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Осмокласниците завършиха 

с учебните замит
Ново признание за вицешампионкаша 
по руски език от Босилеград________
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III Освен че е носител на
■II

■ мат грамотата "Вук Карад- 
1 жич", с която е била
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;и удостоена и след края
на основното си образо
вание, тази година Оля
се закичи и с титлата
"вицешампион на Сър-Т >' бия по руски език за

Г,-Г2 гимназисти".Г *
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? | Признания за многократни 
я кръводарители в Димитровград
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наи-хуманните
ВОсмокласниците на ОУ "Георги Димитров" в Босилеград на 27май прик

лючиха с уроците. На този ден в училищния двор беше организирана весел
ба, на която „малките абитуриенти“, заедно с класните си ръководители 
и останалите учители, с песни и хора отпразнуваха завършването на ос
новното си образование.

В Димитровград тържествено бяха връчени призна
ния на многократни кръводарители, които ценната 
течност са дали 5, 10, 20, 35, 50 и 75 пъти. Хуманни
те съграждани бяха приветствани от кмета на общи
ната д-р Веселин Величков, председателя на общин
ската червенокръстка организация д-р Никола Йор
данов и помощник-директора на Института за кръ
вопреливане от Ниш д-р Биляна Николич.

Стр-©

Среща с Елизабета Георгиева - ръководителка на Поетичната работилница
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Протест на вразкдани в с. Смило вци Стр

Орбф^ решението
на патриарх^ 

Св.Кирик и 

Юаита да стане 

агкжки манастир

Жители на Забърдие и Висок про
тестираха тези дни в с. Смиловци 
срещу решението на сръбския пат
риарх Припей храмът „Св. Кирик и 
Юлита“ край това село да се пре
върне в мъжки манастир и негов 
настойник да стане отец Николай, 
бивш настойник на манастира в 
пиротското село Суково, който от Д]щия по кръводаряване в етнофермата 
няколко години живее в Димитров
град и обитава в манастира „Св.
Димитър" в близост до града.

„8 ден” в Белут

Хуманност под 

открито небеАтлетическо състезание във Враца
В етнофермата „8 ден" в село Белут миналата сед- 

мица се проведе необикновена кръводарителска ак- 
| \ ция под открито небе, в която взеха участие 25 души.

У ‘ Стр.ф
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Ново признание за 
републиканската

Възможности за по-голямо участие вицешамтюпка по руски език
Изготвен е нов закон за референдума и народната инициатива

Оля Стаменова 

• ученик на випуещ? 

в босилеградоката 

гимназия

на гражданите във властта
Новият закон за референдума и 

народната инициатива ще създаде 
възможности за по-голямо участие . ,
на гражданите в приемането на ре- ‘ ■ ■
шения и в работата на властта. Този *',<<
акт трябва да подобри 
кия живот и стабилност в Сърбия, 
бе изтъкнато в дискусията по новия ^ 
проект на въпросния закон.

Министърът за правата на човека ; 
и малцинствата, държавното уп- : ' 
равление и местното самоуправле- Л 
ние Милан Маркович заяви на 
кръглата маса в център „Сава", че 
важещият закон, който е гласуван Милан Марковци
1994 година, съдържа голям брой * Стаменова е и носител на грамотата
рестрмктивпи решения и не е в съз- "Бук Караджич", с която била удостоена -
вучие с Конституцията на Сърбия. Заради тези недостатъци ма и след края на основното образование.

референдумът и народната инициатива рядко се пол- _ _
зват, посочи Маркович и добави, че новият текст на закона е съг- Преподавателите в гимназията и > ' 0 л
ласуван с препоръките на Венецианската комисия. че титлата "ученик ма випуска 211 Ш/2Ш1

- Най-важна промяна е подписите за народна инициатива да представлява признание за изключителната Ц/* л-А'-; 
се събират 90, а не 7 дни, подчерта министър Маркович. упоритост, всеотдайиост и максимална апга-

Шефката на мисията на Съвета на Европа в Сърбия Аитйе Ро- жираност на Оля Стаменова по време на ця- 
темунд каза, че предстоящото гласуване на новия закон ще бъде лото й школувне. През всички учебни години > •: ‘Ъ1
важна стъпка в създаването на правна основа за развитие на де- знае само за петици, награди и признания, ^
мокрацията в Сърбия. Тя посочи, че новите законопредписания короната „а блестящата й ученическа кари- '-кЧ
точното ИешааванеАМРеКТНО уЧаС™е на гРажданите 8 демокРа- ера беше второто място на републиканското РЩ-Ш' 
ТИПро™ Ктна закона е в унисон с международните стандарти и състезание по руски език, на което само юан- ‘
е важна част от реформата на изборното законодателство в Сър- си я отделиха от шампионската титла, 
бия, оцени Томас Мур, заместник-шеф на мисията на ОССЕ в ■ Наградата "ученик на випуска за мен 
Сърбия. Той добави, че новият закон ще допринесе за пълно- представлява огромна чест и радост. Чув- 
ценно прилагаме на Конституцията на Сърбия. ОССЕ е доволна ствам се прекрасно, казва Оля. Тя подчертава, 
от факта, че правителството на Сърбия е разбрало необходи- че признанието я мотивира и занапред да ра- 
мостта от подсилване на върховния правен акт на страната.
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боти упорито и да постига пови успехи. 
Момичето изказва голяма благодарност ма

целия учителски колектив на гимназията, 
който сред отличниците е избрал точно нея
за ученик на випуска . член на танцовия ансамбъл към Центъра за

- Искам да изтъкна, че в нашия випуск има в БосилеГрад. Казва, че е почитател
много силни ученици, каквито са Бооан Ми- ' П^м,пт,^ятп 1Т жрт, 1ХЯ гттята "Крп6рп"

библиотека ръзки на заинтересованите халов Иван Христов Валентина Дончева и 1 а Р°кмУзиката 11 Феп па ГРУ Р Р '„Детко Петров" в Димитров- граждани, които искат да се д™°*' христов, Валентина Дончева обича с приятелите си да посещава боси-
град стана част от проекта оплачат на Омбудсмана. Два- Като рецепта" за успех Оля посочва със- легРаДските кафета, да ходи на дискотека и 
„Електронен достъп до Омбуд- ма заети от библиотеката бяха "„птп глелене'на лекттиите в училите ПР'
смана". Изборът стана благо- на обучение в Белград. Реали- р /1г ^ - Говорейки за бъдещите си планове, Оля
дарение на сътрудничеството зирането на проекта би тряб- и редовното и систематично учене вкъщи. Стаменова подчертава, че има голямо жела
на Защитника на гражданите с вадо да започне в края на юни - Особено е важно да се внимава в час, поне- ние да сдедва медицина в някой от българ- 
Бибдиотечното дружество на или в началото на юли т.г. То- же тогава се усвояват почти 50 /о от знанията ските зуз_ове Вече сериозно се подготвя за
Сърбия, в резултат на което гава ще се състои представяне за всеки урок, а по този начин се облекчава и предстоящия кандидатстудентски изпит, а
бяха разгледани професио- на проектните дейности, на ко- ученето вкъщи. Стараех се да се организирам ^ 0 и и де иит(/по български език,
палмите мощности на библио- ето ще приет,стват компетен- добре вкъщи, така че винаги да имам време и г ппгянизипа КИП На всички свои съу- 
теките и техническите им въз- тни от Канцеларията на за учене, и за развлечение. Разширявах зна- СГят « избпаните
можности, както и регионал- Омбудсмана. нията си чрез допълнителна литература, ре- ченици тя пожела да се запишат в избраните
ното покритие, броя на оплак- Освен библиотеката „Детко ДОБИО ползване на интернет и пр факултети и успешно да ги завършат.
ванията, отправени към Петров" в проекта „Електро- уче„Ичката на випуска ни разказа че кни- 6 края на юни °ля ще пРисьства на траДи' Омбудсмана, и др. нен достъп до Омбудсмана'^ са ^ У V > ционния прием за учениците на випуска от

Библиотеката „Детко Пет- включени библиотеките в Бач- гата и науката обикнала още в началните кла- всички Средии училища в Сърбия, който 
ров" се нареди сред десетте та- ка паланка, Шид, Ужице, Кру- сове. Голямо влияние за това имал първият и престолонаследникъх Александър Карад- 
кива ведомства в Сърбия, кои- шевац, Нови пазар, Приеподе, учител Драган Петков, както и родителите и ЖОрджевич по традиция организира в Белия 
то ще участват в проекта. Тя Свилайнац, Бор и Лесковац. Петър и Душанка, които винаги я подкрепя- * г
получи компютър и други уре- Р>-А- и ™ били опора във всеки момент,
ди, които ще служат за видеов- Оля е и изключителен танцьор и редовен

Библиотеката в Димитровград ще участва в необикновен проект

Сътрудник на Защитника на гражданите
Народната

двор в Белград.
ПЛР.

'.............. _■*ЧГГГ.ТЗ!Презвранично сътрудничество

Положителна оценка за проект на Бабушница и Сливница
^Стойността на проекта е към 600 000 евро. *Очаква се наскоро да бъде подписан до
говор между двете общини и Европейската комисия.

Съвместният проект на договор за отпускане на Стойността на проекта е 
Бабушница (Сърбия) и търсените средства, за да около 600 000 евро. Двете 
Сливница (България), кой- може час по-скоро да за- общини ще подучат от 
то двете общини изготвиха почне неговата реализация Европейската комисия по 
в рамките на презгранично- - заяви за „Братство" Деян 278 000 евро, към които пде 
то сътрудничество и с него Лазаревич, заместник-кмет прибавят и собствени сред- 
конкурираха за средства от на общината. - Става дума ства. Домът за стари и изне- 
Европейския съюз, е полу- за дом за стари и изнемоще- мощели лица в БабушниД8 
чил положителна оценка в ли лица, който ще бъде от- ще може да приюти около 
Брюксел. Новината бе при- крит в сградата на някогаш- 30 лица. 
ета с въодушевление от ръ- ната болница. Обектът ще Общините Бабушница > 
ководството на Бабушниш- бъде ремонтиран и ще има Сливница конкурираха с 
ка община. съвременно оборудване, този проект още преди Д8

- С голямо удоволствие Една част на обекта ще бъде години, но поради няко 
осведомявам гражданите на обособена като медицин- засечки Европейската 
Община Бабушница, че на- ски блок, в който приюте- мисия го е одобрила 

‘ шият проект е одобрен и ните лица ще получават ка- 
наскоро ще бъде подписан чествена здравна защита.

ко-
тезп

дни.
Ч. Блял*'"'4бившата болница щс стане дом за стариСградата па 

и изнемощели лица
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Бонотското село Ивоново бе домакин на централното малцинствено тържество по повод Св. (в. Кирил и Методий

*Сред гостите бяха посланикът на Република Бъл- 
гария е Белград Георги Димитров, председателят 
на НС. на оългарското малцинство в Република 
Сърбия Зоран Петров, представители на общин
ското управление на гр. Панчево и др. *В рамките 
на програмата се представиха ансамблите на бъл- 
гарите^от Димитровград, Скореновац, Босилеград,

Светлият български проявиха Домът 
празник 24 май-Денят на рата и Основното учили- 
славянскага писменост и ще. Националният съвет 
на националната просвета на българското малцин- 
и кул гура бе отпразнуван ство в Република Сърбия и 
гьржеавено от българско- гр. Панчево подсигуриха 
то малцинство в Сърбия, средствата за организаци- 
Домакин на централното ята на тържественото отбе- 
тържество по случай Св. лязване на празника, 
св. Кирил и Методий бе ба- Сред гостите бяха посла- 
натското село Иваново. никът на Република Бълга- 
Ор1анизатор на празнич- рия в Белград Георги Ди
ната проява бе кметът на митров, председателят 
селото Йосиф Василчин - българското 
Маре, а като домакини се малцинство в Република

на култу-

н а
национално

у*?
1 1

А'1
НИ Сърбия Зоран Петров, На- щнаха ги кметът на селото ровград с професионално- 
щ ля Беркулям, член на Град- Йосиф Василчин, дирек- то си изпълнение на шоп- 

ШШШя ския сьвет/ и други пред- торката на основното учи- ски хора и ръченици. 
ш®а1я| ставители на общинското лище „Моша Пияде" Саня Представител ма Дружес- 

управление на гр. Панчево, Симич и директорът на тото за български език и 
представители на худо- Дома на културата „Жарко литература от Нови Сад 
жествените дружества на Зренянин" Марко Гуран. изпълни артистично одата 

1 българите от Западните Гостите бяха поздравени на Иван Вазов „Паисий".
.' ... 1''Л покрайнини и др. Посре- от сцената на български, След тържеството за де-

сръбски и палкенски език. цата и гостите бе органи- 
На тържеството се пред- зирана трапеза, като и мес- 

ставиха ансамблите на та за нощуване при дома- 
българите от Димитров- кипите от село Иваново. 
град, Скореновац, Босилег- Накрая нека да отбеле- 
рад, Нови Сад и домакини- жим, че Основното учили
те от Иваново. Наред с пес- ще в Иваново бе домакин 
ните, посветени на светите за Републиканското сърев- 
братя Кирил и Методий, в нование по български език 
програмата бяха включени и литература, 
хора и ръченици от бъл
гарския фолклор. Силно 
впечатление направи фол
клорната група от Димит-

з 1Ю
II ‘Ч: ’ г-Г*'~г' / 4,

■

ШМА
[Ш т'"■Iт

: ■ . . !

шш

Текст: Огнян Цветков 
Снимки: Йосиф Василчин

.3 _______ ______

Участниците запознати с тревожното положение на „Братство"
В Холандия от 25 до 29 май боти Николай Младенов, ЕЗ ВЯ ■■ ДимитР°в-

се проведе Седмата световна Официалното откриване на ДЙ Ка «■ След завръщането си от
среща на българските ме- единствения форум, съби- БЯ № срещата Небойша Иванов
дии Организираха я Българ- ращ български журналисти ВЯ у. Ц сподели, че е запознал учас-
ската телеграфна агенция и от страната и света, се състоя 231 ,ЧУ И тниците с актуалните проб-
Асоциацията на българските в холандската столица Хага. Свщ м леми на издателство //Брат-
медии по света с партньор- Работната част на форума I М1 ство" и с възможността то да
ство на холандската инфор- премина в холандския град ВМЖИж-я ®ъде закРит°/ който факт,
мационна агенция АЙК Хилверсум. както той подчерта, бил оце-

Събраха се ръковидители Темата на срещата бе „Ме- нен като тревожен. Иванов
и делегати на най-значимите дии и пари". Във фокуса на предложил в рамките на Ми-
български медии , по света, вниманието бяха и пробле- нистерството на културата на
български държавници, пре- мите на иконимиката на ме- България да бъде сформи-
дсгавители на бизнеса, инте- диите и тяхното финансира- ран фонд, от който българ-
лектуалци и експерти. Меро- не, свободата на словото, ав- ските медии в чужбина би
приятието бе открито от торските права, развитието 70-ина медии бяха директо- вителят на списанието „Бю- теглили средства чрез кон-
бьлгарския премиер Бойко на медийната инфраструтку- рЪТ На нашето издателство летин", което издава КИЦ курси.
Борисов. Като госг присъства ра и други. Небойша Иванов и предста- „Босилеград", Александър
министърът на външните ра- Сред представителите на

Б.Д.
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Правителството предлага промени ЕК препоръча 

в Закона за обществените поръчки повишена хигиена
срещу Ешерихия колиАвтор: Мира Стефанова то обявяване, предвиждат го по-ниски в сравнение със 

Правителството предлага промените в закона. Така ще сега действащите, 
промени в Закона за общес- могат да се отстраняват про- Дава се възможност за така Европейската
твените поръчки, с което се пуски, включително и откри- нареченото пряко възлагане препоръчва повишена хигие- не е факт, тоест няма забрана,
цели да бъде опростена про- ти при предварителния кон- на дружества, които са свър- на за предотвратяване на а Белгия е възбранила мяксм.
цедурата по възлагане и да трол ма Агенцията по общес- зани с възложителя, но това по-нататъшното разпростра- ко партиди от испанските
бъде подобрен предварител- твени поръчки. Целта е да се Се допуска за договори за ко- пение на бактерията Ешери- краставици, това са направи-
мият контрол. В същото вре- пести време и да се избегне муиални услуги. В тези слу- хия коли. Това се посочва в ли още няколко страни, но
ме се отменя Наредбата за ненужно обжалване, което е чаи общинското дружество съобщение след среща на конкретно тези краставици, а
възлагане на малки обществе- пречка за бързото провежда- ще подлежи на контрол, представители на национал- не въобще вноса от продукти
ни поръчки. не на процедурата. Друго условие е дружеството ните санитарни власти от от Испания.

Възложителите ще могат Агенцията по обществени- да ф0рМИра сто процента от Евросъюза в Брюксел. Възможно е следващата
да променят еднократно обя- те поръчки вече ще контро- ГОдМШНИЯ си оборот от по- Комисията е била уведоме- седмица да има извънреден 
вените условия в процедура- лира и процедури севросред- ръчкихе иа възложителя. па от германските власти, че съвет на министрите по земе- 
та до две седмици след нейно- ства, чийто стойности са мно- изследванията на испанските делие и да бъде взето подоб-

краставици не са потвърдили но решение, но ситуацията е 
източник на зараза. доста динамична. Най-важ-

Според еврокомисаря по ното няма яснота кой е пър- 
здравеопазването и потреби- воизточника на инфекцията, 
телите Джон Дали, случаите Мистерията продължава.

Изпълнителният директор

комисия страни са го поискали, това

Намаляват доходите и се увеличават
на заразяване намаляват, но еразходите на до

С над 2 на сто са намалели доходите на до- по-големия брой пенсионери и на по-висо- 
макинствата през първото тримесечие на го- кия размер на новоотпуснатите пенсии. Па
дината спрямо същия период на 2010 г., по- рите спечелени от самостоятелна заетост оба- 
казва анализ на Националния статистически че намаляват с почти 6 на сто. 
институт. Общите разходи иа домакинствата се уве-

Общият доход на човек е под 870 лева. До- личават - и достигат 775 лева. Парите се хар- 
макинствата разчитат основно на парите от чат основно за храна и за плащане на сметки 
заплата и средно те нарастват с около про- за дома. Соколов процента намаляват разхо- 
цент и половина. Вторият по значение източ- дите за здравеопазване. С почти толкова сме 
ник на доходи са пенсиите - и при тях се отчи- свили и харчовете си за алкохол и цигари, 
та увеличение от 2,5 на сто, но то се дължи на Автор: Нели Тодорова

съществено контролът да оъ- на Асоциацията на произво- 
де продължен. Според пое- дителите на оранжерийна 
ледната официална инфор- продукция Пламен Димит- 
мация, бактерията със сигур
ност е причина за смъртта на ната за смъртта на няколко 
девет души в Германия и на германци е някакъв нов щам, 
един човек в Швеция. а не бактерията „Ешерихия

И след вчерашното заседа- коли":

Искра Фидосова оглави комисията 

за промяна на Конституцията
ров предположи, че причи-

Парламентът създаде временна комисия за вземат с две трети от присъстващите народни 
промяна на Конституцията с председател представители, а процедурните въпроси ще ние на Комитета за защита на Испанските краставици, 
Искра Фидосова. Комисията се състои от 19 се приемат с обикновено мнозинство. потребителите в Европей- изобщо краставиците бяха
народни представители - деветима от ГЕРБ, Мнозинството не прие предложението на ския съюз няма яснота къде е набедени, според мен. Разби
ло трима от Коалиция за България и ДПС, Георги Пирински за отхвърляне на проекто- първоизточникът на бактери- рам ги хората, естествено е 
двама от „Атака" и по един народен предста- решението за създаване на временна коми- ята Ешерихия коли. Тезите са значи да са уплашени, да се 
вител от Синята коалиция и независимите сия за промяна на Конституцията, според ко- противоречиви, коментира притесняват. За мен няма 

гото мотивите към законопроекта са несъсто- министърът на земеделието място за страх. Ако се спазва 
ятелни от конституционна гледна точка. Мирослав Найденов. Имало една необходима елементар

съмнение, че е възможно из- на хигиена, ако добре се из 
точникът да е^в Германия и да мивах зеленчуците, крастави 
няма нищо оощо с испански- цИХе ако се белят, да не се ела 
те краставици, каза още Най- га в тия млечни салати крас 
денов и подчерта, че Бълга- тавица, която не е белена, в 
рия не може еднолично да ресторантите да не се подна* 
забрани вноса, защото в Евро- сят небелени краставици/ 
съюза има свободно движе- трябва да ви кажа, че ще има

пълна гаранция.
Голяма част от продукция 

на определени та вече отива на боклука, ня 
партиди, ние да възбраним

депутати.
Решенията в комисията по същество ще се

ОДС издигна кандидатурата 

на Софиянски за кмет на София
Автор: Даниел Инков лание да се отбие номера.

Новата дясна формация „Общност на де- Общността на демократичните сили все 
мократичните сили" официално издигна още не са решили дали да участват на избо- 
кандидатурата на Стефан Софиянски за кмет рите за президент, но са склонни да разгова- 
на София. Това съобщи новият говорител на рят със Синята коалиция за общ кандидат, 
ОДС Любен Дилов-син. Към организацията допълни Любен Дилов:
се присъединяват още две партии - БНД и Но вярвайте, че ако участваме във вътреш- 
БЗНС „Никола Петков".

От Общността на демократичните сили са ти няма да се нуждаят от голяма кампания за 
изпратили писмо до Синята коалиция 
кане техните кандидати за президент и кмет 
на София да бъдат включени във вътрешните 
избори. До този момент обаче отговор няма.
Новата дясна формация дава срок до края на 
седмицата на СДС и ДСБ да отговорят на за
питването и ако няма отговор ще се чувстват 
свободни да издигнат свои кандидатури.

Според Любен Дилов-син, Синята 
ция с двете си кандидатури за кмет на София 

кандидатурата в Пловдив не цели победа 
в изборите:

Тя предаде действащ кмет в момента една
та възможност и втората - действащ замес
тник-председател на общински съвет, доми
ниран също от управляващата партия, която 
управлява в момента. Ние не виждаме алтер
натива, не виждаме за жалост и желание да 
бъде спечелен кметският пост. Виждаме —

ние на стоки:
Ако имаме съмнение по 

отношение
ма търсене, не се купува, че 
ните паднаха катастрофално 
Ние сме предложили проме 

стоковите бор

тези партиди, да ги изследва
ме и ако имаме положителни
резултати да ги унищожим,_ ни в закона за
но не можем да забраним из- СИ/ -р^жища, които да реглз 
цяло примерно движението ментират най-после, да изка 
на стоки от Германия или от рат на светл0 търговията с 
Испания към България. И плодове и зеленчуци - над
тъй като се появиха инфор- процента е на тъмно, 
мации в медиите, че някои Димитров

ните избори на десницата, нашите кандида-

да се разбере, че са се кандидатирали.с ис-
50

каза

Програма „Хоризонт" 

отличена от медици
Програма „Хоризонт" на Българското национално раД||° 
отличена от Специализираната болница за белодр0^, 

болести „Света София" за активната си позиция в отРаз р0- 
нето на кампаниите за борба срещу тютюнопушенето и \ 
филактиката на белодробните заболявания. зна-

За приноса си в тази област „Хоризонт" получава пр 
ние и от Националната асоциация за профилактика 1 
лодробните болести.

коали-

и с

бе

же-
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Започна с работа общинската ветеринарна амбулатория Акция по кръводаряване в 

етнофермата „8 ден” в Белут
Общината поема 

отговорността за здравната 

защита на добитъка
Хуманност под открито небе

В етнофермата „8 ден" в село Белут миналата седмица 
се проведе необикновена кръводарителска акция под от
крито небе, в която взеха участие 25 души. Акцията е орга
низирана със съдействието на дружеството на кръводари
телите от тукашната полицейска станция, а инициатор за 
втори път тя да се проведе на това необикновено място е 
полицаят Йордан Григоров, който е и кмет на село Белут.

Покрай полицаите в акцията взеха участие и техни бив
ши колеги - сега пенсионери, както и други хуманисти. 
Организатори на кръводаряването бяха общинската орга
низация на ЧК и Службата за кръвопреливане към Здрав
ния център в Сурдулица.

Общинската организация на ЧК благодари на всички 
спонсори, които помогнаха провеждането на акцията.

За и.д. директор е назначен Иван Стоименов. *Услугите на амбулато
рията ще се плащат според ценоразпис, който е приспособен към пла
тежната способност на населението. ^Безплатно изкуствено опложда- 
ване.

Общинската 
амбулатория 
всички разрешения и от неот
давна започна с работа. За из
пълнява щ длъжността дирек
тор на ведомството е назна
чен ветеринарният лекар и 
директор на закритата дър
жавна

ветеринарна 
е получила

ВДБ.

В Акцията „Да изчистим Сърбия”ветеринарна станция 
Иван Стоилков. Покрай 
в амбулаторията ще работят 
и няколко

него Метла за 7 нелегални 

сметища
ветеринарни тех

ници.
По повод откриването на 

здравното ведомство кметът 
Босилеградска община 

Владимир Захариев подчер
та, че амбулаторията е откри
та благодарение на разбира
телството на Управлението за 
ветеринарство към Минис
терството на селското стопан
ство. Това е втори пример в 
Сърбия на една община да е нарна станция работил в чалба, дори и със загуба, само 
позволено да открие такова своята частна ветеринарна да помогна, понеже само он- 
ведомство в качеството на об- абулатория, която сега е зак- зи, който е навлезнал в тази

рил временно. Той казва, че професия в нашите обстоя-

Община Босилеград тези 
дни публикува тендър за 
набавка на контейнери за 
смет с вместимост 1.1 мЗ,

среда и териториалното пла- въз основа на подписания 
ниране на Република Сърбия договор с Министерството 
Община Босилеград ще взе- на жизнената среда и тери- 
ме участие в акцията „Да ториалпо планиране и 
изчистим Сърбия". Голямо- Фонда за защита на окол- 
то почистване ще се проведе наша среда. С 
на 4 гони, а в него покрай об- « ^Ин^^е 
ществените предприятия и ще бъд/т поставепиУна 
комуналните служби могат местата в града, където 
да вземат участие и гражда- постоянно се образуват пе
ни. Тази година е сформиран законни сметища. 
тричленен щаб за ръководене 
на акцията и е определен по 
един координатор за всяко от 
седемте нелегални сметища, 
които този ден трябва да се

В рамките на проекта на 
Министерството на околната

на

Кметът и екипът па ветеринарната амбулатория
тойността

ществено предприятие.
- С откриването на ветери- точно заради отсъствието на телства, може да разбере, че 

нар пата амбулатория общи- качествена ветеринарна за- просто не можеш да откажеш
щита на животните е налице да помогнеш, споделя Стоил- 
общ упадък на здравето и ге- ков, обяснявайки защо е 
нетиката на домашните жи- приел поканата да оглави об- 
вотни. Това се случва поради щинската ветеринарна амбу- 
липса на организирани мер- латория.

пания е, че гражданите ще 
могат да 
сметища, които трябва да се 
почистят по време на акция-

ната заедно със заетите в нея
сигнализират заще поеме грижата за здрав

ната защита на животните.
Държавата сгреши когато 
приватизира ветеринарната 
служба, особено в бедни об- ки като ваксинираме и изкус

твено оплождане.

премахнат.
По думите на Страшко 

Апостолов, директор на Ди-
та.

Услугите на ветеринарната 
амбулатория ще се плащат

стензивното селско сгопан- - Частниците обикновено според ценоразпис, който е 
ство е единственият поминък се стремят да осъществят пе- приспособен към платежна- 
на голяма част от население- чалба и избягват интервенци- та способност на население
то Тук трудно може да се ра- «те, които не са печеливши то. От общината оповестяват, 
боти на пазарни начала и за- или носят голяма отговор- че ще подсигурят материал 

Дг ност. Нашата община е за изкуствено оплождане натова ние в бюджета сме пла- ност ^ повърхно^и труд. крави/което ще Се върши без
платно. Стопаните на живот-

Организаторите 
всички граждани да вземат 

рекцията за строителни пло- стие вгакцията; за да мо
щи и пътища, това обществе- 'ат после заедно да се дю_ 
но предприятие вече втора бузат на по-чистия и красив 
поредна година взема учас- Босилеград, 
тие в акцията и със своята ме- г
ханизация закарва боклука 
до главното сметище. В деня

канят
щини като нашата, където ек-

В.Д.Б.

По повод 24 майнирали 4,5 милиона динара до бодните живот.
за работа на ведомс а д населението е бедно и ните ще са длъжни само да
'“ГаГстоиГов сле/закри- надали ще може да плати па- обезпечат превоза до тях. 
ването на държавната ветери- ^еР™Т^мЦераб0 ™л ГбеГпе-

на почистването те ще осигу
рят съоръжения, защитни 
ръкавици и торбички за съ
биране на боклука.

Ново в тазгодишната кам-
Посещение в 

Европейския 

парламент

ВДБ.

Босилезрааският пункт за поддържане на пътища

Ремонтират неасфалтираните регионални пътища Петима босилеградчани, 
заедно с група от 50 души от 
България, бяха на посеще
ние в Европейския парла
мент и Съвета на Европа в 
Брюксел. Групата е отпъту
вала по покана на евродепу
тата Кристиан Вигеиин, 
който посети Босилеград 
по повод Великденския фес
тивал.

Покрай посещението на 
пленарната зала на Евро- 
парламента за гостите са би
ли организирани и презен- 
тации за устройството и ме
ханизмите на работа на раз
ни институции на Европей
ския съюз. В рамките на по
сещението групата е обико- 

културните и исто- 
забележителности

в общината*Ппелставители на „Сърбия пътища" неотдавна видяха опасните участъци на регионалните пътища 
и обещаха помощ за спешно решаване на проблема.

Екипи па босилеградския ~ " всек^Гм^Гможе^сГвъ-
пунктна вранското пр Д Р това се върши щето край Романов мост на зобнови и да предизвика не-
ятие за поддържане: на нивелиране на трасето с валя- регионалния път Босилеград желани последици,
ща в момента 1 Ре“° р За тази цел допьлнител- - Божица, което вече две годи- Рангелов подчертава, че не-
пътното платно на р но е ангажирана и механиза- ни затруднява движението, отдавна представители на
ния път Босилеград Рк- да предприятието от както и на подкопания на ня- държавното предприятие
Любата. Тези дни щ « Той подРерта, че по колко места регионален път "Сърбия пътища са посети-
катГот Четвърто километро същия начин през април е ре- към Любата, което е последи- ли застрашените участъци и 
ката от четвърто н 17-километро- ца от миналогодишните на- са обещали да предприемат
доДвереки сдължимоколо ^°н™Речака 0Т РшачевоИДО воднения. Тези участъци спешни мерки за решаване
мипата се очаотадазапочне и Караманица. Шефът при- представляват сериозна опас- на проблема. Той изразява 
пекТнДпчкпията на трасето помни, че предишния месец ност за всички участници в надежда, че наскоро ще бъдат 
оГмп^Глпе реки до Горна заетите в пункта са „закърпи- движението и се нуждаят от отпуснати пари за санация на 
Любз^ г лължина около 9 ли" дупките по регионалния спешна санация. Благодаре- опасните участъци, с което да 

А път от Божица до граничния ние на това, че през зимата и се създадат условия за безо-
шГгшГна пункта Зоран пункт в Рибарци. пролетта нямаше много вале- пасно движение по пътищата

Рангелов изтъква, че в рамки- Въпреки че се върши ре- жи, свлачището край Рома- в общината.
редовното поддържане конструкция на регионални- нов мост не се е активирало 

на "черните" регионални пъ- те пътища, все още не е за- отново, обаче босилеградча-

лила и
рически 
на европейската столица.

Организатор на пътешес
твието бе КИЦ „Босилег
рад"

ПУ1.Р. ВДБ.те на
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Протеста на враждани 6 с, СмилобциПризнания за многократни кръводарители 6 Димитровград
Срещу решението на 

патриарха „Св.Кирик 

и Юлита" да стане(ред най-хумонните в Сърбия
мъжки манастиргш-'.:3’-11

Жители на Забърдие и Ви- Отец Николай не присьс- 
к ^ сок протестираха тези дни в тва на протеста. За вестника

" С Смидовци срещу решени- ни той потвърди, че наисги- 
Ь ето на сръбския патриарх на съществува решение на
Д Ириней храмът „Св. Кирик патриарха Иринеи за прев-

и Юлита" край това село да ръщане на „Св. Кирик и 
Я ' се превърне в мъжки манас- Юлита" в мъжки манастир, 

р и негов настойник да ста- но отрече да дава каквито и 
отец Николай, бивш нас- да е коментари, тъй като ня

ма разрешение за това. Той
ти
не
тойник на манастира в гш-
ротското село Суково, който само каза, че е разочарован 
от няколко години живее в от поведението на жителите 
Димитровград и обитава в в посочените два района на 
манастира „Св. Димитър" в Димитровградско и оповес

ти, че най-вероятно ще прек- 
От протестиращите раз- рати усилията си, целенасо- 

Акция по кръводаряване се брахме, чеса изпратили пие- чени към по-натагьшното 
проведе неотдавна в Мит- мо до патриарха Ириней в възстановяване на манасти- 
ницата в Димитровград. края на април т.г., но той не ра 
На нея се отзоваха 19 души. ги удОСТОИЛ с никакъв отго-

близост до града.
В Димитровград тържес- ретарят на общинската чер- 

твено бяха връчени призна- венокръстка 
ния на многократни кръвода- Весна Тодорова и организато- 
рители, които ценната теч- рът на кръводарителските ак- 
ност са дали 5, 10, 20, 35, 50 и ции към Института за кръ- 
75 пъти. Хуманните сьграж- вопреливане Слободан Ми- 
дани бяха приветствани от ленкович. 
кмета на общината д-р Весе- Покрай другото бе подчер- 
лин Величков, председателя тано, че Община Димитров- 
на общинската червенокръс- град е сред първите 11 общи- 
тка организация д-р Никола ни в Сърбия по броя на дари- 
Йорданов и помощник-ди- телите на ценната течност и 
ректора на Института за кръ- че според сведенията за броя 
вопреливане от Ниш д-р Би- на хуманистите е първа в Пи
ляна Николич. На тържес- ротски окръг. Миналата го- 
твото присъстваха и зам.-кме- дина са организирани 12 ак
тът на Димитровградска об- ции, по време на които са 
щина д-р Васил Велчев, сек- събрани 549 единици кръв,

организация

В комплекса допреди из
вестно време обитаваше са-вор.

което дава процент от 4,68 в 
сравнение с броя на населе
нието. В Сърбия като цяло 
процентът е около 3, в Пирот- 
ска община - 3, 2, в Бела па
ланка и Бабушница - около
2...

Сърбия е сред водещите 
страни в Европа според броя 

кърводарителите. 
Най-добри са датчаните с 8 %, 
след това холандците и шко- 
тите с по 6 %.

От тържеството бе отпра
вен апел към всички хора 
между 18 и 65-годишна въз
раст да дават кръв, тъй като 
нуждите особено през летни
те месеци са много по-голе- 
ми.

на

Признание за 20-кратно даряване па кръв получиха:
Деян Ставров, Любиша Миланов, Ненад Стефанов, Арса 
Панайотов, Саша Гигов, Богдан Игпятов, Ивица Киров,
Слободан Велков, Зоран Маноилов, Зоран Великов, Славна 
Дилштров, Райко Тодоров, Слободан Йосифов, Саша Ги
гов, Жика Иванов, Ивица Стоицев,,Александър Ранчич, Бо- 
бан Денчев, Горан Димов, Драган Иовичич, Митко Ранчев 
и Саша Станилов. 35-кратни кръводарители са: Деян То
доров, Ивица Гигов, Аца Манчич, Тодор Ставров, ИванАе- 
ков, Шппра Тричков, Драган Тошев, Шахдан Раденков,
Иван Котев, Милорад Йорданов, Арсен Тодоров, Томислав местния Център за култура за 
Петровия и Драган Виденов. Иван Николов и Петър Илиев дългогодишно успешно сът- 
са подали ръката си 50 пъти, а Милован Павлович дори 75 
пъти!

’ ' ' , ■ ,

Институтът за кръвопре
ливане връчи признания и на 
Община Димитровград и на

рудничество.
игумения Харитина. 

моуправление на протеста Гражданите споделят, че тя с 
присъстваха зам.-кметът д-р добротата, скоромността и

Дейности на димитровградски НПО__________________________________  Васил Велчев и началникът трудолюбието си е прирас-
на общинското управление нала към сърцата им и че и

Екокъмпинг труд", целенасочено към по- площад. Участнички от Ди- Велин Николов, които обе- те са разочаровани от пос-
И ПОЧИСТВане добряване на женските права митровград и от други градо- щаха посредничество на ор- тъпката на отец Николай,
ня околността в Сърбия. Акцията бе органи- ве издигнаха лозунги, с които ганите на местното самоуп- който продал добитъка, от-

зирана в чест на 24 май - Меж- се пропагандират правата на равление за организирането глеждан от игуменията в ма
на СМИЛОВСКИТе езера дународния ден на женските жените, и изпълниха пер- На среща на делегация на настирския комплекс.

Димитровградската неп- акции за мир и 28 май - Меж- форманс. Подкрепа за про- протестиращите граждани с
равителствена организация дународния ден на женското веждане на акцията изпрати- църковните власти.
„Цариброд" неотдавна про- здраве и репродуктивните ха редица организации в
веде екокъмпинг в Планинар- права на жената. Тя бе прове- страната, които се борят за
ския дом в село Поганово в Дена по главната градска ули- женските права,
рамките на проекта си „Зеле- Ца и на централния градски
ната миля", който се провеж
да с финансова подкрепа на 
Миниетерствбго йгсбколната' ■ 
среда, минното дело и тери
ториалното планиране на 
Сърбия. В рамките на проек
та организацията проведе 
още едно мероприятие - по
чистване на боклука край езе
рата „Сават 1 и 2" в Забърдие.

Д. С. От името на местното са-

Б.Д.

Делча Гигов, ръководител на театъра „Христо 
__ Ботев" по повод „Златната камила"__Б.Д.

Дбгйдйнасме длъжни 

да защитаваме първото място 

в Тополовград
Ръководителят на димитровградския театър „Христо Бо

тев" Делча Гигов заяви, че Гранд прито „Златната камила , 
което театърът спечели на неотдавна проведения МеждунВ' 
роден фестивал на комедията, пантомимата и сатирата в бъл
гарския град Тополовград, е признание не само за Димитров 
градска община, но и за Сърбия. „Без оглед на това кои ш 
финансира, ние в Тополовград представлявахме Сърбия- 
успеха ни ще осведомим Министерството на културата и ко- 
гато дойде време ще кандидатстваме с проекти за получава 
на средства, тъй като догодина сме длъжни да защитаващ 
признанието в Тополовград", каза Гигов.

щ стоки от I

За подобряване на 
женските права

С подкрепата на НПО „Же
ните в черно" димитровград
ската НПО „Център за кул
турна афирмация 
проведе мероприятие под 
название „Мир е, когато мога 

собствения си

тези дни
Б.Д-

да живея от
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От конкурс на Национална^ служба по заетостПодписан договор за довършване на плувните басейни в Бабушница

Димитровград 

получи пари за два 

комунални проекта
I

; Димитровградска община получи пари посредством 
тът, за строеж на който ре- тни хора. ■ филиала на Националната служба по заетост (НСЗ) в

дирек- шение взе едно от пре- Стойността на догово- : Пирот за реализиране на два комунални проекта. Първи-
тор-вт на предприятието дишните общински ръко- рените работи е 78 500 ООО '• ят пРое|сьт се отнася Д° поддържането и защитата на
„Иединство от Севойно водства. динара, половината от ко- : околната среда и уреждането на зелените площи и стру-
Мича Мичич подписаха Мичич изтъкна, че ято сума ще обезпечи мес- : Ба 1 318 143' I ДРУ™ЯТ ‘до държането и чистенето на 
договор за окончателните предприятието, което ог- тото самоуправление, а | В теРитоРията на общината иесооща
работи ВЪРХУ плувния лавява, има над хиляда за- другата част Републикан- 
комплекс в Бабушница. ети и богат опит в изграж- ският фонд за развитие.

Алексич подчерта удо- дане на такива обекти и

Бабушнишкият 
Златко Алексич и

кмет

За реализирането на проектите са ангажирани общо 
27 лица (за първия 13, а за другия -14) от трудовата борса.

Проектите са предоставили органите на местното са
моуправление в Димитровград. Извършител на работи
те ще бъде общественото предприятие „Комуналац".

От филиала на НСЗ в Пирот съобщиха, че Пиротска 
община ще получи пари за четири проекта от конкурса, 
Бабушнишка - за два и Белопаланска - за един.

Според неофициални 
волствието, че наи-сетне обеща за някои работи да сведения работите би 
ще оъде довършен обек- бъдат ангажирани и мес- трябвало да започнат до

средата на този месец и да 
бъдат завършени в срок от 
60 дни.

Сегашния>н изглед на плувния комплекс
; Ш Б.Лй.ч< Ч. Благоевич

Къмпинз „Сърбайбър“ за децаN3

гЦа*** С природата можеш всичко
Клубът по спортен рибо- край езерото „Сават 1" в За- Водачите на „Карп" очак- 

| лов „Карп" от 1 юли до 25 ав- бърдие. Всяка смяна ще про- ват в мероприятието да учас- 
густ ще организира къмпинг дължи по пет дена. Децата тват над 200 деца от Ниш, Пи- 
под название „Сървайвър" за ще бъдат разпределени в три рот, Димитровград, както и 

Щ деца под мотото „Слез от възрастови групи - от първи от България.
■р фейса, дрогата не ти трябва, с до четвърти клас, от пети и Заявки могат да се подават 
Ц природата можеш всичко", шести клас, и деца от седми и до 15 юни на телефоните 064 
Щ Мероприятието всъщност ще осми клас. Участниците ще 19 26 115 и 010 360 217.
Ц представлява школа сред слушат лекции по екология и 

природата и ще се проведе ще спортуват.
Д. С.

В Бабушница и Стрелъц бяха ознаменувани годишнини на основните училища

Културни програми, награди и подаръци
По повод годишнината на Стрелъц присъстваха замес- училища в Бабушнишко и на 

ОУ „Деспот Стефан Лазаре- тник-кметът Деян Лазаревич, Дома на културата. В култур- 
вич" в Бабушница учениците, помощникът на кмета Богдан ната програма участваха уче- 
преподавателите и гостите Цветкович, представители на ници на различна възраст, де- 
имаха възможност да прека- центровете за социални гри- цата-членове на драматич- 
рат приятни минути с поети- жи от всичките 4 общини в ния кръжок към Културния 
те Любивое Ръшумович, Вио- Пиротски окръг, на други дом с представлението „Кому
лета Йович и Власта Ценич, --------- ----------------------- ------- пречи планетата Земя", деца-
както и с децата-участници в На състезанието по та от специалната паралелка
културната програма. Ба- сръбски език и езикова къ“ Оу в Стрелъц.
бушнишкият кмет Златко култура, състояло се Заместник-кметът Деян
Алексич честити празника на миналата събота в Тър- Лазаревич връчи лаптоп с
училището, като подчерта ус- шич,йодното място на мултифункционални съоръ-
пехите, които са осъществи- Вик Караджич, ученичка- жения за ксерокс и печатане,
ли учениците-състезатели. та Йелена Д. Джурдже- дарение от Сдружението на
На тях им бяха връчени маг- вт от бабушнишкото граждани „Зелена
ради Деня ма училището .бе ОУ завоюва 18 точки и Бабушница. Той изрази на-
ознаменуван .Л изложба на зае трето място. Освен ~тш\™^ео^ВР^е™пи
рисунки и с представянето па пвя участие в това със- уРДдии^ от гочпата зт
училищното списание „Уче- тезание взе и съучеиич- ХТеп ппестоГ ла сГ™т с
нически искри". ката й Анджела Ъошко- Дневен престои да се учат спи «ски искри по-малко препятствия.

На тържеството по повод вич. г
го4М.даи?гТ?. на I °с(о :

Ч. Благоевич Зам.-кметът Деян Лазаревич (вдясно) ’връчва^РоШръка1 )да дирек
тора на училището Милан Станкович

»;»■ 1-1

ПНишабски хорободМ '1ИГ|Ц В1МПШТ1 ЙЬЙЙ

В Димитровград се проведе поредното из- кенд в Драгоман, където сред 52-та ансабъла 
дание на траисграничното фолклорно ме- от България и чужбина бе и димитровград- 
роприятие „Нишавски хоровод", в което ският.
участваха ансамбли от града-домакин, Лом, Димитровградски танцьори се проявиха и 
Драгоман, София, Скопие и Кралево. в мероприятието по случай отбелязването на

Изпълненията иа ансамблите бяха изнесе- ,.Деня на .българското малцинство в Сърбия, 
ни в залата на местния Център за култура което се проведе в банатското село Иваново. 
пред голям брой посетители. Това всъщност Един смесен танцьорски състав на димитров- 
бе втората част от тазгодишния „Нишавски градското КХД неотдавна участва и в проява, 
хрровод", който се провежда от години, бла- която се състоя в Основното училище „Св. Са- 
годарение на културното сътрудничество ва" в Ниш. 
между Драгоманска и Димитровградска об
щини. Първата част се състоя по-миналия уи-

Б.Д.
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Новини ош ОУ в Босилеград % I
Среща с ръководителя на Поетичното работилница Елизабета Георгиева

Състезания,
изложби,
екскурзии...

Книгите като пътепоказатели 

към успеха
* Г-це Георгиева, няколко пъти са избрани 200 малки поети, куренция на деца от цяла * По по 4 юни . Меж- де в Панчево. Те се подгот-
сме писали за хубавите резул- чиито творби са отпечатани България. дународния ден на детето, в вяха под ръководството на
тати на Поетичната рабо- във фестивалния сборник. Извънреден успех е постиг- дународми Д А ™
тилница, съществуваща към Сред тях се намериха и твор- нат и в конкурса на литера- стола на централното учи- пр Д н"
Народната библиотека „Дет- би на Катарина Горчева, Ана- туриия клуб „Чегар" от Ниш. лище бе организирана кул- форматика ооран Динов.
ко Петров". Регистрират ли бела Иванова, Анастасия Ма- Награди по възрастови групи турно-забавна програма, Александра и Ьладица осъ-
успехи посещаващите рабо- ринкова и Катарина Тодоро- спечелиха Катя Димова и Ка- която подготвиха ученици- ществиха солидни резулта-
тилницата деца и през послед- ва Сред 30-те най-добри се тарина Горчева (първи награ- те от началните класове за- ти, тъй като в изключител
но време? нареди и Катарина Горчева. ди за поезия и проза), Анабе- едИО с учителите си и учи- но силната конкуренция

- Разбира се, приятни но- уя получи трета награда и на ла Иванова (трета награда за .ишните педагог и психо- бяха сред първите 12 учас-
вини пристигат почти ежед- фестивала в с. Любераджа, поезия), Мария Иванова тници в своите дисципли-
невно от различни конкурси както и първа награда иа фес- (друга награда за разказ), Ти- 
за деца и младежи от Сърбия тивала „Блянове и сънища" в на Алексова (друга награда за
и региона. Това е доказател- Сремска Митровица. С първа стихотворение), Катарина тюнопушене - 31 май, в цен- вала 
ство, че за малките ни съг- награда в този фестивал в сво- Тодорова (похвала) и Таня тралното училище в Боси- Информатика

конкуренция се сдоби и Илич (първа награда за сти- леград бе отбелязан с из- кция на техниката и техно-
време е пътепоказател към таня Илич, която едновре- хотворение в конкуренция на ложба, която има за цел да логията", а Владица в дис-
успехите. менно стана общ победител гимназисти). Таня Илич по- предотврати подрастващо- циплината "Видеотворчес-
* Нека да посочим някои от ус- на мероприятието, в резултат лучи и първа награда на „Вес-
пехите на възпитаниците Ви. на което спечели и специал- нина пролет" във Велики

- Ще посоча най-значител- пата награда - летуване. Дреновац. Покрай нея с наг-
ните признания, пристигна- На 10-я конкурс на детския ради от това мероприятие се 
ли през последните месеци, отдел към Народната библи- закичиха и Катарина Горче- 
На „Медиана фестивала"
Ниш члановете на поетична- Ниш първи награди спечели- то, и Катарина Тодорова, коя- 
та работилница Катарина ха Моника Илиева за рисун- то бе трета. В конкуренция на 
Горчева, Никола Каменов, ка, Катя Димова (за разказ), над 1000 творби на деца от 
Ивана Владимирова, Анаста- второ място за рисунка зае Сърбия, Хърватия, Черна го- 
сия Стоилкова и Митра Зар- Мартина Манчева, докато ра и Република Сръбска сред 
кова спечелиха специални специална похвала получиха петнадесетте финалисти на 
похвали в конкуренция на неколцина първолаци за гру- фестивала „Невен" бе и 
над 1000 творби. пова творба. Малката Катя Анджела Арсенова, която

Следващият голям успех е Димова постигна голям успех спечели втора награда за раз- 
постигнат на фестивала „Дет- и на Националния фествал на каз.
ско царство в Баня лука, кой- детската книга в Сливен, като * Поетичната работилница 
то е с международен харак- спечели трета награда за раз- очевидно събира голям брой та- 
тер. В огромна конкуренция каз на български език в кон- лантливи деца и ги насърчава

да развиват тези свои дарби.
- Да, така е от самото нача

ло - от 2000 г. Вратите ни са

* Световният ден без тю- ни. Александра се състеза-
дисциплината 

фун-
В

във
раждани книгата и в днешно ята

„Стеван Сремац" в ва, която спечели първо мяс-отека

то поколение от този вре- тво". На престижното със-
отворени за талантливи и Ден навик и да му напомни, тезание в осем дисциплини 
усърдни дечица, които се ин- че тютюневият дим е един участвали около 700 учени- 
тересуват от литературното и от основните рискови фак- ци от пети до осми клас от 
изобразително творчества, тори за бройни сериозни цялата република. Да при- 
както и от майсторското уме- заболявания. На изложбата помним, че босилеградски- 
ние и декламирането. Става бяха представени най-раз- те ученици спечелиха пър- 
дума за ученици от първи лични рисунки и изобра- вите места на окръжното 
клас на основното училище жениЯ/ които подготвиха състезание с максимален 
до четвърти клас на гимнази- учениците от шести, седми брой точки, 

и осми клас, а като най-дей-ята.
* Колко време отделяте за ра
ботата с децата?

- Работя с тях пет пъти сед
мично през цялата учебна го-

* За всички третокласни
ци се показаха шестоклас- ци от централното и подве

домствените училища през 
* Осмокласниците Алек- изтеклите два уикенда бяха 

дина чрез различни креатив- санлФа Костадинова и Вла- организирани еднодневни 
ни работилници. В разултат лмца Динов участваха в ре- екскурзии до Ягодина. Раз-

публиканското състезание носките е поела общината,

ниците.

на труда ни досега сме отпе
чатали единадесет книги - по научно-техническо твор- а учениците били придрУ' 
сборници с творби на посе- чество за ученици от основ- жени от учителите си. 
щаващите Поетичната рабо- ните училища, което в края 

Б. Димитров ПЛР-тилница. на миналия месец се прове-

Изложба на Владимир Милошевич в димитровградската галерия Осмокласниците завършиха 

с учебните занятияКритически експресионизъм, 

който държи ни формата централнотоОсмокласниците на ОУ завършили в
В галерията „Методи Мето Петров" в Ди- В каталога по случай изложбата в Димитров- леград на1“ майори Люч°иха демТгорна^юбат^и'Б«Я*Р-

митровград неотдавна творчеството си пред- град е поместена оценката на изобразителния л и р дшв юрмй/ш в
стави художникът Владимир Милошевич от критик Воислав Девич за творчеството на Ми- уроците. На този ден в учи- 6 в Горна Лисина
Ниш. На откриването говориха колегата му от лошевич. Той между другото казва, че худож- ЛИ1ДНИЯ двор беше организи- Долна Любата. _
Димитровград Любомир Николов и директо- никът „принадлежи към едно рядко явление на Рана веселба, на която „мал- За бъдещите среднош
рът на местния Център за култура Зоран Андо- критически експресионизъм, който държи на ките абитуриенти", заедно с ци в училището в момен
нов. довършената форма". Девич добавя, че „авто- класните си ръководители и провежда подготвите ^

Владимир Милошевич е роден в Ниш през рът се служи с хипертрофирани особености на останалите учители, с песни обучение по сръбски езИ
1964 година. Работи като преподавател по ри- отделни фигурални детайли, когато става дума и хора отпразнуваха завър- математика за полагане
суване и моделиране в средното Художествено за аномалията на определени обекти и че рела- шването на основното си об- окончателния изпит - маЛ ‘
училище в този град. Освен с живопис той се за- тивизира пространството и времето, осъзна- разование матура който ще се състои1
нимава и със скулптура, дизайн и карикатура, вайки нарушението на историческата последо- От общо 86 осмокласници 23 и 24 юни. „ , р
Член е на УЛУС. вателност на личностите и събитията . Б. Д. от тазгодишния випусК/ 64Чса
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135 години от гибелта на Христо БотевВ Иваново <е състоя републиканско състезание 
по български език за ученици от основните училища Продължител на^ 

делото на Паисий 

Хилендарски и 

Васил Левски
На 2 юни българите 

преклоииха глава 
пред живота и подви
га па Христо Ботев и 

неговата чета. Пре
ди 135 години един от 
най-големите ни на

ционални герои е 
убит от вражески 

куршум. Във Врачан
ския балкап Ботев, 

заедно със своите 
четници, за последен 

път се сражава за ро
дината си - крайни

те мигове от зверски 
потушеното Април

ско въстание.Емшкпкри най-успешни
Като национален рево- калоферското трикласно

люционер Ботев се явява училище. През октомври
продължител на делото на същата година с помощта
Паисий Хилендарски, Геор- на Найден Геров заминава
ги Раковски и Васил Левски, за Русия и се записва частен

На 28 май в Иваново се ците изцяло се учат на май- леград, бяха най-успешни Единственото радикално ученик във Втора Одеска
проведе третото поредно ре- чин български език. сред осмокласниците. Те за- средство за решаване на на- гимназия. Поради заболя-
публиканСко състезание по При петокласниците, кои- воюваха по 17 точки и разде- ционалния въпрос той виж- ваие на баща му, през януа- 
български език за ученици от то български език изучават лиха второ място. На трето да само в революцията. Бо- ри 1867 г. му се налага да се
основните училища, в което като свободноизбираем пре- място се класира Миляна тев рахуВа и за балканска завърне в Калофер, но още
участваха 37ученици от пети, дмет, второ място завоюва Пейчева от Димитровград с федерацИЯ кахо средство, същата година заминава за
шести, седми и осми клас от Пелена Стоянчова от Боси- 16 точки. което би съдействало за ре- Румъния.
Босилеград, Димитровград и леград, която спечели 18 точ- Организатори на републи- а националния ~
Иваново. ки, а Теа Младенова от Ди- канското състезание по бъл- “просна Балканите

Босилеградчанките Оля митровград зае трето място гарски език бяха Минйстер- През май'1876 г„' вслед- емиграция, Ботев се сбли-
Петкова и Ралица Божилова със 17 точки. ството на просветата и наука- г“ май ги/и г - ’
разделиха първото мяГто при Сред шестокласниците та на Сърбия и Матицата на ™ новината за Април- жава с Хаджи Димитър и
петокласниците които бъл- най-добър резултат осьщес- българите в Сърбия. Пене ското въстание, Ботев за- Стефан Караджа. Тук живее
петокласниците, ТВиха босилеградчанките На- Димитров, председател на почва дейност за организи- заедно с Васил Левски и ос-

Йосифова и Ивана Вла- матицата и преподавател по ране на чета, става неин вой- тава възхитен от способнос-
босилеград- вода. От Гюргево се качва с тта на Апостола да преодо-

част от четата на кораба лява лишенията...
След удара, нанесен па

* Според регламента на състезанието на първите места са се класирали ученици, 
спечелили по 19 или максималните 20 точки. За второ място са били необходими 17 
или 18, а за трето 15 или 16 точки.

Попаднал в средата на 
българската революционна

грски език изучават като за
дължителен предмет. Те за-

19 от възможните димирова, които спечелиха български
талия

език ввоюваха по
20 точки С 18 точки на второ по 17 точки и разделиха вто- ското основно училище, из-
място се класира съученичка- ро място. тъкна, че е доволен от пости- „Радецки" на 16 май и един
та им Тамара Стойнева. В та- С най-добър успех сред женията на всички участни- ден по-късно заставят капи- Вътрешната революционна
зи категория участваха само седмокласниците е Ивана ци в състезанието. Този път тана Дагоберт Енглендер да организация след обесвдме-
учепици от Босилеград поне- Манчева от Димитровград, са осъществени много спре на българския бряг. то на В. Левски и колебани-
же само в босилеградското която спечели 17 точки (вто- по-добри резултати в сравне- От Козлодуй четата на ята на Л. Каравелов, начело
основно училище съществува ро място). ние с предишните две годи- Ботев се отправя към Балка- на БРЦКзастава Ботев. След
по една паралелка от първи Наташа Стоилкова и Ана ни. на, минавайки през десети- избухването на въстанието в
до пети клас, в която учени- Стоичкова, и двете от Боси- ПУ1.Р. на села. Много малко бълга- Босна и Херцеговина през

ри обаче се присъединяват 1875 г. БРЦК под ръковод- 
четниците, въпреки ството на Ботев започва 

предварителните очаква- подготовката на въстание и 
ния. Четата води няколко в България. За тази цел Бо- 
боя с преследващите я тур- тев е изпратен в Русия да съ- 

потери. На 20 май (нов бира средства и оръжие за 
стил 2 юни) 1876 г. Ботев за- въстанието и да доведе от- 

след сражение с прес- там войводата Филип Тотю. 
ледващите четата турски Преждевременното избух- 
части в подножието на връх 
Вола във Врачанския бал- 
кан.

в Е( възможност за загуба на националното зна
ме вследствие членството на България в ЕС.

Резултатите от проучването показват, че 
близо 83% от българските младежи, около 
63% от българските турци между 15 и 30 го
дини и около половината от младежите от 
ромски произход биха приели подобна ве
роятност с най-висока степен на съжаление. 
Възможността да загубим националната си 
идентичност, националното знаме и нацио
налния химн вследствие членството на стра- 

Резултатите от проучване „Нагласи и ната в ЕС не би било приемливо за болшин- 
ценности на младите хора в България януа- ството от българСките младежи, 
ри 2010 г. - май 2011 г." сочат, че около 85/о Прави впечатление обаче, че нагласите по 
от младите запазват националното си само- отиошение на вероятността за раздяла с на

биха изразили съжаление в ционалната ваЛута - лева, са в значителна 
най-висока степен, ако в резултат на член- схепен разнопосочни. Съдейки по данните, 
ството на страната в ЕС загубят българската около 27% от представителите на българека- 
си идентичност. Това мнение се споделя от та младеж до голяма степен биха - 
две трети от българските турци на вт>3Раст ЛИ/ ак0 българската национална валута бъде 
15 - 30 години и от приблизително 55/о от заменеиа с европейската парична единица, 
младите роми. Това мнение се споделя от 31% от работещи-

Около 77% от младите българи, 53/о от ^ но неучещи млаДежи, от 30% от работе- 
българските турци между 15 и 30-годишна щите студенти, 28% от учениците.и 22% от 
възраст и приблизително половината от студентите, които учат, без да работят. Око- 
младйте ромй изразяват във висока степен ло споделят равнодушие 
съжаление, ако страната загуои нашшиал- ,Х)С< а око,ю зо на сто не биха съжалявали, 
ния химн вследствие членството в ЕС. Но- ако нацИоналната валута бъде заменена с 
добно е отношението и към евентуалната друГа

къмВследствие на членството

Загубата на национална 

идентичност не е 

приемлива за младите

ски

гива

ване на въстанието и него
вият неуспех довеждат до 
сериозни разногласия в 

Христо Ботьов Петков, БРЦК. В резултат щ това в 
известен като Христо Ботев, края на 1875 г. Ботев подава 
е български национален ге- оставка (това довело и до 
рой, поет и революционер, разпускането на организа- 
Роден е на 25 декември 1847 цията), но не се отказва от 
г. /нов стил - 6 януари 1848 революционната си дей- 
г./ в гр. Калофер в семей- ност., , 
ството на учителя, книжов- Литературното и публи- 
ник и обществен деец дас- цистично наследство на Бо- 
кал Ботьо Петков и Иванка тев не е голямо по обем, но

съзнание и

съжалява-

Ботева. От 1854 до 1858 г. по своите художествени 
учи в Карлово, където Ботьо достойнства то бележи вър- 
Петков е учител. По-късно ха не само във възрожден- 
се завръща в Калофер, про- ската, но и изобщо в цялос- 
дължава учението си под тното развитие на българ- 
ръководството на своя баща ската литература, 
и през юни 1863 г. завършва

по този въп-.
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Атлетическо състезание бъб Врацаж

НФЗ - 28 кръг
Мачът Слога - Младост бе прекъснат преди края при резултат 1^2 Два сребърни медала 

за Хелена ИговаНа терена останаха само 7 футболисти 

сьс зелени фланелки
В българския град Враца в неделя се проведе фади- 

ционният турнир по лека атлетика „Ботева слава , в 
който участваха над 200 състезатели от България и от 
на четири града от Сърбия - Власотинци, Парачин, 
Ягодина и Димитровград.

Най-добро постижение сред лекоатлетите от ди
митровградския АК Балкан регистрира Хелена Иго
ва, която спечели два сребърни медала и то в дисцип- 

дълъг скок и бягане на 600 м.
Треньорът Йелена Владимирова сподели пред вее- 

тника, че възпитаничката й Хелена Игова е твърде та- 
тепърва ще постига забележителни ре-

4:2 вприключи с резултат
“■"Зелените" започнаха срещата с 10 играча, а двадесети- полза на Слога, 
на минути преди края трима се контузиха. Веднага след подновява- 

играта Горан Ве- 
и на-

Поради редица обектив- бяха равностоен против- ието на
субективни причини ник. В самото начало на личкович се контузи

срещу Слога в Лес- мача Младост откри ре- пусна терена, а поради съ- 
ковац (на 28 май) босилег- зултата с гол на сурдулича- щаТа причина играта 
радчани отпътуваха само с нина Никола Спасич, но пусна и Любомир Димов.
11 футболисти. Обаче, за- след това домакините вка- Домакините се възползва- 
ради изтекъл срок на лич- раха два гола и обърнаха ха отчисленото превъзход
на карта, на един футбо- резултата в своя полза. Де- ство на терена и вкараха 

"зелените" не беше сетина минути преди по- 0ще 4 гола. Двадесетина 
допуснато да играе и те за- чивката босилеградчани минути преди края на ма- 

срещата само с 10 успяха да изравнят с гол на ча се контузи Никола Спа- 
души на терена. Въпреки другия сурдуличанин Го- сич и Младост остана само 

превъзходство ран Величкович, обаче във със седем футболисти, така 
на домакините, босилег- финиша на първата част че съдията бе принуден да Два кръза ПРеСШ края на пърбенетбото 
радчани се държаха добре допуснаха още две попаде- прекрати срещата. “ с 3 11
и докато им стигаха силите ния и първото полувреме

липите
ни и 
на мача

на- лантлива и
зултати.

Нека да отбележим, че по време на атлетическото 
съревнование във Враца се проведе и среща между 
пионерските състави на волейболните клубове Ца
риброд и Враца. Домакините триумфираха с 2:0 
(25:20; 28:26).

листна

ДС.почнаха

числовото

Босилеградчани играха 
в следния състав: Владими
ров, Зарев, Димитров, Н. 
Воинович, Величкович, 
Чипев, Л. Динов, А. Динов,
Спасич и Зарков.

***

Единство (БП) - 

шампион на ОЛПТаблицата след 28 кръв
мач поб. раи. заг. гол-разл. точки

70:35 5871. Балкански (-1) 28 19 2 “Белопаланчани ще играят в баража за класиране в 
Нишка футболна зона “.Лужница има 6 точки повече от 
пиротското Единство и е с най-големи изгледи да вземе 
утешителната вицешампионска титла.

61:21 5428 16 6 62. Пуковац
В останалите срещи от 

28 кръг са постишати след
ните резултати: Пуковац - 
Пуста река 1:0; Злочудово - 
Радан 3:1; Морава - Мора- 
вац Орион 2:2; Запланяц - годишни 
Ропотово 4:1; БСК - Мра- Окръжна лига Пирот, въп- Дуркович, Напредък пре- 
мор 1:0и Единство-Мора- реки че до края на ггървен- търпя минимално пора- 
вица 5-0 ството остават още два жение (1:0) от Драгош,

В предпоследния кръг кръга. В досегашните 20 Задругар се наложи над 
на 5 юни (неделя) от 17,30 кръга белопаланчани съб- Гнилан с 3:1, а Танаско Ра- 
ч. "зелените" посрещат раха 53 точки и имат пред- ич и Единство (Ь11) играха

нина, която е недостижи- наравно - 2:2. 
ма за най-големия им кон-

46:23 5215 8 53. Запланяц (-1) 28
4812 47:4128 16 04. Слога

11 50:37 4728 15 25. Пуста река Футболистите на Един- (П) загуби от Лужница с 
ство от Бела паланка са таз- 1:2, със същия резултат Те- 

шампиони на мац загуби от Владимир
53:25 46813 76. Моравац Орион 28

4610 32:3128 14 47. Моравица
12 57:47 4428 14 28. Морава
11 47:35 4128 12 59. Злочудово
13 36:42 4128 13 210. Вучйе
13 47:46 39
12 32:37 38

28 12 311. Ропотово
28 11 512. Мрамор

13 36:45 3728 11 413. БСК
16 31:45 288 42814. Радан
21 48:87 175 22815. Младост БСК от Буяновац. Резултатите в 20 кръг: 

курент в борбата за шам- Лужница - Борац 13:0, 
- отбора Пърчевац - Танаско Раич 

на Лужница от Бабушни- 2:2, Единство (БП) - Задру- 
ца, който досега събра 46 гар 5:0, Гнилан - Напредък 

Вучйе, 29 май 2011 г. Игрището на Вуч- Балкански: Петрович, Бошкович, В. Ге- точки. Като шампиони на 0:6, Драгош - Темац 1:1 и 
йе, зрители - около 200, рефер - Миша оргиев, Петров, М. Георгиев, М. Джунич, ОЛП белопаланчани ще Владимир Дуркович - 
Милошевич от Алексинац (7). Голмай- Нацков (Д. Иванов), Гюров, Савич, Л. играят в баража за класи- Единство (П) 1:3. 
стори: Стаменкович в 6 и 77, Коцич в 32 и Джунич и Османович. ране в Нишка футболна В мачовете от 21 кръг, ко-
Джокич в 53 мин. за Вучйе, а Нацков в 3 и Играч на срещата: Александър Нацков. зона. Бабушничани имат 6 ито ще се играят на 4 юни, 
16 и В. Георгиев в 62 минута за Балкански. точки повече от третокла- се срещат Лужница и Пър-

Балкански загуби от Вучйе с 3 : 4, но и сираното Единство от Пи- чевац, Задругар и Танаско 
Вучйе: 3. Стоянович, И. Николич, Пет- по-нататък има шансове да завоюва мяс- рот и са с най-добри изгле- Раич, Напредък и Един- 

рович, Настич, Вукович, Янкович, Симо- то в Сръбска лига, доколкото в неделя на ди да вземат утешителната ство (БП), Темац и Гнилан, 
нович (Костич), Стаменкович, Коцич, Д. 5 юни в СЦ „Парк" победи лесковашка вицешампионска титла. Борац и Владимир Дурко- 
Милошевич и Джокич. Слога. Мачът започва в 17, 30 часа. В 19 кръг Борац победи вич, Единство (П) и Дра-

А- С. Пърчевац с 2:1, Единство гош.

25 20:116 41 216. Единство (-1) 28 ПУ1.Р.

пионската титлаБалкански загуби във Вучйе

Ч. Благоевич

_______ОЛП -16 кръг: Желюша - Слобода (Расница) 1:1 [Накратко д--.

С1 ц/питКо ЪМР Г0 *В отсрочения мач от 16 “В последния кръг от пър-
ШМ-ПСииП-С- Гъ /Ц/ШТ/Ц-ит/и кръг в Лигата на ФС РИС - венството на ФС РИС - група Отборът на балкански в мо-

Лимитровград 29 май 2011 Минчич 6.5, Боян Минчич 6, гРУпа юг А' отборът на Бал- юг А отборът на Балкански, мента заема четвърто място,
г СЦ Парк", зрители-около Панайотович 7, Стоянович кански, съставен от деца съставен от деца младша
50 рефер - Марко Вельов от 7.5, Павлович 6.5, Митрович 7 младша възраст, победи ка- възраст, служебно спечели “Младежкият състав на ьал
Пирот (7) Голмайстори: Вел- и Бранкович 6.5. то домакин съответния със- мача срещу Железничар, кански загуби срещата от
ков в 22 за Желюша аСтояно- Играч на мача: Велков. тав на Раднички от Пирот с тъй като нишките играчи втория кръг на плеи-о<ра
вич в 50 минута за Слобода. Желюшани пропиляха 3-4 5:3 (1:1). Мача в СЦ „Парк" нямаха валидни футболни срещу първенеца на окръ

Желюша• Рангелов 7, Савов стопроцентови голови поло- наблюдаваха 50-ина зрите- книжки. Между двата отбо- - отбора на Напредък от с.
6 5 Величков 6.5 (Д. Иванов -), жения и изпуснаха победата ли, а головете отбелязаха ра бе изиграна приятелска Извор. Мачът завърши са-
Н Георгиев 7, Д. Димитров 7, срещу отбора, който се въз- Алексов в 1, Кирков в 41, 44 среща, която Димитровград- за изворчани. На млад®*'
Б Георгиев 7, Велков 7.5, На- ползва от единствената си го- и 55 и Станулович в 51 ми- чани решиха в своя полза - кия състав предстои да

7 Б. Димитров 6.5, Митов лова възможност в мача. нута от дузпа за Балкански, 8:2. На отбора на Балкански изиграе още два мача - ср
7 и М Иванов 7. В следващия кръг Желюша Милошевич в 18 и 63 и предстои да изиграе още щу белопаланското Едиш

Слобода: Йорданов 7, Мла- гостува на Провалил в Пирот. Ивкович в 60 от дузпа за две срещи, които по-рано ство и пак срещу извор»
6, Стаменович 6.5, Мачът ще се играе в неделя на Раднички. бяха отсрочени - срещу Напредък.

6.5, Братислав 5 юни от 17, 30 часа. Д. С. нишките отбори Филип Фи-

Врежина 2009.липович и

ков

Д.С.денович 
Йованович
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Резултати от конкурса на програма
„Христо Ботев“ на БНР за детски радиопиеси устройства вероятно

са канцерогенни

СЗО: Безжичните

диопГ,УРиС7л'™ма„н4и^: ^РАрЯмРоХ0Тед"ждоЦвното та заявява*"чещ^ге^лучва"на
НИ следните десет: гоасЬс-гвп” ня п,д-Еа гЦ ° та 3'аявява' че Ще се случва па Употребата на мобилни телефони и други безжични усгрои-

1. „Грахчето пътешестве- лучавт Гп.шит л по' ръба на делничното и невъз- ства „вероятно е канцерогенна за хората , съобщи агенцията по
ник” от Любомира Петрова тиштгч * «града на можното. Главните и герои са изучаване на ракови заболяванпя към СЗО. Електромагнитните 
(Пазарджик) си 2011 детски радиопие- непослушно дете-призрак, полета с радиочестоти, които се създават от безжичните устрой-

2. „Коминкови приказки” Т баба-вещица и дядо-дух в бу- ства, могат да причинят рак като увеличават риска от глнома -
пт Рлза Лалевт “ 083 6 пРиказен текст’ на- тилка, а там, на ръба между особено агресивна форма на мозъчен тумор.
0 „ ,, ‘ . писан на богат и живописен

3. „Цветето Армонда и български език
дъждовното графство” от Ли
тър Пои - Петър Ванчев (Хас- пространството^^“емето^ 
ково) ^ да проследи как родената

4. „Бележките от Ясен Ка- меланхолията на дъжда и са- на.
лайджнев мотата представа за самия се-
тМГ °Т Х°ТеЛа бе си се пРоменя и разцъфва Заради сериозността на те-

0 , 1 п с П „ пол спасителните лъчи на мата, оригиналния замисъл
ияяП™1 МеЧе °Т ЛЮб0ВТа' Едио от главни^ добрия диалог и сполучливо-
1 7 п -г „ постижения на този текст е то съчетание на сериозното и

7. „Папирусът на Т°т от лекотата, с която авторът съз- смешното радиопиесата „Хо-
Петя Миладинова_ дава удивителен фантазен ботчо” от Ценка Кучева поду-

8. „Жабокът, които не иска- свят, достъпен за всички - за чава второто Поощрение на 
ше да става принц” от Бианка по-малки и за по-големи. конкурса.

Заради остроумните сю- Пиесата описва едно сим-
9. „Хоботчо” от Ценка Ку- жетни ходове, майсторското патично градче, където живе-

чева (Плевен) поддържане на напрежение- ели симпатични хора, имало
Заради изобретателните то и оплитането на интригата едно същество, което се раз- 

чувството Поощрение се дава на „Приз- личавало от всички - казвало 
за хумор, развихреното въоб- раците от хотела” от Симон се Хоботчо. Хоботчо 
ражение и солидната драма- Шварц.

работна група от 31 експерти, 
оанпия. Въпреки повишения

До това заключение е стигнала
които проведоха среща в Лион, Франция. Въпреки повишения

делничното и невъзможното
м те се срещат с момиченце, г------ -г , , ,
Историята прескача през отишло на почивка с дядо си Риск от туморни образувания, учените не са установили катего-

рична зависимост между употребата на мобилни телефони и 
раковите заболявания.в един от нашите хотели на

в морето, при това извън сезо-

Бенковска

радиохрумвания,
се горде

ел с хоботчето си и не се при
теснявал от това, че е разли
чен. Както често се случва 
обаче, околните не са търпи-

Радвайте се в Царството Небесно!
На 24 юни се навършват 40 ДНИ, откакто се 

представи пред Бога милата ни майка, тъща, 
баба и прабаба

ми към по-различните.
Героите на пиесата са раз

лични и самотни в различ- 
ността си и трябва да преодо
леят тежки перипетии, за да 
могат да продължат да бъдат 
себе си. Но според щастли
вия замисъл на автора раз
личните се намират и прив
личат помежду си, така че и 
за Хоботчо има шанс.

ГМИТРА СТОИЛКОВА - МИТКА
(1922-2011)
от с. Нашушковица,
по потекло от с. Пресека

Панихидата ще отслужим на селските гробища в На
шушковица от 10 часа. Каним роднини, близки и познати 
да ни придружат.

На 13 юни преди ДВАНАДЕСЕТ ГОДИНИ в Царството 
Безсмъртно се пресели скъпият ни баща, тъст, дядо и пра
дядо

Дозобор с извършителя на работите
БОЖИДАР СТОИЛКОВ - БОША
(1925-1999)
от с. Нашушковица

ц,Изграждането на спортната зала 

да приключи до 1 септември
дължи доизграждането, об- |УЦ 
щината ще бъде принудена 
да оформи комисия, която 
ще утвърди какво е направе
но досега, а след това ще заве
де дело срещу него.

Опитите на общината и на

В Бога мъртви няма! Благодарим Му, че 
направи ние да бъдем вашите лози във виног- 
рада.

Господ нека ви прости и упокои в Своите 
Небесни селения, където няма скръб, болка, 
мъка и въздишка!

, V”

До 1 септември 2011 г. ще 
приключи изграждането 
спортната зала в училищния 
двор в Босилеград, чийто 
строеж започна преди повече 
от 3 години. Такъв договор е 
направен на срещата между 
представителите на извър
шителя на работите - фирма
та "Стакло маг" от Крагуевац, 
кмета Владимир Захариев, 
директора на 
Антон Тончев и надзорния 
орган Ризе Василев, директор 
па босилеградската фирма 
"Граджевинар". Срещата се 
проведе миналата седмица в 
Босилеград.

Въпреки че до момента са 
90% от

• -Зя реализацията па проек
та през 2007 г. Министер
ството на просветата и 
спорта на Република Сър
бия отпусна 48 милиона ди
нара. Първоначално 12 ми
лиона бяха предоставени 

общината, а след това 
36 милиона на гимназията, 
понеже междувремпно е ре- седмица представителите на 
шено финансирането да се "Стакло маг дойдоха на сре- 
върши посредством 
ката на гимназията.
Общината и гимназията са обещаха залата да бъде за- 
платили на извършителя вършена до 1 септември. 
всички приключени работи, Предприятието вече е Пре.
обаче той не е изпълнил за- д0Ставил на общината и на 
дълженията си така, как- 

било предвидено в дого
вора за изграждането.

па

От семейство Христови

Тъжен помен
На 10 юни 2011 г. се навършват ДВЕ 

ГОДИНИ от смъртта на нашия мил и непре- 
жалим

гимназията накрая не остана
ха безрезултатни и миналатана

ща с кмета, директора на гим
назията и „Граджевинар". И

. ш т АЛЕКСАНДРОС МАРКУЛИС 
от с. Белеш

гимназията

С любов и благодарност се прекланяме пред светлата ти 
памет! Няма да те забравим!

гимназията план с динамика 
на работите по доизгражда
нето на залата, който пред
вижда слагане на бетонна и 
специална подова настилка 
върху игрището, доизграж
дане на фасадата към реката, 
монтиране на уреди за отоп
ление, на седалки по трибу
ните и пр. За доизгражднето 
на залата на сметката на гим
назията има още над 3 мили-

От семейство Маркулевито

приключили почти
работите, повече от 2 години никакви дейности и залата 
извршителят ие предприема все 0ще стои недовършена,

дори започва и да рухва.
Общината и гимназията ня
колко пъти се обръщали към 
извършителя, от когото иска
ли да изпълни договорените 
задължения, обаче техните 
настолния не дали никакъв
резултат. В края на април т.г. она динара, както и още око- 
кметът Захариев отправил л° 800 хиляди динара на об- 

^ поредно писмо до "Стакло щинската сметка. С тези сред- 
маг", в което било посочено, «™ проектът окончателно 
че доколкото спешно не про- ще бъде реализиран. ПЛР. \

Възпоменание
На 5 юни се навършват СЕДЕМ ТЪЖНИ ГОДИНИ от 

смъртта на нашия мил и непрежалим

Малка
обява

СТЕВЧА РАШКОВ
Преждевременно ни напусна.
Вечно ще скърбим по теб.
Благодарим ти за всичко, което стори за нас.

Продавам ремарке за 
мотокилтиватор 506 
на изгодна цена. 
Справки на телефон: 
064 28 39 204.

Майката Деса, сестрата Руса, зетът Новица и 
племенниците Тони и НенаО със семействата си
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. Да очистиме дръжавата! 

Ама како?%

Я знам чалъм за тая мука! - вальи ми се сино но 
един мой братовчед. Он не е от неграмотните, амаN Бог дава, но не накаруе у ко-

помнили и оставили на своите пръво очисти от народо!! Да «требиш цел народ 
поколения како поука, ели са го доживеяли, па са Д" ^ очистил дръжавата от буклук? Е, млого сн 
го завещали. Ама з ам дека данъшньите ньини по- "аметан, чичин! Ти се подиграваш с мене чичо, ама 
томци п) знаят и ич не аят. Те, да речеме, земята на размисли има ли ивкви у овая дръжава да не е 
овая наша дръжава. Убава земя, у нея и на нея има крив за тая голема глупост. И селянъете и граж- 
комай све, та от мил кьев да я работиш и пазиш. И «аньете безакълно врлят буклуко. Тия що требе 

Увожаами читотали сигурно Ч. всички искаме да у6ава земя вече е затрупана с толку бук- Д° ">и ватаят и глобевлят, а това са разни кому-
смв щастливи! Кок обаче да постигнем това? ^ вд ст(]не вдно големо 6уньи. НОЛНИ И ДРУГЬИ ИСПвКТОрИ И ГЬИ ИМа МИЛИОН, СвДЪТ

Един от начините е да се че това ще трае само з - 4 де ' ' , . како пререзани по канцелариите и чекат да замине
превърнем в стоици и непу- на, защото като си проверим Ще.. 1ЮЗИЛ 10СП0Д. п г„ кп, кнпт ГОпема заплата Ония шп
кисти; сиреч да се абстрахи- фиша, веднага ще увесим Гледам овия дънове размирия по телевизоро - да месецо, та да си кръкнат голема заплата, цния що
раме от околния свят! нос! Да, ама не! Защо трябва очи[тиме СръбиЯ ПО ДО Я ОЧИСТИМв. Дори И ОНОВО тРеве Да КОНТрОЛИраТ НЬИ СО ИОЩв ПО-ГОЛвМИ Лв-

Другият начин е много веднага да проверяваме фи- Нпвкп шпбир жлътите топчета како Свети жаче, ама нема кой да ГЬИ сменьи, ОТИ И ТИЯ що
по-добър - да се превърнем в ша? Изчакваме да наближи МОМЧв ЛОВКО Щ ТПр6р дп ГЬИ СМвНЯТ И ОНИ СО 30 СМеНЯВОНЬе!
тото-мечтатели! Как да сто- срокът, до който може да си ИлИЯ И ИДв ИЗ ДрЪЖОВО у ДрЪЖОВО, ОТ Град НО град Р '
рим това ли? Много просто получим печалбата! През и гьи ЧуК0 сите п0 реД( и 0но ВИКО ДО ОЧИСТИМв ДрЪ- " се почеШа ПО ТИЛ, ПО рвКО, ЧИЧИН, 30 0 0 СИ
и с много ограничени разхо- това време може да си меч- 3ном да нема да ме чуе ама не могу ДО ИЗ- пРав, амп твойо чалъм ни™ ТРе6е НИТИ М0Же Д0 Се
ди! Трябва да си пускаме то- таем на воля за милион скъ- ц " пп о пииггимр прпин пмп употреби. Я СИ ПОМИСИЛИ Че МИ КОЖвШ НвКОКЪВ ЛвК
то фиш веднъж на 45 дни! пи неща! Най-накрая, раз- ДрЪЖИМ И му ВИКОМ, ДО Я ОЧИСТИМе Д6ДИН, 0М0 / ппоип ип тпа и
Отиваме в най-близкия тото бира се, проверяваме! Е, пак КОЖИ МИ К0К0? КОЛКО ПутИ Я ЧИСТИМв ТвКО НО аб- ПР°™ МрЪЗвЛЬИВЩ , Р

ре-убре и що направиме - буньищата сега гьи има млого другьи големи мукьи на овая дръжава е бъш
йоще повече и све са по-големи! Тия акции пройдат У нея, а ти се заутуеш требало пръво да се очисти 
како вивулица и после било ли е не е ли. Друг ча- народо. А па ти си, чичо, стар човек, ама си изумил 

требе за тая мука, ама не съм паметан да го парата поговорка дека за мръзельивщината лек
нема! Особено ако е у акъло!

пункт и като попълним една не сме улучили, но почти 
колонка, ще се почувстваме два месеца ни е заливал по- 
веднага
Коли, къщи, яхти и, разбира Веднага хвърляме стария 
се, заветните милиони ще се фиш и си попълваме нов и 
завъртят с бясна скорост из опа... отново сме тото-меч- 
големите ни балкански гла- татели! Така за много малка 
ви! Така не може да не се раз- сума пари цяла година ще 
веселим и загадъчни усмив- си мечтаем за какво ли не и 
ки да се появят на лицата ни! животът ни ще стане много 

Сега някой зевзек ще рече, по-поносим!

тото-мечтатели! зитивизъм и това не е малко!

лъм
открием...

|Любо6ен хороскоп
тно по работата си, Девите 
могат да станат нейни роби 
и да се отдалечат от семей
ството, приятелите и раз
влеченията, което може да 
ги опустоши физически и 
умствено.

Икономика на любовта.

Девите не могат да кон
тролират любовта, защото 

; винаги следват строгите за
кони на справедливата игра 
и се отказват да използват 
своя ум, за да излъжат хора
та. В семейния живот те 
изискват от партньорите да 
действат гладко и сдържано.
Приличат на старшини на 
роти - винаги определят 
точното време и място, 
всичко е длъжно да бъде в шенията с приятелите не са Тя предпочита да я уважа- 
пълен ред. особено щедри на похвали, ват заради умствените и

Как За се удовлетвори не са съчувствени и сърдеч- способности. Гордостта ней 
Дева? Девите не се интере- ни, но са твърди, последова- позволява да си купува лю- 

Те телни и дават искрени съве- бов. Заедно с това, Девата 
Могат да бъдат интерес- винаги е готова да защитава 

стимул. ни и многостранни, въпреки своя чист образ, строгост и
Тъй като се причислят тяхното изменчиво настрое- целомъдрие. В отношения- 

към по-малко страстните ние: ту горещи, ту хладни, та с любимите Девите могат 
знаци на зодиака, има едно Хората от знака на Дева не да скрият своето разочаро- 
средство да ги удовлетвори- са особено общителни, но вание, а след това да се вглъ- 
те - да ги убеждавате, че ви разполагат с достатъчно ум, бят в някаква трудна работа, 
вършат услуга. Те лесно се за да разберат, че това качес- която да им донесе похвала 
поддават на тази уловка и тво е ценно и им помага да за направените усилия. Ко- 
ще ви покажат как добре се отпуснат и да си дадат гато търсят любов, те с 
могат да служат. по-голяма самоувереност. нуждаят от време, но не о

Положителни черти. Де- Отрицателни черти, ха го отнели от работното, 
вите имат много черти, дос- Планетата Меркурий е на- Оценка на верността. 
тойни за възхищение: те са дарила хората от знака на юношеството - много Л 
логични, чувствителни и Дева с аналитични способ- ра. Но Девите винаги търся 
систематични хора, по-ско- ности, но те не трябва да се отношения със сходни хор ' 
ро интелектуални, отколко- прекалено критични по от- които дълбоко са заинтер 
то емоционални, по-прак- ношение на хората. Не всич- совани в учението, работ 
тични, отколкото сантимен- ки понасят рязката критика, и своите цели. 
тални. Могат да поемат го- Тъй като се увличат страс-

(А. X.)

Компютърна класификация 

на жените
Въпреки че е развита инте
лектуално, Девата не се чис
ли към победителите в игра- 

ляма отговорност. В отно- та на икономика в любовта.

1п1егпе( Жена - Трябва да платиш, 
за да получиш достъп до нея.

$егуег Жена - Винаги е заета, ко
гото ти трябва.

№п(1оуу$ Жена - Знаеш, че има 
много недостатъци, но не можеш да 
живееш без нея.

Рожегрош! Жена - Идеално е за 
представяне пред хората на празнен-

Ехсе1 Жена - Казват, че можела 
много неща, но ти я използуваш само 
за основните четири действия.

Иог<1 Жена - Отново и отново те изненадва и няма човек на света, който 
наистина да я разбира.

00$ Жена - Всички вече са я имали, но сега никой не я иска.
Васк-цр Жена - Мислиш, че има всичко, но като опре до същественото, ти 

прави впечатление, че нещо й липсва.
$сап Окк Жена - Знаем,че върши добро и само иска да помогне, но по съ

щество никой не знае, какво умее реално, и ако сме честни, ЛАЗИ НИ ПО 
НЕРВИТЕ!

$сгееп $ауег Жена - Всъщност за нищо не върши работа, но ти харесва да 
я гледаш.

Наг(1 Ц|5к Жена - Спомня си всичко, по всяко време на деня и нощта.
ЕшаЛ Жена - От десетте неща, които ти разказва, 9 са абсолютни глупости.
\Лпк Жена - Когато най-малко го очакваш, тя се инсталира в жилището ти 

и го завладява. Ако се опиташ да я деинсталираш, ще ти липсват много неща. 
Ако не го направиш, ще загубиш всичко.

1*

суват от ласкателите, 
изобщо не харесват такъв ти.ства.
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