата 
"Прогрес" общината е спече
лила от конкурса, в който е 
кандидатствала през септем-
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Тодор Радованов, млад ветеринарен лекар, след прик
лючването на образованието си в Стара Загора и нат
рупване на опит в този град, както и във Владичин хан 

имат възможност на едно и Сурдулица, се завърна в родния си Босилеград и тези 
Наскоро ще бъде обявен място да подават искове и да Дни откри частна ветеринарна амбулатория, 

публичен търг за избор 
пълнител

ври миналата година.

ма из- получават всички търсени до- Радованов е наел, адапти- ........ ... .. .
на раоотите, за да кументи от общинските рал и оборудвал помещения ;. ъ

може през лятото проектът служби. за амбулаторията, които са "‘УжНЬггч—
да бъде реализиран. В бъде- Пу1.Р. огледани и одобрени от ре-
щия център гражданите ще публикански

инспектори. Управлението за 
ветеринарство към Минис- 
терството на селското стопан-

Ш Iветеринарни

Свидетели на миналото 

пред босилеградчани
Ество му дало разрешение за у 

работа, амбулаторията 
„Радовет" е регистрирана в 
Агенцията по вписвания на ВШШд * 
стопански субекти и тази сед
мица започна с работа.

- След като работих в час-

г
Й

■- тВъв фоайето на Центъра за то", а нейни автори са д-р Зо- "Нощ на музеите", 
култура в Босилеград Приро- раи Маркович, Саня Алабурич Представени са експонати
донаучният музей от Белград и Милош Миливоевич. Проя- иа черепи и на други части от тии ветеринарни станции и
експонира черепи и части от вата, която Центърът за култу- скелетите ма мамути, огромни амбулатории във Владичин И
скелети от праисторически ра организира със съдействие- елени, мечки, носорози и пр., хан и Сурдулица, прецених, н|
животни. Изложбата носи иаз- то иа общината, бе открита на обитавали нашите простран- че и в Босилеград има въз- Тодор Радованов
вание "Свидетели па минало- 14 май в рамките на акцията ства в праисторията. Всички можност и нужда от една та-

експонати са съпътстван и от кава амбулатория. Вече три идентификация и да реали- 
текстове и снимки за тези жи- месецз се ззнимзвзм със съ- зира мерки зз зздължителмз 
вотни. Особена зтрзкция биране на документи и разре- 
представлявз репликзта нз че- г.. «р»К» ” ОФ. частично.
“Ги“ ~ «Жо- Тодор Радованов . и.

дими разрешения, разказва

2У ,*Ъ ;,
аь.1

здравна защита на животни
те, които държавата финаи-

ние, че дългогодишната аго-кинда.
В Центъра за култура изтък- Радованов. 

ват, че изложбата е предпазна- ~
чена за всички възрастови гру- рява да приложи доста нови то и закриване след неуспеш- 
пи, така че освен учениците, идеи в работата, с които ще ната приватизация показват, 
които заедно с преподаватели- подобри здравната защита иа че в съвременните пазарни 

ъи те си по биология и по други животните и улесни тяхното условия няма място за тро- 
предмети организирано ще отглежда11е Понеже в Боси- мави държавни и обществени 
посещават изложбата, могат

ния на държавната ветери- 
Той сподели, че възиаме- иаРиа станция и последвало-

ветеримарна институции, които ие са в със
тояние да се финансират от 
собствените си доходи. Този 
момент трябва да използват

леград нямада я разгледат и всички заинте
ресовани граждани. станция, планира да поиска

Изложбата ще бъде открита от министерството необхо- 
до 28 май, а освен в Босилег- Димите разрешения и да из- 
рад, ще бъде представена и в дава удостоверения за здра- млаДИ специалисти, които 
други гоадове във вътрешнос- вословното състояние на жи- търсят пространство за соб- 
тта па Сърбия. вотните, както и да организи- стаената си реализация.

ра и контролира тяхнатаПА.Р. ВДБ.

Колети за най-бедните Почетена паметта на жертвите
94 години от злодеянията на Печа!

Правителството па Сърбия и тази година е подсигурило Демократичният съюз на щи на гроба на учителя Стого Иван Николов, председа- 
средства за колети с храма и препарати за лична хигиена, които българите и КИЦ „Босилег- Яначков Попов в Долна/1ю- тел на КИЦ „Босилеград" ка- 
Ще се разпределят чрез Червения кръст на Сърбия. 11о ДУ“1"6 пад" На 15 май за пета поред- бата, който бил убит от топ- за, че е отправил покани ло 
иа Руска Божилова, секретар иа ОО на ЧК в Босилеград - [[а година почетоха паметта лишките четници, а отец Йо- кмета на общината, директо-

на невинните жертви от Боси- ан отслужи панихида за всич- рите на основното ^.ГищГи

ЕгетН == ===1
случаи важи да са без каквито и да било доходи. . 1917 година. Делегации на ла 32-ма невинни хора в Гор- оттяхиееприсъствалнапо-

Изготвяпето на списъците трябва да приключи до 31 май, а партията и сдружението под- на Любата, Долна Лгобата, мена.
иесоха цветя и запалиха све- Босилеград и Горна Лисина.юни.дистрибуцията на колетите ще се върши през месец ВДБ.ВДБ.
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Представен документалният филм на 
Владимир Манич „Писък на дивото“

шштт:В Димитровград вече (е шрот 

актове за раждане н за други оИ
5*2

111

М»а-
\ : I

: IСлужбата за гражданска регистрация в родените ще бъде приключен до края на 
Димитровград започна да издава актове 2014 година. Това на практика означава, 
за раждане на хората, родени в градовете че след окончателното му изготвяне жи- 
и общините в Сърбия, предоставили све- телите на Сърбия ще могат да взимат ак- 
дения на Централния републикански ре- тове за раждане в градовете и общините, 
гистьр. Засега това са: Алексинац, Апа- в които живеят, сиреч, че не трябва да пъ- 
тин, Бачка Топола, Белград, Чачак, Ки- туват по родните си места, за да завършат 
кинда, Крагуевац, Кучево, Лесковац, Но- тази административна работа, което ще 

Сад, Смедерево, Свърлиг, Враня, Жа- им спести и време, и пари. 
бал, Панчево, Пландигцф Сремски Кар- Във връзка с издаването па актовете за 
ловци, Пожаревац, Темер^ш, Ужице и раждане от изготвящия се Централен ре- 
Валево. публикански регистър отделни служащи

Според информации на Министер- в Службата за гражданска регистрация в 
ството за държавно управление, местно Димитровград минаха обучение, органи- 
самоуправление и човешки и малцин- зирано от съответното министерство и 
ствени права Централният регистър на ПТТ „Сърбия". Б. Д.

р • ;
V

Шт, ик,о
3ви

В Димитроврад неотдавна бе представен поред- 
ният документален филм на Владимир Манич 
под название „Писък на дивото". Става дума за 
творба, която говори за белопашатия мише
лов, рядък вид граблива птица от семейство- 

,|г_, то ястреби, който в Сърбия се среща един- 
ствено в района на Висок. Преди да заснеме 
филма Манич е проучвал този вид птици от 
20 години. Заснел ги е по скалите над Сено- 
кошка река. Експертна помощ му е оказал 

О орнитологът от Белград д-р Бранислав Гру- 
” бач, който също се появява във филма.

„Писък на дивото" несъмнено има образо
вателна стойност. Наситен е с емоции, които 
авторът чувства към родния си край, за който 

П казва, че е един от последните оазиси на не
покътната природа в Сърбия.

Автора и публиката на предствянето при- 
О ветства зам.-кметът на общината д-р Васил 

Велчев. Участваха и музикантите Александър 
П Басов и Александър Чирич.

Владимир Манич живее в Ниш и работи в 
^ тамошното основно училище „Свети Сава". 

Създал е няколко етнографски и екологичес- 
ки филми, свързани предимно с природните 
красоти, хората, традицията и обичаите в се- 

^ лата в Стара планина. Някои от филмите му 
^ са окачествени като официалани учебни по- 

магала в образователния процес на ученици- 
5» те. Премиерата на филма „Писък на дивото" 
ш се състоя през декември миналата година в 

Ниш.

В рамките на акцията „Да изчистим Сърбия“

30 нови контейнера 

за градския боклук О
40

са

В рамките на акцията „Да добави, че половина от сред- чат представители на общес- 
изчистим Сърбия", която ствата са били предназначе- твени ведомства, както и уче- 
задвижи екологичното ми- ни за премахване на незако- ници от местните училища, 
нистерство, Община Димит- ните сметища в общината, 
ровград получи 30 нови ме- докато с другата половина от 
тални контейнера. С тях ще се тях са купени контейнерите 
подменят старите и вече про- от фирмата „Блок сигнал" от 
паднали контейнери пре- Ниш. Розита Веселинова от

„Комуналац" заяви, че кон- 
Общинският професиона- тейнерите ще бъдат от голя- 

лен сътрудник по екологич- мо значение при поддържа
ните въпроси Биляна Ранге- нето на хигиената в града, 
лова припомни, че Община

Б.Д.
Б.Д-

В двора на Зорица Симова 6 Димитровград

Цветя и 

красота
; 1Щ Ш 1

димно в града.
1 РИ

"ГГ}

В рамките на акцията „Да
Димитровград и местното ко- изчистим Сърбия" в начало- Зорица Симова по-мина- 
мунално предприятие са по- то на юни т.г. ще бъде органи- лата година спечели първа 
л учил и 2 милиона динара от зирана мащабна акция по из- награда в традиционната ди- 
републиканския бюджет за чистване на определени мес- митровградска акция „Изби- 
провеждане на акцията. Тя та в града, в която ще се вклю- раме най-хубавия двор". Ми-

Ца

налата година не можа да 
участва, тъй като в двора й се 
провеждаха строителни ра
боти.

Тази година пак се кани, да 
представи красиво уредения 
си двор на улица „Десанка 
Максимович" в централната 
част на града. Отглежда мно
го цветя - рози, мушката, оле
андри и много други. Не знае
точния им брой, но е сигурна, по-красиво. „Истина е, че ак- която не пожела да , 
че най-любимите й цветя са цията развива съсгезателски пред фотообектива ии зараа 
мушкатата. дух, но класирането и награ- пословичната си скромно

Симова оценява акцята ка- дите за мен не са основните Настояваше в преден п 
то много полезна, но не зара- мотиви за участие. Уреждам да бъдат цветята и уютноУР 
ди наградите, а заради факта, предимно заради себе си и се- деният двор. 
че допринася градът и общи- мейството ми. Искам да 
ната като

ишн 1РЯ■А

Утре в библиотеката „Детко Петров" -ГГЗГ1

зшшдя
:;Гг

_.1

Вечер с проф. Кръстьо 

Матев Ш т
Димитровградската библиотека „Детко Петров" утре от 

19 часа организира вечер с проф. д-р Кръстьо Манчев, ис
торик от България по потекло от Димитровградския край.

Гости в проявата ще бъдат проф. д-р Дубравка Стояно- 
вич от Белград, доц. д-р Марияна Иовевска от Велико Тър
ново, Д-р Ненад Стефанов от Берлин и гимназиалната учи- 

' Теодора Дочева от Симеоновград.

застане

Б-Ателка Б.Д. ни е
цяло да изглеждат хубаво", каза Зорица Симова,
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Ноб успех на цигуларката Надежда Цветкова Ученичката Иелена 

Джурджевич се 

състезава и побеждава
заблестя сомайнитГзвуковеВ " С°ФИЯ МК "НиШ 2011 ното постижение Не

истински куриоз са успехите на ученичката от VII клас в 
бабушнишкото основно училище Иелена Д. Джурджевич, 
която спечели второ място на републиканското състеза
ние по биология и трето място на състезанието от същия 
ранг по история, състояло се в Търстеник. Утре (21 май) 
Йелена ще се състезава и на републиканското надпревар- 
ване по сръбски език в Тършич, за което се е класирала и 
ученичката от VIII клас Анджела Бошкович.

на цигулката си дежда осъществи в конкуренция на даровити 
участници от престижни музикални учили
ща от Сърбия, България и Македония.

Поредният успех на Надежда е плод на му
зикалната й надареност и отдаденост на ци
гулката. През изминалите години младата 
цигуларка се реализира с концерти самосто
ятелно или съвместно със своята преподава
телка световноизвестната цигуларка Лидия 
Радионова от София, с представяне на пре
миери на книги и на други културни проя
ви.... Надежда е сред 30-те ученици на Нацио
налното музикално училище „Любомир 

ВИ Пипков" в София, които тези дни ще имат из- 
ЩШ ключителен шанс да свирят заедно с една от 
9Н най-добрите цигуларки в света - Мидори Го- 
ЦЦ то от САЩ.
1:;, С активната си дейност и музикалното си 

образование Надежда се изкачва по стълбите 
|р1 на изпълнителската си кариера на високо ни-
Щ во, предоставяйки радост на ценителите на °т най-малките литера- вой МилошТутневич отБиХ. 
■В музиката и разнасяйки славата на нашите турни творци (ученици от 1 Освен наградите, за които 
Т® краища... до 4 клас), кандидатствали за решеваше официалното жу-

д.р. награди, първо място зае ри, бяха разделени и отделни 
Анджела Арсич от Бор, втор награди за литературни сь- 
е Дамян Кузманович от Баня- чинения и рисуване в двете

Ч. Б.

Фестивал на детското творчество 
__________ в Лкзбераджа__________

Наградени най-добрите 

литератори и 

художници
аI

Пореден успех на видеопродукция „Астра“ от Пирот лука, а трета награда разде- възрастови групи, както и 
-| 1 лиха две Катарини - Адамо- специални награди от орга-

Ива сЬилма на сЬестивал в Словакия вич ог Бабуш.шца и г0Рчева шпоритенафестивала.
' ' X. СГ от Димитровград. При Освен наградените учени-

Документалните филми на 
видеопродукция „Астра" от 
Пирот-„Поглед към бъдеще- 
то" и „Лудите сънища от ми- 
налато", ще бъдат представе- 
ни в 17-ия международен Щиеж] 
фестивал на местните телеви- Икан 
зии „Златен просяк" от 8 до 1йгаК5 
11 юни т. г. в словашкия град 
Кошице. Двете творби са част 
от документалната поредица 
на екипа на „Астра" под наз- 
вание „На запад от рая", коя- 
то е реализирана с финансо- 
вата подкрепа на Европей- 
ската комисия и под покро- ВвВв 
вителството на световната 
служба на ББС. ШШШй

В изготвянето на сериала,
който в момента се излъчва и радулович от Ниш. влезе в конкуренцията на 8-те
по канала на РТ „Цариброд", Нека да припомним, че най-добри твобри. 
са участвали журналистката екип на видеопродукция „Златен просяк" има за ос- 
от Пирот Емилия Лилич, ди- „Астра", в чийто състав също новна цел популяризиране и
митровградският журналист ИМаше медийни дейци от подкрепа на местните теле-
Мирослав Нацков, операто- Димитровградско, постигна визии и продукции в Европа,
рът от Б 92 Милан Петрович, забележителен успех на едно По време на проявата се орга-
бившият монтажист от ТВ от предишните издания на низират работилници, лек- Въз основа на измененията Пейчич ще получи 200
Пирот Ивица Иванов от ди- фестивала в Кошице с доку- ции, представяния, кръгли и допълненията на тазго- хиляди, на Миодраг Панчич
митровградско село Желюша менталния си филм „Бълга- маси, форуми... дишния бюджет, които 100 хиляди динара, а за сана-
и композиторът Бранислав рите във Войводииа", който Б.Д. Общинският съвет в Бабуш- ция на щетите от свлачище

ница прие на заседанието си семейството на Витомир 
| от 16 май, ще може да се раз- ДенчичотГорноКърниноще 

полага с паричните средства, бъде подпомогнато с около 
пристигнали след приемане- 250 000 динара. За Сдружени- 

I то на решението за общин- ето на граждани „Кладенец" 
I ския буджет. На същото засе- от Звоици са определени 15 
I дание бяха предложени и 000 дин. за провеждане на 
; мерки за приключване на екологическо начинание - по- 
| строенето на улица „Никола чистване на потоците и опаз- 
I Тесла".

по-възрастните най-успешна ци, техните преподаватели и 
бе Йована Арнаут от Пале родители на Фестивала на 
(Република сръбска - БиХ), детското творчество в Лгобе- 

. 1 второкласиран е Джордже раджа присъстваха
. Рацкович от Белград, а тре- зам.-кметът на Община Ба- 

Ш&М токласирана - Анджела Бош- бушница Саша Станкович, 
|Ш1| кович от Бабушница.

ЩЩЩУ тЩ

* И

шш лш съветник Не-ЙЙЙв? просветният
За изобразителни творби в бойша Радованович, поетите 

конкуренцията от 1 до 4 клас Русомир Арсич и Вера Цвета- 
са наградени Кристина Кос- нович, преде 
тич от Суботица, Йована Ча- „Орифлейм", които дариха 
рапич и Йована Рапаич от наградите, както и предста- 
Чачак. От по-възрастните вителй на други училища и 
ученици от основните учили- общини, на Сдружението на 
ща първите три места са зае- Лужничани и други гости, 
ли Йована Янкович от Ниш,
Нела Николаевич от Корбо-

' ЯЯ9ВД
Ш ;/*ЯИ

тавители на- -
9Ж 5/Й I*' ,у лш

' Ч. Благоевич&. 1тт■

Общинският съвет 

в Бабушница прие 

изменения на бюджета

Фотооко

Хубав месец 

- хубави 

начинания ване на изворите, а същата 
Членовете на Общинския сума ще получи и Джордже 

съвет взеха решение за па- Йованов от Звонци, който 
Я*- рична помощ на няколко ве- скитащи с кучета удавили

домства и граждани. На цен- няколко овце. 
търа за социални грижи ще

Месец май като че ли подтиква хората
разхубавят пространството около себе

си. Тези дни забелягахме две хубави кар- 
тини. Едната е пред входа на КИЦ „Ца- рЬ:/:: 
риброд", където домакинът на това ве- &;■•.. V ЛЩ 
домство Сашко Митов засади цветя в 
жардинери, докато другата е в простран- • '

да
Съответна парична помощ 

бъдат отпуснати около 30 хи- ще получат и бабушнишките 
ляди динара, предназначени пчеловъди, Църковната об- 
за помощ на бежански се- щина и местните общности 
мейства. За премахване на Александровац и Модра Сте- 
щетите от пожар в с. Драги- на. 
нац семейството на Дукомир

: чЗ
ството около пазарния център на частни
ка Иван Дончев, който сам засади цветята 
и постави малка и хубава дървена ограда пред тях. Б.Д.

Ч. Б.



/Троов&та - култура

Щрихи за портрет: Слабча Арсенов, самодеен худо^сник

8 _____ 20 май 2011

Днес 6 Димитро взрад
ТЪРЖЕСТВО ПО СЛУЧАИ 
120-ГОДИШНИНАТА НА УЬМ 
ГИМНАЗИЯТА „СВ. СВ. ' ( 
КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

Рисувам това, което 

излиза от душата ми
В галерията „Методи Пет

ров" неотдавна бе организира
на изложба от картини на са
модейния художник от Ди
митровград Славча Арсенов. 
Това бе първата самостоятелна 
изложба в кариерата му. Той е 
един от основателите на мес-

120-годишпипата на димитровградската гимназия 
„Св. св. Кирил и Методий" ще бъде отбелязана 
тържествено на 20 май.
По този случай в 13 часа в салона на Центъра за 
култура ще бъде изнесена културно-художествена 
програма. Б-Д-

тното Сдружение на художни
ците-любители. Роден е през
1945 година в с. Драговита. 
Основно и средно образование 
е получил в Димитровград. В 
Ниш е завършил две полувис
ши училища - педагогическо и 
икономическо. Работил е като 
митничар през целия си тру
дов век. В пенсия излезе преди 
около две години. Казва, че ка-

В основното училище “Георзи 
Димитров” в Босилеград____

Осмокласниците 

успешно издържаха 

контролния изпит то пенсионер има много сво
бодно време и го прекарва, 
създавайки картини в ателие
то си в Долна Невля, родното ва, че се събраха голям брой хармоничен ред.

почитатели на изобразително- г Колко време Ви е необходимо за една кар-
За разлика от предишните отсъстващи, 

години, когато за записването ще бъде организиран контро- 
в средните училища осмок- лен тест. 
ласииците полагаха класи- Директорът на училището 
фикационен изпит, Минис- Методи Чипев изтъква, че

,Т,?Р5ГВОТО на пРосветата и на- на контролния тест е да БО няколо картини< с които
) с а от тази учебна година се извърши проверка на зна- баща ми покриваше някакви * Освен композиции, работили ли сте и други 
организира завършителен нията, с които в момента раз- дупки, незнаейки, че творбите мотиви? 
изпит по сръбски език и ма- полагат учениците, както и
тематика, който е задължите- да се запознаят учениците с пост. Рисуването е моето хоби.

допълнително село на жена му.
* Г-н Арсенов, откога се занимавате сизобра- то изкуство, а сьрдит затова, че тина?

па пас, самодейните художни-зително изкуство? - За някои картини и до три 
- Активно рисувам от 1985 ци, се позволява да експонира- месеца, през които работя 

година. Преди тази година сьт- ме в галерията само веднъж го- между 12 и 15 часа дневно.
дишно. * Докога ще рисувате?

- Докато съм жив.
г Продавате ли картините си?

- Не, нито една картина до
лей за всички ученици, завър- начина и условията за пола- * Колко картини сте нарисували досега? картините ми са абстрактни сега не съм продал, нито товапйкгггггавг иияг-алс акдаязаа
радска община успешно из- ласти най-много трябва да маслена техника 
държаха контролния тест по наблегнат в подготовките на - Неотдша , Димитро,традасата гелерия бе 
сръбски език и математика, учениците за завършителния открита първото В* самостоятелно изложба. 
който на 14 май се проведе в изпит. Чипев посочи, че кон- Как се чувстахте на откриването? 
централното училище в Бо- тролиият тест е бил органи- - Едновременно бях и щас- 
силеград. В училището из- зиран по същия начин, по тлив, и сърдит. Щастлив зато-
тъкват, че от общо 20 точки който ще се проведе и офи- ___________________________
по сръбски език и по матема- циалният завършителен из- Нека да отбележим, че Арсе

нов е участвал в художес- Под патронажа на министь-
твен пленер в Долен Душник Ра на културата Вежди Раши- 
през 2001 и 2003 година. Една Д°в от 9 до 11 май в Сливен се 
негова картина, която тога- състоя ХШ-ият Национален 
ва оставил на организатори- фестивал на детската книга, 

задължи- те на та311 Пр0ява, е продаде- организатор на който е Регио- 
спечелят на на търг за 70 хиляди дина- налната библиотека „Сава 

точки. Резултатите от кон- най-малко по една точка и по ра. Получил е и две престиж- Доброплодни“ от Сливен. В 
тролния изпит не влияят вър- двата предмета. Полагането ни награди от Прегледа на богатата програма на фестива- 
ху бележките по тези два на изпита ще контролират изобразителното творчес- ла участваха „начинаещите“ 
предмета. учители от други училища, а тв0' което организира Съю- любители на книгата - децата,

За 15-те осмокласници, ко- I всяко учил^ц/министер- ^^Та^Тйе 
ито заради участието им в ството ще определи и по един записал участия в няколко 
ученическата „Спартакиада" супервизор. колективни изложби в Сър-
в Банско на този ден са били П.А.Р. бия и България.

ми все пак имат някаква стой- - Рисувам това, което излиза 
от душата ми. Тематиката на

шили осми клас.
Всички 70 осмокласници

XIII национален фестивал на детската книга в Слтен

Влиянието на илюстрацията върху 

детското четене у РАЗВИТИЕ 
' НАЛКТСКАТА ИЛЮСТРАЦИЯ 
ср|, ;■ И ВЛИЯНИЕТО Й ВЪРХУ

детското четене
тика всички осмокласници са пит, който е насрочен за 23 
спечелили най-малко по 2 юни по сръбски език и за 24 
точки и по двата предмета, юни по математика. 
Най-успешните са спечелили 
по 17,5 точки по сръбски осмокласниците 
език, а по математика по 15 телно трябва да

52*0 V 0'На завършителния изпит

” -^"сборник
САОКЛМИ

известни детски писатели и из
датели. Библиотеката, учили
щата, площадите и концер
тните зали в Сливен бяха сре
дища на промоции, театрални 
представления,
шествия, поетични двубои и 
срещи с детски писатели.

Р ^ Във фестивала участваха Пе-

Гран прито „Златната камила на димитровградчани
Къдрева, Весела Фламбурари, 
Юлия Спиридонова и други 

Това е второто гран при, известни детски писатели. От 
бате", което димитровградският те- чужбина - Шимо Ешич (Босна 

ла" па тъкмо приключилия Творбата е дело на пиротския атър спечели на този фести- и Херцеговина), Душан Поп 
'16-и Международен театра- драматург Сърбислав Мин- вал. С първото се сдоби през Джурджев, Саша Лукович, Не
леп фестивал на комедията, кович, а постановката - на ди- 2005 г. с пиесата „Нишан", бойша Васич и Мила Басов от 
пантомимата и сатирата в То- митровградския театрален която също е написал Сър- Сърбия, както и гости от Унга-

бислав Минкович. Рия и Италия. В рамките на
На димитровградчани чес- Фе5™вала бе организирана и 

г г кръгла маса на тема „Развитие
на детската илюстрация и вли
янието й върху детското 

поднесе не“. В сборника с доклади 
цветя в края на представдени- чатани на български и преве- 
ето- дени на английски език, е и

На 16-я фестивал в Топлов- трудът на Мида Васов „Ра 
град бяха изнесени общо 17 тие на детската илюстрация и 
пиеси от любителски театри сиянието й върху детското че- 
от България, Сърбия, Маке- тене и еАин бегъл поглед върху 
дония, Гърция, Хърватия Ру- творчеството на Методи Пет- 
мъния и Молдова ров и Димитър Димитров като

илюстратори.
В морето от събития особе

но място заема официалната

'Ш7 1Ч*ПМЧ>.ХМ

церемония по връчване на На
ционалната награда „Констан
тин Константинов“ за 2011 г. 
Лауреат на наградата за при
нос към детското творчество 
стана Кина Къдрева, а награди 
получиха и „Ясен Гюзелев“ за 
илюстрация и младата поете
са Весела Фламбурари.

В националния литературен 
конкурс на тема „Моята при
казка за доброто“ участваха и 
деца от Поетичната работил
ница към библиотеката ,,Дет' 
ко Петров“ от Димитровград, 
която се ръководи от поетесата 
Нлизабета Георгиева. Среднаг' 
радените е и Катя Димова, коя
то получи специална наградя 
за разказ. Още шест деца ° 
поетичната работилница у43 
тваха в конкурса.

„Фестивалът мина прекр» 
но, но най-хубави бяха УсМ' 
ките на сливенските деца. к 
то взеха участие във фестива < ■ 
или идваха като посетител! 
се срещнат с обичаните п ^ 
тели или любимите геР° 
книгите, които са проче н’а 
коментира директорка1'; .
библиотеката „Сава Д° т,у 
лодни“ Росица Петрова.

карнавални
На международния театрален фестивал в Тополовград

Димитровградският теа- половград, Република Бълга- деец Слободаи Алексич. 
тър „Христо Ботев" спечели рия, с най-новата си пиеса 
гран прито „Златната ками- „Няма даде, няма

тити и министърът на култу
рата на България Вежди Ра- 
шидов, който им чете-

пе-

зви-

Б.Д.
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На Спартакиадата за българчетата от чужбина 6 Банско Делото на рабноапостолите 
Кирил и Методий се понита 
като непреходна ценност не 
само 6 България, но и 6 
европейското пространство

Участваха и ученици от 

Босилеград, Цариброд и Иваново
По 20 ученици (10 момиче- ра с общо 240 състезатели на 

та и 10 момчета) от седми и 14 ции на всички градове и учи-

ШШЩ 1§1Щ1
' Държавната ските общности в Румъния, Били са организирани и дру-

? и мВ1гага^ИТе В Ч^Ж’ Албания, Молдова, Украйна ги културни мероприятия, а 
бИГ;Л“Г:ерСТВ0Т° Н3 иМ™™я. накрая всички общности са
сп ^ р* к ското възпи- Втората Спартакиада в засадили по едно дърво в цен- 
тание иа 1 Ьългария за втора Банско е открил министърът тралната градина в Банско, 
поредг година организира- на физическото възпитание и Пене Христов, помощ- 
ха за български младежи, жи- спорта на Република Бълга- ник-директор на ОУ "Георги 
веещи в чужбина. Спартакиа- рия Свилен Нейков. Димитров" в Босилеград,
дата е организирана в рамки- Въпреки че резултатът е който заедно с още четирима 
те «..националната кампа- бил във втори план, първото учители от училището е 

Аз обичам спорта . място на турнира по малък придружавал босилеград- 
Целта ма мероприятието е да футбол са спечелили учени- ските ученици на Спартакиа- 
се даде възможност на бъл- ците от Битола, Македония, а дата в Банско, заяви, че е из

пия

дайте Брлтя ■училище „Христо Бщ от 11 до 15 май се проведе в българския град

Л 4/ в Димитровград заеха второ място в състезание- Представители на ОУ „Христо Ботев" сподели-
’ '' ЛиА/ то 110 малък футбол докато момичетата от по- ха, че организацията на Спартакиадата е била

4 Звики сочените ведомства бяха четвърти в състезание- безупречна. От това ведомство в нея учапваха
ХЛИВР то по волейбол във втората Спартакиада, която 20, а от гимназията седем ученици. П Г ПОМНТШ ИА ШОПАШШ

Дл „ЦРРЕШ

^ 1
Светите братя Кирил и Методий, творците на вели
кото дело - създаването на славянската азбука, днес 
са сред най-тачените български светци. Ликовете им 
са изписани с преклонение върху икони и стенописи в 
храмове и училища, наречени на тяхно име.

Родени са в първата половина на IX век в Солун във висо
копоставено семейство и получават забележително за вре
мето образование. Кирил завършва прочутата Магнаурска 
школа - най-престижното учебно заведение във Византия. 
Откроил се с дарбите си, той е назначен за главен библио
текар в Патриаршеската библиотека на Константинопол, 
преподава и философия в Магнаурската школа. Овладял 
няколко езика, Кирил е изпращан с важни дипломатичес
ки мисии в чужбина. В някои от тези мисии участва и брат 
му Методий, който преди това е бил управител на адми
нистративна област близо до Солун.

През 851 г. Методий се отказва от престижния си пост и 
сезамонашва в манастира "Свети Полихрон" в Мала Азия. 
Смята се, че с негова помощ там именно брат му Кирил 
създава глаголическата азбука, съобразена със старобъл
гарските фонетични особености. Солунските братя правят 
и първите преводи на свещените библейски книги. В нача
лото превеждат на старобългарски т.нар. кратко еванге
лие, предназначено за богослужебна употреба. "Дотогава в 
църквата в нашия регион се е използвал гръцкият език. А 
във Велика Моравия, където те отиват да пропагандират 
християнството на славянски, се е използвал латинският 
език - посочва д-р Светлина Николова, директор на Кири- 
ло-Методиевския научен център при БАН. - И това е мно
го важен техен принос в европейската цивилизация. По то
зи начин те защитават правото на всеки народ да развива 
на своя език култура, както за църковна, така и за граждан
ска употреба."

Така двамата славянски просветители за пръв път раз
биват т.нар. триезична догма. Дотогава в Европа за свеще
ни са били смятани само три езика: еврейският, гръцкият 
и латинският.

Кирил умира през 869 г. Погребан е в базиликата "Сан 
Клементе" в Рим. Брат му Методий завършва земния си 
път във Велеград, Моравия, през 885 г. След смъртта му бо
гослужението на славянски там е забранено, а най-преда- 
ните и талантливи ученици на светите братя идват в Бълга
рия. Тук те са приети топло и с щедра подкрепа от българ
ския княз Борис I. В столицата Преслав и в Охрид се създа
ват два книжовни центъра, които развиват интензивна 
преводна и литературна дейност. Заедно с творбите и пре
водите на Светите братя тя дава тласък за развитието на 
българската, сръбската, руската и румънската литература, 
помага за християнизирането на други народи. В България 
е създадена и по-практичната кирилска азбука, на която 
днес пишат редица народи в Европа и Азия.

Неслучайно папа Йоан-Павел II обявява през 1980 г. Све
тите братя за покровители на Европа - заради огромния 
им принос не само в рамките на християнското общение, 
но и в гражданското и културното единение на Стария кон
тинент.
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гарчетата от диаспората да на турнира по волейбол са ключително доволен от ме- 
покажат спортните си спо- триумфирали момичетата от роприятието. Той подчерта, 
собности и умения, както и да ОУ "Васил Левски" от Молдо- че учениците и учителите са 
си осъществят контакти и да ва. Всички състезатели са маг- имали възможност да разме- 
се сближат помежду си. радени с медали и фланелки, нят опит и да се сближат със

В рамките на Спартакиада- а на отборите са присъдени сънародниците си от българ- 
та са организирани турнири купи. ските общности от Румъния,
по малък футбол за момчета Освен спортни състезания, Молдова, Украйна и др.____
и по волейбол за момичета, в рамките на мероприятието 
на които са участвали 12 отбо- са организирани и презента-

ПЛ.Р.

МБС осигури два компютъра за ученици, които се обучават на български

Дарение за Симеон Христов и Анелия Стоименова
' Неправителствената организация Матица 

на българите в Сърбия миналия петък пода
ри нов модерен компютър на второкласника 
Симеон Христов от Д. Тлъмино, който изця
ло се учи иа български език. На другите се
дем ученици от това село, на които обучение
то се провежда на сръбски език, организа
цията подари книги за извънкласно четене с 
приказки и стихотворения и карти с природ- *■ 
ните и исторически забележителност на Ц 
България. На учителката Ягода Станоева, ко- » 
ято реализира обучението и иа двата езика в щ 
смесеното училище от първи до четвърти | 
клас, е подарен глобус.

ОтИвагг Григоров, подпредседател на Ма- !■ ' ДГ:, *С._
тицата на българите в Сърбия, която се зани- / ■» ч.и&М
мава с опазването иа самобитността на бъл- 
гарското малцинство и се застъпва за връща- рИ за два такива компютъра. Вторият ком- 
пе на обучението на български език в учили- ПЮтър ще бъде дарен тези дни на Анелия 
Щата, узнахме, че средствата са подсигурени Стоименова, единствената ученичка в село 
от фондация „Памет българска" с председа- Дукат, която също се учи иа български език. 
тел Милен Врабевски. Фондацията е дала па- В.Д.Б.
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штшКрос на РТС___ _3Нишка футболна зона - 25 кръв

БосилеградДимитровград: Балкански - Пуковац 1:0

Домакините по-добри в бурното дерби
ните не съумяха да реализират 

7.5, Йо- поне 5-6 голови положения. От
Димитрвоград, 14 май 2011 (Османович 7). 

г. СЦ „Парк", зрители - около Пуковац: Марянович
1000, рефер - Душан Велими- ванович 6.5, Н. Петрович 6.5, 16до21 минутадимитровград- 
рович от Прокупие (7). Гол- М. Петрович 7, Раткович 6.5, чани имаха три много добри 
майстор - Бане Гюров в 27 ми- Милованович 6.5, Димитрие- шанса - Л. Джуиич, Иванов и 
нута от дуспа. Жълти картони: вич 6 (Милошевич 6), Стамен- Алексов.
Петров, М. Георгиев и Нацков кович 6.5, Янкович 6.5, Джор- 
от Балкански, Милованович от джевич 6 (Милкович 6), Вукои- падна в 27 минута от дуспа, 
Пуковац. Червени картони: М. чич 6 (Михайлович 6). след като на 5 метра от гола бе
Джунич от Балкански и Н. Играч на срещата: Бане Гю- съборен Алексов. Прецизен от 
Петрович от Пуковац в 90+5 ров. бялата точка бе Гюров.
минута. Бурно дерби в Димитров- През последните десетина

Балкански: Петрович 7, Са- град - четири жълти и два чер- минути домакините имаха 
вич 7.5, М. Джунич 7.5, Петров вени картон. Реферът пропус- още три голови положения 
7, М. Георгиев 7.5, Попович 7.5, на да покажа още няколко кар- когато играчите им се гледаха 
Нацков 7.5 (Пешев-), Гюров 8, тона с червен цвят. Гостите мо- очи в очи с вратаря Маряно- 
Иванов 7.5 (В. Георгиев -), жеше да претърпят истинска вич, но той излизаше като 
Алексов 7.5, Л. Джунич 7 катастрофа, тъй като домаки- бедител.

Решаващото попадение

На стадион "Пескара" в Бо- ла Бойкова и Виктор Йорда. 
силеград на 13 май т.г. се про- нов; IVклас-Кристина Заркова 
веде традиционният "Крос на (Долна Любата) и Добри Ми- 
РТС през Сърбия", който под ланов; V клас - Ирена Тошева 

* патронажа на Министерството (Долна Любата) и Даниел Ива- 
' на просветата и науката бе ор- нов; VI клас - Йована Митева и 

ганизиран във всички учили- Александър Веселинов; VII 
ща в страната. И тази година клас - Александра Божилова и 
поотделно бяха организирани Милош Йорданов; VIII клас - 
състезания за момичета и Милена Стоилкова (Бистър) и 
момчета от всеки клас. Освен Милан Ангелов, 
от гимназията и от централно- Гимназисти: I клас - Габрие- 
то училище в града, на кроса ла Милева и Стефан Гергинов; 
участваха и ученици от подве- II клас - Даяна Димитрова и 
домствените училища в Долна Александър Динов; III клас - 
Любата, Горна Любата и Бис- Анета Велинова и Мирослав 
тър, които постигнаха отлични Костадинов, 
резултати. Предишния ден бя- На кроса не участваха уче
ха организирани кросове във ниците от четвърти клас. 
всички подведомствени учи- Най-успешните състезатели

от всички класове осъществиха 
Победителите в състезани- правото да участват на финал

ния Крос на РТС, който най-ве- 
Осноено училище: I клас - роятно ще се проведе в Бел-

по-
Д.С.

Босилеград: Младост - Морабица 0:1 В останалите срещи от 24 
кръг са постигнати следните 
резултати: Мрамор - Един
ство 4:0; Ропотово - Вичйе 
3:1, Моравац - Слога 5:0; Ра-

Босилеград, 15.05.2011 г. равица). дан - БСК 3:0; Писта река -
Стадион "Пескара", зрители - Младост: Величкович, Ми- Запланяи 0:1 и Злочудово -
около 200. Главен съдия - Пав- халов, Зарев, Н. Воинович, Ва- Морава 5:1. 
ле Павлович от Ниш. Голмай- сев, Б. Воинович (Зарков), Ди- 
стор:. Белич в 37 мин. Жълти митров (Георгиев), Спасич, Янкович, М. Зелич (Бабич), М. 
картони: Димитров, Михалов, Йоич, Владимиров и Стойков. Янкович (Костич) и Стани- 
Иоич, Стойков, Георгиев и За- Моравица: Велкович, Мияй-
рев (Младост), Арсич, Стани- лович, Арсич, Спалевич, Бе 
шич, Д. Зелич и Спалевич (Мо- лич, С. Стеванович, Д. Зелич, бяха

Разпродажба на точки

лища в селата.

ята от всички класове
шич.

Въпреки че през целия мач днастасия Василева и Дарко град. На трите първокласира- 
„ равноправен съперник, димитров; Ц клас. Милица То- ни момичета и момчета от 
зелените неуспяха да измък- шева (от Долна Любата) и Сте- всички класове бяха връчени 

нат поне една точка от двубоя фан Стоилков; III клас - Андже- грамоти. {ТЛ.Р.
срещу Моравица от адекси- г г
нашкото
През първото полувреме г* 
двата отбора си размениха по 
няколко шанса и по един път 
улучиха гредата. В 37 минута 
гостите откриха резултата от 
дузпа, която реализира капи
танът Белич. И през вторите 45 
минути "зелените" създадоха 
няколко голови възможности, 
а съдията Павлович не отсъди 
дузпа в тяхна полза, когато 
един от футболистите на гос
тите спря топката с ръка в соб
ственото си наказателно поле.

В следващия кръг Младост 
гостува на опашкаря Единство 
в лесковашкото село Бошняце.

ПА.Р.

Таблицата след 25 кръг
мач поб. рпв. заг. гол-разл. точки

Суботинац.село1. Балкански (-1) 25 17 2 6 55:30 52
о Димитровград2. Запланяц 25 14 8 3 40:17 50

3. Моравица 25 14 4 7 31:21 46
4. Пуковац 25 13 6 6 54:21 45
5. Пуста река 25 14 1 10 45:34 43
6. Моравац Ориоп 25 12 6 7 49:21 42
7. Слога 25 14 0 11 37:35 42
8. Ропотово 25 12 3 10 44:38 39

10 43:30 379. Злочудово 25 11 4
12 50:42 3710. Морава 25 12 1
11 29:36 3411. Мрамор 25 10 4
13 29:37 3412. Вучйе 25 11 1

13. Радан 25 8 4 13 27:36 28
14. БСК 13 31:43 288 425

Двадесет и първият крос на шан Каменов, Андрия Слав-
; РТС се проведе на 13 май в 143 чев, Игор Алексов; Миляна Го-

общини в Сърбия и диаспора- гова, Мария Алексова и Миля
та. Тази година рекордът е счу- ца Кръстева. VII клас: Йован
пен - на старта се появиха око- Станулович, Никола Коцев,

- ло половин милион ученици. Борис Димитров; Теодора Ге-
п Сигнала за началото на кроса оргиева, Йована Иванова,
] 1УЖНИЦ0 06ДИ от СТУ''1И0 на РТС даде минис- Анджела Колева. VIII клас:

1 “ Г ** търът на
иГПОУМ Обрадович.
уСИСЛИ В Димитровград в кроса рица Петрова, Медита Гюрова

Димитровград, 15 май 2011 джевич. Държинчани бяха участваха около 90 на сто от и Кристина Димитрова,
г. СЦ „Парк", зрители - около по-добрият съперник през В 17 кръг от първенството на учениците. В основното учи- I гимназиален клас: Деян Ма-
50. Рефер - Милан Димич от първата част на играта, докато Окръжна лига Пирот футбо- лище от общо 729 ученици бя- теич, Денис Живков, Ненад
Пирот (8). Голмайстори: Дар- през втората желюшани има- листите на Лужница от Бабуш- гаха 691 или около 95 на сто. Костов; Мария Кръстич, Ли
ко Соколов в 6 и 77 и Б. Георги- ха превъзходство както в игра- ница победиха Напредък на не- При гимназистите процентът дия Ставрова и Даница Бран-
ев в 73 за Желюша, а Велкович та, така и в резултата и само говото игрище в Извор с 2:0. бе около 85 на сто. кович. II клас: Никола Петров,
в 3, 36 и 84 минута за Победа, няколко минути ги разделяха “ ° кръг бабушничани като Ето и резултатите в конку- Станислав Йоваиович, Стефан
Жълти картони: Величков, Д. от победата. домакини разгромиха 1емац ренцията на ученици от основ- Гогов; Виолета Еленкова, Ката-
Иванов, Димитров и Велков от В следващия кръг Желюша чак с У:и. в същия кръг 11ърче- нотоучилище „Христо Ботев", рина Момчилова, Миряна
Желюша, Влактович от Побе- гостува на Падеж в Петровац. ваЧ бе сразен от белопаланско- / кляс - момчета: Лука Ива- шич. III клас: Ненад Петров»
да. Червен картон - Дарко Со- Мачът е насрочен за неделя от т° йединство с 1:ь, със същия нов, Александър Денчев, Лазар Милош Йотев, Александър
колов от Желюша в 87 минута. 16, 30 часа. Сотското ЙеГинствТвладимТо' Гитов; момичета: йована Не- Илиев; Андреа Димитров,

Желюша: Рангелов 7, Б. Геор- Д. С. Жткович и Напоелък игоаха н°Ва' Саня Милиева, Милица Саня Станкович и Ана ЯначК
гиев 7.5, Величков 7, Д. Иванов ^вно - ^аЖа^Гот- Р°г°ва. Я кляс. Стефан Стаме- вич /V ояс: Стефан Сокодов,
7, Димитров 7, Маринков 7, Гнилан !?ов' Никола Миладинов, Сте- Стефан Николов, трето мяс)
Велков 7, Наков 7.5, Соколов 8, Младите ОГП. ^0) а Драгош надви Задругао с1)ан ВлаАимиРов; Нина Алек- не бе присъдено, тъй като гр)
Митов 7.5 (Савов 7) и М. Ива- Балкански загубиха с класическите3:0. Г сова Пелена Маркова, Марти- па ученици заедно влязхова
нов 7. й Кайлтшчпя С 49 спечелени точки бело- нз Игова. III клас: Деян Стаме- целта; Йована Димова, Н

Победа: Джорджевич 7.5, 0 ДаРуШНица__________ паланското Йединство сигурно “ов' лука Станков, Андрия Нотева, Пелена Данкова.
Манчевич 7, Влаткович 6.5, в отсрочения мач от първен-' владее върха на таблицата. Вто- т^яе/1а^и СеРгиева, Възпитаниците на дет
Иванов 6.5, Стаменкович 7, То- ^ Пиротска окръжна ра е Лужница с 40, а на трето Ана к°с1°™' Катарина Ма- градина "8 септември п° ,
шич 7, Виданович 6.5, Антич 7, младежкият състав на място е Йединство от Пирот с ринкова. IVклас: Стефан Нико- стопроцентово се включих3
Николич 8, Живкович 6.5 (Раи- па^бански зГг^би като гост от 37 точки. Р лов, Андрия Тошев, Димитър проявата. При момчетата
чич -) и Велкович 8. съответния състав на Лужница В 19 кръг от първенството на Тодоров/Неманя Милиев; Хе- най-добри прояви бяха ,

Играч на мача: Соколов. Кябчшнипа с Т2 ^ ОЛП ще премерят сили Борац лена Игова/ Анджела Алексо- ла Ризов, Милош Мил
Лидерът на класирането ус- Мачовете на лепата млалша и Пърчевац, Йединство (П) и ва' Александра Гигова. V клас: Жарко Киров, а при м м

пя непобеден да се измъкне от ста възраст през мина- Лужница, Темац и Владимир Дарко Гъргов, Боян Зарков, тата Андрияна Иванова^^
Димитровград благодарение лия уРкенд неРСе играха Дуркович, Напредък и Драгош, Джордже Маринков; Мария ния Алексова и София
мГ, нападателите на Желюша, У А Р Задругар и Гнилан, Танаско Ра- Димитрова, Катарина Йлич, лова.
,а вратаря си Джор- А-к-- ич и Йединство (БП). Ч.Б. Даниела Манчева. VI клас: Ду-

15. Младост 1 19 39:71 1625 5
16. Единство (-1) 25 0 1 24 10:101 0

Окръжна лига ПиротПървенството на ПОД - 14 кръг: 
Желюша - Победа (Държина) .3:3

Желюшани изпуснаха победата просвета Жарко Дарко Андреев, Александър 
Стойчев и Неманя Владов; Зо-

Пе-

дс-
както и на
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АСС, Община Димитровград и 
АК Балкан подписаха договор 
за техническо сътрудничество

Второ военно регионално състезание „Ма т|1Нап$ т(шпп!ат гиппшд сНаИепде - 
Р|т1]гоудгаа ореп 2011" и държавно първенство по планинско бягане_____

Румъния победи в мъжка,
Сърбия в женска конкуренция
.„ля”Га”вто г>?ппГГ„Ц."(I" ПЪРВИ бяха представителките сениорска и юношеска конку- 

Л „шип „Г Впрппптг. * 6 "а )“ъРоия пред колежките им ренция, което едновременно
^ шГс1стеза^™е по пГЯмИО' отРУМЪ™Я » Македония. 8е квалификационно за пред- 
1 -П бягане и по този пачи Ш' В индивидуалната конку- стоящото Балканско първен- 

пен-г1п ^ тД ренция доминираха сьстезате- ство. При сенирите с най-до-
тто^ктивеп^Звт “°т РУМЪНИЯ- които принад- бър резултатбеКристиян Сто-

и атрактивен спорт. Проявата лежат към самия световен шич втори бе Милош Мило- _
показа, че Димитровград под- връх. Първи бе Марсел Лазу, ванович, ?а трети Ал“ксавдър Генералният секретар на добра генерална репетиция

Нешевски. В бягането участва- АС на Сърбия Слободан за предстоящото Балканско 
ха 29 състезатели. При сениор- Бранкович, зам.-кметът на първенство, бе изтъкнато на 

първа бе Ксения Бубне- Димитровградска 
..... . . вич, втора Милана Гаврилова

г()У^"<\{1 (ММ г< *Ч.1 /. •' и трета Невена Йованович. В
РО\/Р? 13-16 Мау 20? 1 това бягане участваха 13 състе-

5ВВ1СГЕ 11 Р1~: зателки. В категорията на юно-
~ - Г ;.. .»т 1Г шите първи бе Ненад Китано-

вич, втори Богдан Трайкович, а 
трети Милан Йованович. Учас
тваха 10 състезатели, сред кои
то и димитровградският леко
атлет Желко Гигов. В женска 
конкуренция Емилия Милано- 
вич бе първа, Марта Медош 
втора, а Ивана Милич трета. В 
тази надпревара участваха 11 
състезателки, сред които и ди
митровградските лекоатлетки 
Теодора Кр 
личкова. Пь
бе с дължима 12, за сениорките 
и юношите 8 и за девойките - 4

Гаранция 3а добра 

организация на 

балканското първенство
®***ЯЙЕГ 1 VI рГ №
-\ А.?Ц^ С !ММ оц{$т 1 г община заседанието.китег--п:V
\

ъстева и Анита Ве-
истата за сениорите

километра.
Едновременно бе проведено 

и трето състезание - държавно- 
ани в мя- 
частваха

Старта па шторите

готвен ще посрещне Балкан- втори - Овидиу Мутиу, и трети то първенство за ветер; 
ското първенство по пламни- - Левенте Рацз. При жените колко категории. У 
ско бягане, което ще се прове- първа бе румънката Михаела около 60 сътезатели сред които 
дена! 2 юни т.г.. Ботежаи, а втора и трета - Ксе- и лекоатлети от чужоина. Д-р Васил Велчев и секрета- По думите на общинския

Във военното състезание мия Бубневич и Невена Йова- Нека да отбележим, че на рят на АК Балкан Алексан- професионален сътрудник за
участваха шест мъжки и три нович от Сърбия. военното регионално състеза- дър Марков преди броени спорт Александър Андрее-
женски отбора. При мъжете Най-добрите състезатели НИе присъства и държавният дни подписаха договор за вич участие в първенството

секретар в Министерството на 
отбраната Зоран Йефтич, как- 
то и други гости от това минис
терство.

Слободан Бранкович, Лца Марков и д-р Васил Велчев

сътрудничество засега са потвърдили деветтехническо
между АС на Сърбия, Общи- отбора. Отборът на Турц 
на Димитровград и АК Бал- оповестил, че ще дойде в

най-силния си състав.

ия

Рв кан.навечерието на състезани
ята бе организирано тържес
твено шествие на всички учас- заседание в Димитровград, 
тници. Специално по този по- на което стана дума за пред- 
вод в града гостува Гвардия ма СТОящото трето Балканско 
Войската на Сърбия и военни- енств0 по планш.1ско бя-
ят оркестър към Гвардията на г

тш&шш ВС. 63-ма парашутисти от гане, което от 10 до 13 юни т.г.
'''' учасгька ма ВС в Ниш спуснаха *Де се проведе в Димитров-

знамето на Сърбия и флага на град. Добрата организация
.... регионалното военно първен- па международното военно

ство. първенство по планинско бя
гаме и на първенството на

най-добри бяха румънците, ма получиха купи, медали и дип- Тни дейци доволни напуснаха Сърбия по този спорт бяха 
второ място се класира отбо- ломи, които им връчи кметьт шада, понеже мероприятията у.к 
рът „а Сърбия, а на трето - от- па общината д-р Беседи,, Ве- бяха организирани на високо 
борът на Босна и Херцеговина, личков. ниво от Войската ма Сърбия,
Албания бе четвърта, Черна Паралелно с веоениото ре- Община Димитровград, Атле- 
гора пета и Македония - шес- тонално първенство бе прове- тическия съюз на Сърбия и АК
таР При жените убедително дено и държавно пьрвнество в Балкан. Д- С.

ДС.Бранкович присъства на

Малка обява
Продавам ремарке за 
мотокултиватор 
506..
На изгодна цена. 
Справки на телефон: 
06428 39 204

.1

Военната гвардии пародира в главната градска улица Всички състезатели и спор-

т
Бог да прости нашата обичана майка, све

кърва, тъща, баба и прабабай .4- ГМИТРА СТОИЛКО.ВА - МИТКА 
от с. Нашушковица 
(1922-2011)

УВ Столична библиотека в София
Представена книгата „Царибродският храм на баскетбола

В София тези дни бе пред- Д-Р-“а иТр” “ Сло^Тн^ртГи^ пр^дХ-
ставена книгата ^Цариброд- рите у Р тедят на БК Димитровград д-р
ският храм на баскетбола , п дасил велчеВ/ димитровград-
чийто автор е Слободан Кръс- I ската басКетболна легенда Зо-
тич. Това е второто и допъдне- I ранрер0БИдр.
„о издание на монографията, I Допълненото издание на ~
която за първи път видя оядо I книгата в Димитровград ще
видело преди шест години. I бЪдепредставенона6юни.Ка-

Представяието се състоя в I т0 ИЗдатед се прояви Народна-
Столична библиотека. При- I та бибЛИОтека в Димитровград
сьстваха 100-и,,а посетители, I длаг0дарение на финансовата .
среди които и помощник-ми- I ПОдКрепа на общината, БСС,
чнегърът на спорта и младеж- I на малцИнството, Минис-
та па Република България | терството на младежта и спор-
Иваи Цепев, председателят на .; таЦ,а Сърбия, Владимир Боя-
Националния съвет ма българ- • нов< някогашен баскетболист
ското малцинство в Сърбия .1 иа ^укойд Академик, и Сър-
Зоран Петров, кметът на Ди- 4 джам Дабич, някогашен бас-
митровградска община д-р Ве- 1 кетболист на Дървена звезда.
сели,, Величков със сътрудни
ците си, представители на

Скъпата ни покойница почина на 16 и бе погребана на 17 
май в селските гробища в Нашушковица.

; Почивай си от трудовете, делата ти вървят пред тебе! Бог 
да упокои душата ти и да те дарува с неизказаната радост 
на Райските безпредели!
■г. Опечалени: синът Стоян и дъщерите Велика и Миля със

семействата си

Тъжен помен.
На 25 май 2011 г. ще се навършат ЧЕТИРИ 

ГОДИНИ от смъртта на
1А Примариус д-р НИКОЛА 

ЦВЕТКОВ
А;

^ А. А от Димитровград
Времето минава, но той завинаги остава в сърцата ни. 

Поклон пред паметта му.
Съпругата Анастасия, дъщерите Ирена и Наташа със

семействата сиД. С.



Учипп - ('п.т.члп г.ЗцЛкшп.
12 20 май 2011

Чшитлрош!
""Фт, ттеишвшЦ

Симеон Костов

Когато дребни хора 

пишат голяма 

история... Л\ Еве наближава убав празник, ама си кютим. А он ме дрънчи за рог, вика, ема ти
| ауу ^ празнико на нашата просвета и онемея ли си. Не съм, викам, но е по-арно да онеме- 

култура, а я си берем кожа на ем, кага таквия како тебе не умеят да ме прошот. 
шильок! Оти ли? Оти знам дека Сретнем се с некого, правиме здраво-живо и он се 

че ми се торбата нопуни до връо с ядове и после цела изъпне: „Како йе? Мене ме надуе смей, та чу при- 
година че ми тръни тило. нем, ама да го не обидим, раскажем му една истин-

Пръво и пръво, затова що за тай голем наш праз- ска случка. У нащо село един от даскалйете сретнал 
ник нема да се сетаттия щотребе да сесетатпръви - отракана селска невеста и по навик я поздравил с 
учителйете, културняците, опщинорете и новинаре- „како йе?". А она му рекла: „Не съм се скоро разгачу- 
те. Да е например тай празник Свети Сава сите они че вала, та не знам!"
се строшат да го отпразнуят убаво, та да се покажат И с милион другьи чужди запръшкьи си расипаме 
там пред кого требе „еве ни що сме". До ме не разбе- нашио убав роден язик. Отидем негде, принесът ми
рете погрешно - убаво е това що редовно празнуят нещо да ме черпат и речът „изволте". Я се веднъга
празнико на сръпската просвета, ама е грозно ще се сетим за един стар табиетлия що рекъл на нечио де
не сечат за празнико на своята българска просвета, войче ка му принело каве: Дедино, я може и да съм 

А второ и второ, зотова що се и нашио народ по Бу- магаре, ама не е убаво ти да ме викаш вол, за тая ра- 
силиградско чалдиса, да ми прости Господ. На праз- бота ние си имаме убаво дума, думата „заповедай". 
ничън дън сретнем нашинец и му речем: „Честит Дадеш нещо некому, а он не умее да ти рече „благо- 
празник!", а он не умее да ми отговори како що си е дарим", но ти вика „фала" и си мисли да е млого мо- 
било открай време у нашио край: „Благодарим, и на дерен. И не види дека модата го напиня, а ръджата 
тебе да ти е честит!", но се заметиня како чергор с го- го съпиня, що рекъл старио народ. Ама да му е до ка
лем вречляк: „Фала, фала, токодже и на вама!?" па да му я купиш, а оно...
Смешно е та нема къде, ама не могу до се смеем, оти Одавна е казано дека тай що не пази своето е обре- 
ми се плаче! Па и не само на празник, но и на делник чен да пропадне и един дън нема да го има. ГАлого 
однеумея да дума нашио народ. Я например рабо- нашинци изучия и средньи и големи училища, ама за 
тим нещо, че замине некой, познат ели непознат све жал не са научили тая стара мудрост. И затова от нас

Млад овчар се връща след двугодишна служба в армията, едно, и че ме праша: „Що радиш?" ели „Ща се ра- млого скоро нема да остане паметор. Дай Боже, да
шителен Г° ДЪрПЗ КЪМ спалнята' но той я спира с ре' ДЙ?" Я го гледам и ми дооди да го пратим у майната, не съм прав!

* Езикът на просяка е универсален.
* Най-златоносната река е чуждият пот.
* Тежко се живее във времето, в което дребни хора 

пишат голяма история.
* Зърно по зърно - погача, камък по камък - палата, 

тендер по тендер - тайкун.
* Решението е в метлите, но и тях са яхнали вещици.

Смешни приказки

- Да излезем да се поразходим малко! 
Излизат на поляната. ство, майчинско отношение
- Виждаш ли това прекрасно небе? ““““““кьм хоРата/ лидерство в риско-

-Добре де, виждам ги... може да изпълни. Нито един да° необикновено грижливи,
- Гледай ги сега внимателно и ги запомни. Защото три ме- от другите знаци не е способен благоразумни трудолюбиви.

ствителност и оскърбени чув- е жеР™а ”а р ,,
ства, като Рака, когато той лич- страх. Трябва да р д
но е виновен. Разбира се, Ракът посвещава дос- ограниченията, които самият той 
та време за създаване на уютна домашна об- вил- тря®ва Аа живее в своето минал д 
становка, търси верен мъж или жена, грижи се ств°/ а сьс силата на волята да действа в 
за потомството си. Но когото го постигне, тай- ветствие със своята възраст. Да се пази от 
но намира удоволствие в разврат, оправдавай- хол- Рзците трябва да се научат да слуша р 
ки своите похождения с обществената дей- ™ка и Аа стабилизират настроениет • 
ност, работата и т.н. Основен недостатък е неспособността им да

Раците по природа са доста материалис- започнат разговор, ако има дори наи-м 
тични. Съзнаващи силата на вещите, те обик- възможност да бъдат победени. Не трябва да 
новено правят подарък на своя любим или лю- ™ притискате към стената, дори и да са ви 
бима след скандал. Рак - това е виновен мъж, ни за неЩ°- Те ще продължават да лъжат, 
който се е върнал от "далечно пътешествие", колкото да платят за своите грехове, 
носещ на жена си скъп подарък. Това е също Икономика и любов. Рак - това е У 
виновна жена, която е успяла да се поразвлече търговец на любов, завършен матерна > 
с чужд мъж, докато мъжът й е бил в команди- к°ито в икономиката на любовта стои Д 
ровка, а когато той се върне, вижда, че тя е из- глава по-високо от своите астрологични бра 
чистила целия дом и му е приготвила люби- и сестри. Съществуват два типа икономи 
мата храна. любовта, към които прибягва Рака. Към шт

Как да се удовлетвори Рак? Правете така, вия тип се обръща основно в младостта, ког 
че да се чувстват млади! Раците обожават мла- Iо съзнателно търси любовта на по-възра 
достта! Единственият способ за Рака да прео- Към тях силно се привързва, особено а 
долее сексуалните си влечения и да остане вр- пРавят подаръци. и.
рен е да попадне в ситуация, където това е не- Оценка на верността. През младите 
възможно: на работата, на конференция, в ни ' лоша. Изключение от този случаи е, 0. 
болницата, където са неподвижни в гипса, или то Ракът остане дълго у дома под ръковод 
в обятията на любима съпруга. то на родителите, особено на майката. е

Положителни черти. Като отминем това, ружеството също има лоша вярност, зк ,0. 
че Ракът е много нервен, той притежава и го- свързан със своя брачен партньор в общ V 
лямо количество добродетели: покровител- та-

Любовен хороскоп

Живял един 
принц, който 

веднъж попитал 
прекрасна 

принцеса: „Ще 
се омъжиш ли 

за мен?" А тя 
отговорила:

„Не!"
Оттогава 

принцът ходел 
на лов и за риба, 

всеки ден се 
виждал с прия

тели, напивал се 
мощно, играел 
голф, разхвър
лял чорапи из 
двореца, чукал 
слугини, прия

телки и съседки, 
пял под душа, 
пърдял когато 

пожелае, гръм
ко се уригвал, 

драпал си топ
ките... И живял 

дълго и щастли
во!
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Вестник на българите в Сърбия 
Първият брой излиза на 15 юни 1959 г.
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