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Димитровград избра свои сувенири

ВТОРА НАГРАДА ЗА
ОТМИ ВДИЮЕВА

Известни са резултатите от
конкурса на Туристическа
та организация за изработ
ка на сувенир на Димит
ровградска община. Стан
ка Радивоева от Димитров
град спечели втора награда 
за картини, изработени
върху дърво с маслена тех
ника, на които тя изобра
зила забележителиостите
на Димитровградско - По- 
гановски манастир, Памет
ника... Трето място разде
лиха художникът Димитър 
Илиев за скулптурно изоб
ражение на Паметника на 
Нешков връх и група уче
ници от Основното учили
ще „Младост" от Пирот,
които за конкурса са нап
равили и изпратили чан
тички от природни мате
риали с емблемата на Ди
митровградска община.

Стр.\Щ

Ер® гари® ш а
съши на нац Стр.%

Наташа Стоилкоба, ученичка ЯЩимитробараа
на випуска 6 босилеарадското
основно училище

Пореден успех на босилеарадските лекоатлети ветерани
Я Стр.ЩI медшш но държавното първенство
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След разговорите на президента БорисТадич в Брюксел
10 юни 2011

Една година от малцинствените избори по новия закон

Маркович: Доволен съм от работата НОВ
шанс за Стремяна националните съвети

*По-важно е от дейността 
на националните съвети да 
бъдат доволни хората от 
малцинствата, които ги из
браха, допълни министъ
рът.

с* *»?<**.т» С арестуването и предаване- теграции, са гаранция, че ми-
Ратко Мдадич Сърбия налото няма да се повтори^ка-

‘"г ' 1 меж^си да заеме своето място бия има възможност да укре-
в днешна Европа и да реадизи- пи конструктивната си родя в
ра европейската си перспекти- региона и сьс смелост, визия и

Общо взето, доволен съм ва заяви в Брюксел президеи- решимост да се справи с мио-
от работата на 18-теучредени тът на Европейския сьюз Хер- гобройните предизвикател-
съвета на националните мал- ман ван Ромпой след разгово- _
цинства, които бяха избрани ра с президента на Сърбия Бо- Президентът орис адич
преди една година, оцени ми- рис Тадич. Ромпой още вед- напомни, че ^р ия досега е
—рът на човешките и ^аГхага
малцинствени права, дър- крепа на ЕС.за евро значението на
жавното управление и мес- Президентът на ЕС подчерта, арестуването на Ратко Млади.,
тното самоуправление Ми- че сръбският път към Европей- и добави, че и Горан Хаджи.,
лан Маркович. Той обаче до- ския съюз и по-нататък е те- ще бъде заловен и предаден „а
пълни, че е по-важно от дей- вешките и малцинствени то на националните съвети на Сърбия махна голяма Трибунала в Хага.
ността на националните съве- права, държавното управле- малцинствата. Той напомни, 5ар^ера"и сеГа има нов шанас". - За Сърбия е много важно
ти да бъдат доволни хората от ние и местното самоуправле- че делегацията на Европей- -Ключово е сега да се напра- да изпълни всичките си задъл-

ние да се проведе работна ския съюз и сръбското У прав- ви възможно по-голям напре- жения, а това включва и акни
среща с представители на 18- ление за човешки и малцин- дЪК по този път. Охрабряваме онния план за борба с коруп

По повод първата годиш- те учредени национални съ- отвени права реализират президента Тадич да интеизи- цията и организираната прес
вета. Участниците в събрани- проект в областта ма защита- вира работата върху тази аген- тъпност, реформа на право
ето обсъдиха работата на на- та на човешките права на да, а нейни основни елементи съдиата система и върховен

са укрепване на националните ство на закона.

то наГИ

ства.

малцинствата, които ги из
браха.

мина от избирането на новите 
състави ма „малцинствените 
парламенти" министър Мар- ционалните съвети през из- стойност 1,2 милиона евро. 
кович посочи, че съществуват теклия едногодишен период, Министър Милан Марко- 
проблеми в прилагането на се посочва в официалното съ- вич и заместник-шефът на 
Закона за националните съве- общение на министерството, делегацията на ЕС Адриано

Работната среща с предста- Мартине връчиха на предста- 
националиите вителите на малцинствените

ти на националните малцин-
вителите наства заради несъгласуванос-
съвети бе организирана състта му с редица закони, които 

регулират областта на обра- съдействието на делегацията рИ от проекта 1РА 2007 „Реа- 
зованието, културата, инфор- нз Европейския съюз в Сър- дизация на приоритетите в 
мирането и служеоната упот- бия. Заместник-шефът на де- областта ма човешките права 
реба на езика и писмото. легацията Адриано Мартине и защитата на националните 

Годишнината от малцин- заяви, че ЕС ще продължи да малцинства в Република 
ствените избори бе повод на 6 подпомага политически и Сърбия", 
юни в Министерството на чо- финансово функциониране-

националии съвети компют-

Босилеградският кмет Владимир Захариев изпрати писмо до 
Националния съвет на бълзарското малцинство в Сърбия

Малцинството никому не е разрешило да закрие 

Издателство „Братство"
Тадич и Ромпой:Лошло е време да си говорим честно...

Кметът на Община Босилеград Владимир За
хариев шпрати на 7 юни 2011 година писмо до 
Националния сниет на българското малцин
ство в Сърбия и до председателя на НС Зоран 
Петров. В писмото, което бе изпратено и до ре
дакцията на в. „Братство", се казва:

От учредяването на Националния 
българското малцинство в Сърбия 
11 месеца, но този орган, вместо да бъде съ
щински парламент на нашето малцинство в 
областта на културата, информирането, об
разованието и запазването на самобитността 
ни, се превърна в некадърен политически 
конгломерат. Оказа се, че тази скалъпена 
литическа коалиция няма нито сили, нито 
инициативи да решава проблемите.

Сред многото нерешени проблеми е и то
зи в Издателство "Братство". За разлика от 
правителството, начело с д-р Воислав Кощу- 
ница, когато аз бях депутат и когато Издател
ството получаваше годишно над 30 милиона 
динара, сегашното правителство многократ
но му съкрати финансовите средства. 
Най-новите известия сочат, че Министер
ството на

договорим как спешно да решим проблеми
те, но те не дойдоха. В условията, когато дър- демократични 
жавата Сърбия не изпълнява конституцион- върховенство на закона и ре- даде да се разбере, че сега е ре
пите си задължения и когато НС като основа- форми на правосъдията систе- дът ма Европейския съюз да за- 
тел на Издателството не решава проблеми- ма' нас Съроия ще получи върши своя дял от работата, 
те, предлагам следното: пълиа подкРепа » П0М°Щ за - Ние изпълнихме това, кое-

- С //о т' " постигането ма тези цели, по- то обещахме, но дали сега
1. Листата За нашия Босилеград да ръко- ЯСни Херман ван Ромпой. Той ще направи същото... Дошло е

води НС шест месеца, за което време да реши напомни, че са останали още 6 време честно да си говорим ед- 
проблемите иа Издателството и да реализи- месеца до момента, когато ни на други, каза Тадич в Цен- 
ра проекти от полза за българите, без оглед Европейският съвет отново иде тьра за европейска политика в 
къде живеят в Сърбия. обсъди въпроса за разширява- Брюксел, където отговаря на

2. НС да реализира решението на предиш- нето и добави, че този период въпроси на функционери от 
да заведе съдебно дело тРя^ва <4а бъде използван пъл- ЕС, Европейския парламент и

С ' ноценно. НАТО, както и на дипломати и
срещу държавата. Ромпой изтъкна, че аресту- журналисти.

3. Понеже сегашното правителство нару- ваието на Младич е голяма

Сръбският президент ясноинституции,

съвет на 
изминаха

ния състав на съвета и
по-

Борис Тадич отново изгьк-
шава конституционните права на нашето стъпка към помирение, ста- на, че Сърбия очаква да полу- 
малцинство в областта на информирането на билност и дълготраен мир в чи кандидатски статус до края 
майчин език, НС да интернационационали- региона. на 2011 година и дата за започ-
зира проблема. ' Регионалното сътрудни- ване на преговори през про-

4. Общините Босилеград, Димитровград, чество и помирение, заедно с летта на 2012 година. 
Сурдулица и Бабушница да съдействат на папРе4ъка в европейските ин- 
Издателството, докато финансовото му по
ложение не се стабилизира. Община Боси
леград може да вземе на работа двама от ра
ботниците му до една година.

Стоп от Холандия!?
Парламентът на Холандия не прие предложението на председа 

теля на Комисията за външна политика Хенк Ян Ормел да се заден 
иг — процесът по ратифициране иа Споразумението за стабилиз

5. Ако сегашното мнозинство в НС смята, ция и придружаване на Сърбия към ЕС. В обоснованието се изтьк 
че тези мои предложения са излишни и че ва, че парламентът няма да започне ратифицирането все докатох 
помощ не му е нужна, тогава не ми остава ни- ландското правителство не си каже мнението по повод последш 
що друго освен да.повярвам, ^™^глдо- ™ ”а |Р™еЩдич по повода изрази надеждите си,
но единствената издателска къща на бълга холандският парламент, както и другите страни, които досега не

ратифицирали споразумението, ще го направят в близкото

за издаване на вестниккултурата
"Братство" през тази година е отпуснало са
мо 3,5 милиона динара и по 150 хиляди дина
ра за списанията "Другарче" и "Мост". Това 
ни предупреждава, че някои хора са решили 
да закрият Издателството, че са засегнати

жи

че и
рите в Сърбия с над полувековна работа и съ
ществуване да бъде закрита. За тази срамна ще. 
работа обаче то няма разрешение от мал
цинството.

достигнатите права на малцинството 
държавата е нарушила конституционните 
му права, което неведнаж констатира и За
щитникът на гражданите на Сърбия.

Преди месец-два поканих председателя и 
подпредседателя на НС да дойдат, за да се

и че

Вицепремиерът задължен за евроинтеграциите Божидар> А ^ 
лич също се надява, че правителството на Холандия наскор ^ 
предостави на парламента доклада на главния прокурор на 
нала в Хага Серж Брамерц с препоръката да се задвижи пр 
за ратифициране.

Владимир Захариев 
кмет на община Босилеград и член на ИС
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Акцията „Да изчистим Сърбия“В българските ВУЗ-ове през следващата учебна зодина

Рекорден брой места за В Димитровград 

първокурсници от Босилеградско участваха 

и Димитровградско 2145 доброволци
Министерството на обра- местата във висшите учебни град са предвидени 

зованието, младежта и нау- заведения (ВУЗ) за начиНае- рекорден брой места - чак 
ката на България (МОМН) щи студенти - българи, жи- 80, плюс четири места за 
тези дни пуоликува на своя веещи извън България. За кандидати от вътрешността 
сайт разпределението на Босилеград и Димитров- на Сърбия.

досега ШвЯ
■ 3

За българите от Молдова I 
са предвидени 130 места, за 
тези от Украйна - 90, от *—| 
Албания - 28 и още 20 места у-

Й 1ШШ &м•ТА1 м?® ш!
за кандидати от други стра- а 
ни. Покрай това тази година ■ >_\ШкЯг \ 
в българските ВУЗ-ове ще се !| 
запишат и 40 студенти със “ /■■
степен „бакалавър" за при- . ■
добиване на образовател- 
но-квалификационната сте- 
пен „магистър", за които 
могат да кандидатстват бъл
гари от всички страни.

В момента все още не са 
публикувани датите за кан-

■ .чд.учд а”Щшт
.^

№

‘Изчистени са 15 места, събрани 1586 чувала смет и изка
рани 67 м3 отпадъци.

дидат-студентските изпити 
по български език и исто
рия на България.

В акцията „Да изчистим тността Гърбици кошари, 
Сърбия" в Димитровград- незаконните сметища в се- 

ВД.Б. ка община участие взеха дата Бачево и Погаиово, 
2145 доброволци. Събрани дворът на основното учи- 
бяха 1586 чувала смет. Бла- лище, дворът на гимна- 
годарение на механизаци- зията и вадата край учеб- 
ята на „Комуналац" бяха мото заведение, дворовете 
изкарани 67 кубически и пространствата край че- 
метра отпадъци. Пластма- тирикласното училище в с. 
совите бутилки и хартията Желюша, дворът и обектът 
бяха отделени и предоста- на детската градина „Ко- 
вени за рециклаж. Остана- либри" в с. Желюша, както 
лия боклук е изкаран на и тези на детските градини 
сметището в Козарица.

Босилеградска община ще 

организира 4 гранични събора
‘От Министерството на вътрешните работи на Сърбия общината вече е получила 
официално разрешение за организиране на съборите. „Пчеличка" и „Пеперуда", 

Изчистени са 15 места в игрището и дворът на ка-Босилеградска община със Захариев потвърди, че от Ми- рите от двете страни на грани-
съдействието на съседните об- нистерството на вътрешните цата в местността Славче край общината: пространствата зармата, която се ползва от
щини от България и Македо- работи на Сърбия общината село Извор ще се проведе на 25 край магистралното шосе граничната полиция,
пия и през това лято ще орга- вече е получила официално юни (събота). Организатори на от града до границата с В акцията участваха де-
низира граничните събори в разрешение за организиране събора и този път ще бъдат об- България, бреговете на ре- ца от учебните заведения и
Славче, Голеш, Жеравино и на съборите. щините Босилеград и Трекля- Нитпапя ппогтпанг-гкп- летгкатя гпалипа заетите кБобешино Кметът Владимир Братската среща на бълга- но. Вече са в ход подготовките ка Нишава, пространство детската градина, заетите в

за събора, в рамките на който то край жп линията от гра- тях, родители на децата, 
ще бъде изнесена културна да до границата, простран- заетите в органите на мес- 
програма с участие на изпъл- ството около градското тното самоуправление, жп 
нители от Босилеград и Кюс
тендил. Запланувани са 
спортни състезания и други

в мес
тността Голешко поле ще се 
проведе на Петровден (12 
юли), в Жеравино на 28 август 
и в Бобешино на 22 септември.
Събора в Голеш съвместно ще 
организират общините Боси
леград, Кюстендил и Крива па
ланка. Организатори на тези в 
Жеравино и Бобешино ще бъ
дат общините Кюстендил и 
Босилеград.

И тази година съборяните 
от съседните държави ще ми
нават границите на точно оп
ределени места само с лични 
карти. П.Л.Р.

и сметище, пътят към мес- гарата, митницата, гра-

роприятия.
По традиция съборът

ме

Славче тоОт един събор на
ничната полиция, ОП „Ко
муналац", членовете на 
рибарското, ловното и 
планинарското сдруже
ния, членовете на Клуба на 
демократическата младеж 
и Общинския отбор на Де
мократическата партия, 
лица, ангажирани в об
ществени работи, жители 
на с. Погаиово, добровол
ци...

В КИЦ „Босилеарад‘1____ _________

Курс по български и 

история за бъдещите 

кандидат-студенти

стват в някой от българските ВУЗ-ове. Лекциите по 
български език и литература изнася Анета Иванова 
Стоянчова, а по история Митко Дедев, и двамата пре
подаватели по съответните предмети в Националната 
гимназия за древни езици и култури в София. Предви
дено е курсът да продължи 10 дни или общо по 50 часа 

В КИЦ "Босилеград" се провежда подготвителен и за двата предмета. Посещават го около 20 младежи, 
курс по български език и история на България за боси- които се готвят да стават студенти. В.Д.Б.
леградските младежи, които планират да кандидат- В.Л



ЕП: България и 

Румъния са готови да 

влязат в Шенген

та4 10 юни 2011

България е новият председател 

на Дунавската комисия
Европейският парламент мъния в Шенгенската зона ц 

светлина” на се надявам, че Съветът ще Зас.даде „зелена
България и Румъния за при- тане на същата позиция, след 
съединяването им към Шен- като получи нашата полози- 
ген. Основавайки се на докла- телна оценка. (...) Български- 
дите за оценка, депутатите те и румънските граждаш, 
посочиха, че двете страни са трябва да бъдат третиращ, 
покрили необходимите кри- като пълноправни европей- 
терии, но ЕП трябва да бъде ски граждани и не трябва да 
редовно информиран за до- стават заложници на попу. 
пълнителните мерки, пред- листки речи“, подчерта док. 
приети за справяне с евенту- ладчикът Карлуш Коелю 
ално нарастване на миграци- (ЕНП, Португалия).

„Шенген е едно от най-го-

На 2 юни 2011 г. България бе избрана за 
председател на Дунавската комисия 
през следващите 3 години.

рия. Усъвършенстването на корабопла
ването по река Дунав е важна част от 
Европейската транспортна инфраструк-Дунавската комисия е наследник на 

най-старата международна европейска тура. 
организация, учредена още на 30 март Сред основните приоритети на бъл- 
1856 г. Тогава за първи път е деклариран гарското председателство ще бъдат: 
принципът за свободно корабоплаване ефективното интегриране на транспор- 
по река Дунав. Самата Дунавска коми- тен коридор № 7 в мрежата на общоев- 
сия е създадена през 1948 г. В нея чдену- ропейските водни пътища и изпълне- 
ват Австрия, Германия, Молдова, Русия, нието на задачите на Комисията за га- 
Румъния, Сърбия, Словакия, Украйна, рантиране на свободното и безопасно 
Унгария, Черна гора, Хърватска и Бълга- корабоплаване по река Дунав.

онния поток на българо-тур-
лемите достижения на ЕС.ско-гръцката граница.

След като разгледаха оцен- Ние не трябва да го разруша- 
ките на напредъка на двете ваме с прибързани решения, 

. държави членки и изводите Шенгенската система осигу-

50 млн. лв е натрупаният бюджетен дефицит
1 ' депутатите заключиха, че не- България и Румъния днес от-

Над 550 милиона лева е на 2011 е събрано 30 на сто от пари, събрани от косвени да- зависимо от наличието на ня-
бюджетният дефицит, натру- планираното, а по правило нъци. Постъпленията от да- кои проблеми, които изис-
пан от началото на годината процентът при равномерни нък печалба остават на ниво- кват редовно докладване и
до април. За втори пореден постъпления трябва да бъде то от 2010 г. Събраният ДДС е повишено внимание в бъде-
месец Министерство на фи- поне 33. за 1,8 млрд лева, което е с 250 ще, те не представляват преч-
нансите отчита приходи, над- Според финансистите, милиона повече от миналата ка за пълноправното член-
скачащи разходите, но това през различните периоди на година, но и това увеличение ство на България и Румъния в
не е достатъчно за да се пок- годината приходите се про- не е достатъчно за да се пок- Шенген.
риватнатрупаните минуси от менят, така че е възможно рие една трета или 33 про- „Ние сме в позицията да
началото на годината. За планът да се изпълни като се цента от плана за 2011. Съб- приветстваме България и Ру- ПРедседателят на
сравнение дефицитът за съ- 'навакса със събираемостта раното ДДС е 27 процента от Бузек
щия период на миналата го- през следващите месеци. планираното, 
дина е бил почти 1 милиард и Приходите от началото на Към април фискалният ре-

годината са почти 8 милиар- зерв е 4,7 милиарда лева.
Приходите в бюджета да лева. Те нарастват спрямо 

изостават спрямо плана за го- миналата година като това се 
дината. За четирите месеца дължи основно на повечето

товарят на тези стандарти - 
следователно, ние не трябва 
да отлагаме тяхното присъе
диняване. Призовавам Съве
та да последва препоръката, 
подкрепена с голямо мно
зинство днес на вота в Евро
пейския парламент“, добави 

ЕП Йежи

Обсъжда се предложението за 

повишаване на минималната 

работна заплата

300 милона лева.

Автор: Нели Тодорова

-1

Министърът на труда и со- работна заплата ще доведе до 
циалната политика Тотю повишаване на останалите 
Младенов внася за обсъжда- трудови възнаграждения:

Даваме един сигнал къмсе представи като Шж •:
не в правителството доклада 
за увеличението на мини- хората, че компенсацията ще 
малната работна заплата от бъде факт, а от тук нататък и 
първи юли. Окончателното на браншовото договаряне, 
решение правителството ще което се случва вече по отдел- 
приеме идната седмица, след ни браншове. Това ще даде 
дискусии със социалните възможност да се повишат

леко доходите и на всички ра- 
Предложението е мини- ботници и служители.

Социалният министър ка-

Й

Ж4ЕлШ л
:

партньори.
//'

малната работа заплата да се
увеличи от 240 на 270 лв. от 1 за още, че до десет дни щее
юли. Това ще струва на бюд- ясно и дали майките ще ло
жета 20 млн. лв. допълнител- лучат по-високи суми. Той
но до края на годината. Част беше сигурен, че ще има #

Инициативен комитет от еврокомисар за защита на та, че е чула навсякъде едно и от средствата ще се върнат компенсиране на инфлация-
53-ма души издигна офици- потребителите. Срещу „уп- също - хората не вярват, че обратно в хазната под фор- та за пенсионерите,
ално кандидатурата на Мег- равнението на здравата ръка", има справедливост, че са ис- мата на данъци и осигуровки Пред „Хоризонт" иконо-
лена Кунева за президент на и за спазването на европей- тински свободни, не намират за пенсии и здраве. Повиша- мическият експерт на КТ
България. От петък, когато ските правила се обявиха от причина децата им да остан- ването на минималната зап- „Подкрепа" Мика Зайкова
беше обявено официалното й инициативния комитет. Ре- ват в страната. лата ще доведе автоматично коментира, че все пак увели-
номиниране, до днес, станаха жисьорката Иглика Трифо- „Нашата нация може да до увеличаване на таксата за чението на минимална*3
ясни някои от имената в този нова посочи, че е време да се промени това. Имаме дефи- посещение при лекар. Тя ще заплата макари само сЗО де-
инициатевн комитет - скул- избират политици с морал, цити на компетентност", под- стане 2,70 лв. ва е правилна стъпка-
пторът Георги Чапкънов, пе- „Искаме президент, който черта Кунева. Според нея, Бизнесът изчисли, че на Ние наистина поискахме 
вецът Дони актьори, режис- може да общува с европей- България се отдалечава от тях увеличението ще им 290 лева минимална заплата
ьори като Иглика Трифонова ските лидери. Кунева е дока- Европа връща се в миналото струва двойно повече откол- и това число не е случайно,
и лица от академичния със- зала, че може да защитава на- си. Изборите, смята Кунева, кото на държавата и се обяви тъй като в продължение н»
тав - професори, преподава- ционалните интереси. На- ще са решаващи за курса, пит™ ьи като в продълж
тели, студенти, стипендианти дежда е за образованите и за който България ще поеме Р ° 4 две години министър ДяН
на различни фондации, знаещите, защото самата Ку- след това. Р ации коментираха, декретира прага на бедн '
Освен доброто име в общес- нева е такава. Носи надежда Меглена Кунева отново на- 46 Т0Ва вдигане на най-ниска- нетният доход от минима/
твото, към участниците в за слабите, защото вярва в со- помни, че не поема партийни та заплата ще наложи увели- работна залата и сега е по
инициативния комитет има лидарността", подчерта ангажименти и не търси под- чение на Доходите и на оста- сък от прага на бедност. V
и условие да не изповядват Иглика Трифонова. крепата на политици и ло- налите служители. Работода- гът на бедност би трябвал
ксенофобски и расистки въз- „Тук съм за да свикам мно- бисти. Кунева съобщи, че ще телите Допуснаха, че така ще бъде към момента от П0Р*^,{
гледи. зинството на промяната", ка- предложи скоро платформа се стигне Д° Допълнителни ка на 239,5 лв., а не 211 и ^

Кунева вече има изградена за Меглена Кунева. Тя при- за дописване от обществото, ськРаШения. затова поискахме 290 лв.
репутация при предишните помни ггътуванията си през за да може президентството Министър Младенов също тъй като за прага на бед11
постове, които е заемала като последните 6 месеца в страна- да бъде по-отворено. предположи в интервю за никой не говори в Мини<щ1
главен преговарящ за член- та и срещите си с много от хо- Автор: Добромир Видев «Хоризонт", че решението за ството на финансите, 270 Д ^
сгвото в ЕС и по-късно като рата. Меглена Кунева подчер- повишаване на минималната стъпка в правилната посо»-

Кандидатурата на Меглена Кунева за президентските избори нае
сен беше обявена официално от инициативен комитет сучастие- 

и академичната общност.то на хора от културната 
Снимка: БГНЕС
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Но 20-ото заседание на Общинската скупщина

шшшшшяшш
Отборниците избраха Компания 0771 Словения иска да
6-членен Съвет за междуна- 11и^гтипп в Босилеградска община
тонални отношения на —-----^1----------------------
Община Босилеград. Члено
ве на съвета_ са Лиляна Ди
митрова и Целена Стоиме
нова като представителки // 
на сръбския народ, Глигор 
Андонов и Петър Рангелов 
от българското малцин
ство, както и Снежана Ди
митрова и Марина Васева 
като представителки на

Приет втори ребаланс 

на бюджета
Волтан" ще 

построи 

електроцентрала 

на биогаз?
*С 1,5 милиона бяха повишени субвенциите на общес
твеното предприятие „Услуга", което поради ниската 
цена на водата и малката такса за изкарване на боклука, ромското малцинство.
както и заради слабата събираемост на дълговете, е из- ---------------------------------
паднало в тежка материална ситуация.

Общинската скупщина чрез субвенции. набавка на контейнери, които
прие второто изменение на С 1,5 милиона бяха уве- средства вече са постъпили от 
бюджета на общината за 2011 личени субвенциите на об- Министерството на жизнена- ция, която няма отрицателни въздействия върху
година. Това е най-важното щественото предприятие та среда и териториалното околната среда, понеже става дума за получаване
решение от състоялото се те- „Услуга", което поради ние- планиране и Фонда за защита на биогаз чрез органическо разлагане на биомаса, 
зи дни двадесето заседание на ката цена на водата и малката на околната среда.
Общинската скупщина в Бо- такса за изкарване на боклу- На заседанието бе прието 
силеград. ка, както и заради слабата съ- и предложението за мрежата

Предвидените 4,8 милиона бираемост на дълговете е из- на основни училища в тери-
динара за работа на но- паднало в тежка материална торията на общината, изме- » ■
вооткритата общинска вете- ситуация. Увеличени са и нение на плана за работа на
ринарна амбулатория бяха средствата за съвместния Дирекцията за строителни ™
прехвърлени от пряко фи- проект на общината и прог- площи и пътища и програ- Р
нансиране на ново бюджетно рамата ПРОГРЕС за център мата за работа на обществено ; ^
перо за субвенции. Това е би- за обслужване на гражданите предприятие „Услуга". Пок- ЙЦ
ло необходимо поради изме- от 6 на 7,2 милиона, понеже рай това бе приет и оконча- *“ 'шт
пенията в законодателството от тази европейска програма телният баланс на бюджета и
от началото на годината, спо- за партньорство с общините на резервния фонд, както и
ред които ведомството не мо- са планирали средства на решение за ангажиране на
же да бъде финансирано пря- стойност 6 милиона динара, ревизор за окончателния ба-
ко от общинския бюджет, а Въведена е и нова позиция за ланс на бюджета за 2010 годи-

* Това е високотехнологична „Сгееп НеМ" инвести-

на.
Двадесетото заседание на 

Общинската скупщина се 
проведе с „тънък" кворум. От 
31 отборници на заседанието 
присъстваха 16 от властвува- Кметът на Босилеградска участие ма общината с 4-5 
щата ДСС и един от Сръбска- община Владимир Захариев хектара площ за изграждане 
та радикална партия. Отбор- и представители на словен- на съоръженията. Вече е огле- 
ниците от опозицията не ската компания „Волтан" дан един парцел и е оценено, 
присъстваха на заседанието, разгледаха на работна среща че той отговаря на изисквани- 
понеже то започна с почти тази седмица възможностите ята. В по-нататъшните фази 
един час закъснение, така че за построяване на електро- на проекта топлата вода мо- 
те напуснаха залата. Закъсне- централа на биогаз. Това е ви- жела да се използва за отоп- 
нието се получи, понеже сокотехнологична „Сгееп ление на оранжерии, топли- 
кметът на общината присъс- НеИ" инвестиция, която ня- фикация на града и за други 
твал на литургията по повод ма отрицателни въздействия цели. Захариев добави, че на 
Спасовден, която в райчилов- върху околната среда, поне- селскостопанския панаир в 
ската черква „Св. Спас" слу- же става дума за получаване Нови Сад компания „Волтан" 

Вранският епископ Па- на биогаз чрез органическо организирала видеопрезеи- 
разлагане на биомаса. Био- тация на работата на центра- 
газът сетне се използва за ла на биогаз за представите- 
производство на електрое- лите на Босилеградска общи- 
нергия.

От кмета на общината уз-

жил 
хомий. В.Д.Б.

на, които посетиха панаира.
По думите на Бранислав 

нахме, че компанията плани- Христов, мениджър за разви- 
ра да построи две такива тие в споменатата компания, 

чттгт^ттм V? Д ттт/Ггг електроцентрали в Сърбия, производството на биогаз и
ЬОСИЛбГраДЧаН И ь ЛЛийПКШ^ една от които да бъде в Боси- след това на електроенергия

1 _ _. леград. Проектът предвижда от него представлява затво-Македония и Черна гора -
Влаличин хан миналата сед- в Албания, те с голям интерес то потребление на енергия Ма вреди за населението и 

В организация на СДРУ _ «яха на четиридневна разгледали столицата Тира- и на все по-ограничените околната среда. Като гориво
нието за развитие на 'ТУР“ ‘ ,ия в Албания, Маке- на, където посетили площада залежи на нефт, природен централата ще използва тре-
"Босилеград и КИЧ ~ ОНия и Черна гора. „Скендербег" и други култур- газ и въглища все повече се „а, отпадъчно дърво и друг
леград" група от тридесетина дония и ^р^ ^ екскур_ ни и ИСТОрически забележи- разчита на биогаза като органичен 
босилеградчани, сред к чмпитите дотогава не е ходил телности, както и най-голе- енергиен източник. Инте- какъвто нашата община изо-

„ няколко души от зиантите дотогава не е д алба'нски д на Адриа- ресът към производство- билства. Той в момента про-
тическо море - Дурас. пада неизползван по огро^м-

В Черна гора освен столи- се/“ ните площи на общината,
цата Подгорица екскурзиан- . ^ преработката покрити с гори и пасбища,
тите посетили и Цетине, Буд- ш разлЬчни органични от- Христов изтъкна, че произ- 
ва, както и манастира иа^ 6 резултат на водегвото на възобновяема 
"Острог'. В Подгорица при- анаеробшта фермента- енергия, включително на би- 
съствади на мача между Чер- ция, се дщЦ^ биогаз, кой- огаз, ще допринесе и за раз
на гора и България (1:1), кой- то съдържа 80-85% метан, витието на социалния и ико- 
то е игран в рамките на ква- Анаеробната трансфер- номически сектор на общи- 
лификациите за предстоя- мация се осъществява от ната. Създава се възможност 
щото Европейско първенство смесени бактериални кул- за откриване на нови работни 
по футбол. тури. В резултат на мик- места и за интензивиране на

В Македония групата посе- рооиологическите процеси селскостопанското производ- 
тила Скопие и Охрид, където 60-70% от суровините се 
имали възможност да се въз- разграждат и превръщат 
хищават на надалеч известни- биогаз. Остатъчния ма- 
те Билянини извори, манас- териал от ферментатора 
тира "Свети Наум", Самуи- може да се преработи и из
ловете крепост и пр. ползва като вискокачес-

Сдружениешо за развитие на туризъм и КИЦ ораанизираха 
интересна екскурзия__________ ________________________

материал, с

имаше

ство. Според инвеститорите, 
в зависимост от степента нав
използването на възможнос
тите, които инвестицията от
крива, тук могат трудово да се 
ангажират от 50 до 250 работ
ници.ПА Р мвена органична тор. В.Д.Б.

Нкскурзиашнишс е мшшешира Острог
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Наскоро инклузивни
Втора награда за Станка Радивоева детски стаи

Известни са резултатите тички от природни материа- ковац и Белград, 
от конкурса на Туристичес- ли с емблемата на Димит- Станка Радивоева, която е 
ката организация за из- ровградска община. завършила средно художес-
работка на сувенир на Ди- Според изявленията на твено училище и е работила 
митровградска община, членовете на комисията, те дълги години като дизайнер 
Станка Радивоева от Димит- са доволни от качеството на в каучуковата промишле- 
ровград спечели втора награ- пристигналите творби, но до ност ГИД, ще получи парич- 
да за картини, изработени определена степен, и преце- на награда от 12 хиляди ди- 
върху дърво с маслена техни- нили, че нито една творба не нара, докато академичният 
ка, на които тя изобразила изпълнява напълно предви- скулптор Димитър Илиев и 
забележителностите на Ди- дените критерии за първа групата ученици от учили- 
митровградско - Погановски награда. щето „Младост" - по 8 хиля-
манастир, Паметника... Тре- Това е вторият конкурс за ди динара, 
то място разделиха худож- изработка на сувенири на об- С авторите на наградените 
никът Димитър Илиев за щината, в който участваха творби ТО Димитровград ще 
скулптурно изображение на общо 12 автори с 24 творби, сключи договори за предос- 
Паметника на Нешков връх и За разлика от миналогодиш- тавяне на авторските права и 
група ученици от Основното ния този път повечето авто- евентуално договори за про- 
училище „Младост" от Пи- ри са от Димитровград (де- изводство на творбите им за 
рот, които за конкурса са вет), докато по един участник нуждите на организацията, 
направили и изпратили чан- има от градовете Пирот, Лес-

От конкурса на ТО Димитровград за сувенири

Възстановен оброчннят кръст „Св. Въведение
След тридесетина години по 

инициатива на група димит- 
ровградчани начело с гимнази
алния учител Ратко Манчев бе
възстановен оброчния кръст $ рамките на спортната играят, общуват и ще се 
„Св. Въведение", разположен в зала в Парк" наскоро учат деца със специални
^аимКитреовфадВ Тойабеа осветен Ще бъДат отворени „Инклу- нужди и деца от общата по
миналия четвъртък на великия зивни детски стаи за игра . пулация до Ю-годишна 
християнски празник Възнесе- За реализиране на проекта възраст. Капацитетът на 
ние Господне - Спасовден от са обезпечени 6 милиона стаите е за около 30 деца. 
страна на местния свещеник дИнара от Министерството 
Войкан Радованович. г

Домакин (колачар) на праз- ___
ненството бе Ратко Манчев. Та- литика и 500 хиляди дина- лог, психотерапевт, две де- 
зи роля за следващата година ра от общинския бюджет. тегледачки, медицинска 
пое Николайча Манов. Кръстът По думите на координа- сестра, мениджър и прис
вил разтрошен, а неговите час- тора на проекта д-р Влади- дужничка. 
ти заровени в двора на казарма- „а ДИМИтров в инклузивни- 
та. Случайно е открит пак пре- г
ди 2-3 години. Възобновил го 
местният каменоделец Томис- 
лав Манич.

ЩЩШШшт*..,г . .-‘-'чнь? .к ;

В рамките на проекта ще 
на труда и социалната по- бъдат ангажирани: психо-

Б.Д.
те детски стаи заедно ще си

Д. С. Инициатива за 

туристическо-рекреати 

вен центърПетър Андонов е най-старият 

човек, който е роден и живее 

в Димитровград гПртаггщ?
Група отборници от Де- ци, етносело, паркинги за 

мократическата партия на посетители, колоездачни 
българите в Общинската писти, места за разходки, 
скупщината в Димитров- инфраструктура за други 
град подеха инициатива да спортове и др. 
се изготви проект за тури- 
тическо-рекреативен цен- Димитровград и потенци- 
тър под название „Сми- алните инвеститори могат 
ловско езеро и Погановски да кандидастват за подуча- 
манастир", който би бил ване на средства от евро- 
предоставен на потенци- пейски фондове", се казва 
адни инвеститори. в предложението и се до-

В обоснованието на ини- бавя, че този проект би бил 
циативата се внушава, че с открит и за модела на об- 
проекта би трябвало да се ществено-частно 
предвиди изграждане на тньорство. 
хотелски комплекс - кона-

г
Петър Андонов, по-известен сред съгражданите си Щ1'. V, н , 

като Пера Денкица, твърди, че в момента е най-старият ~' \ ■- *» 
човек, който е роден и живее в Димитровград (в града, а — ■Д) . Д 
не в общината като цяло). Сподели, че информацията е •м|Т' 
проверил и в Службата за граждански регистър. На 16 
юни т.г. се готви да отпразнува влизането в 90-ото десе-

„С този проект Община

тилетие.
Като най-щастливи мигове в дългия му живот опре

деля женитбата с покойната му съпруга Ангелина и 
раждането на двете им деца - Ирена и Данаил, а като 
най-тежки - смъртта на Ангелина, както и момента, ко- 
гато като млад работник е уволнен от работа в органите 
на местното самоуправление по политически причи-

пар-

Б.Д-ни.
„Щом съм доживял 90 години, значи че все пак жи

вотът ми е бил сравнително добър", казва Андонов и 
добавя: „Сега живея трудно, имайки предвид, че съм 

и синът ми живеят в Ниш. С Избори в ОО на СПС 

в Димитровград
сам, понеже дъщерята 
Ирена постоянно се чуваме по телефона, докато Дана- 

пък по-често идва в Димитровград".
Рождения си ден се готви да отпразнува с децата си, 

трите внучки и други роднини и приятели.
Андонов е доайен на футболния спорт в Димитров

град. 26 години е бил шеф на счетоводителната служба 
в местния Здравен дом. Известно време работил 
пощенски служител в Белград.

От името на редакцията ни нека да му пожелаем чес
тит рожден ден и крепко здраве.

ил
До края на този месец ще завършат изборите в рамките на 

Общинския съвет на Социалистичеката партия на Сърбия 
Димитровградска община.

Според думите на настоящия пръв димитровградски со
циалист Йордан Петров става дума за редовни избори за мес
тни съвети и Общинския съвет, на които ще се избират преД' 
седатели и по двама членове. На 8-ата конференция на 
Общинския съвет ще бъдат (пре)избрани председател, както
и членове на съвета.

в

и като
. ■ .

Б.Д.
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От 10 до 13 юни 6 Димитровград Бабушничани масово участваха
в екологическото мероприятие 

„Да изчистим Сърбия'Балканско първенство 

по планинско бягане Около 500 доброволци и 20-ина предприятия^ организации, 
сдружения, ведомства и други институции в Бабушнйца учас
тваха в акцията „Да изчистим Сърбия", чиято основна цел е 

Я % по-красива и по-здравословна околна среда. Те събраха боклука 
ш • У.- на 26 определени места.

От 10 до 13 юни в Димитровград ще се про- Благодарност към всички участници изказа координаторът
веде третото Балканско първенство по пла- ' ~ ~ на това мероприятие за Община Бабушнйца Саша Станкович,
нинско бягане. Организатори на спортната !1р който подчерта, че общинските органи са дали обет да следят
проява са Атлетическият съюз на Сърбия 3- ВА1.КАМА Б РБАЖИЗКОМ ТРСАЩ11 по какъв начин ежедневно се чисти боклукът на тариторията на
Община Димитровград и Атлетическият Згй ВА1КАМ МСШТАШ К1ШШ6 СНАМРЮИ5Н1Р общината, за да се държи „екологически континуитет" до след- 
клуб Балкан. Съорганизатори са Министер- ■ "П *” - ЯерШс огзегьш ващата година, когато отново ще организират такава акция,
ството на

*Ще участват около 200 лекоатлети от 7 
балкански страни

! Па;младежта и спорта и Министер
ството на отбраната на Република Сърбия. Г 

В проявата ще вземат участие национални- н[ 
те състави на Албания, България, Гърция, В 
Македония, Румъния, Турция и Сърбия. В 
Очаква се да участват и съставите на Босна и Н 
Херцеговина и Черна гора. Общият брой на Н 
състезателите е около 200. 1

Тържественото откриване на първенството щ. 
ще се състои на централния градски площад м 
в събота на 11 гони от 19 часа. След дефилето И 

отборите членовете на местното КХД ще Ш 
изнесат културно-художествена програма. В 

Промотьор на състезанието е прославена- (р 
та сръбска лекоатлетка Вера Николич, бивша 
световна рекордьорка в бягане на 800 метра. КИв 
Гост на спортното събитие ще бъде председа
телят на Световната организация по планин- пР°ява планинското бягане в Съроия да до- 
ско бягане Бруно Гозелино. живее голяма експанзия, каза главният коор- новните учи-

Състезателската част на проявата ще се динатор на Балканското първенство Горан лища в Ба- 
проведе в неделя на 12гони от 8,30 часа. В пър- Чегар, бушница и с.
вия пробег (дължината на пистата ще е 4,6 Треньорът и секретар на АК Балкан Алек- Стрелъц бя-

ш Избран орган за наглеждане на 
I работите върху плувния басейнI ...

%
Комисията за обществени поръчки в Община Бабушнйца 

разгледа предложенията за избор на надзорен орган за плувния 
комплекс. От трите предложени варианта на общината бе пре
поръчано наглеждането на окончателните работи да бъде дове
рено на фирмата „Про метан" от Ниш, която имаше най-изгод
на цена (353 115 динара с ДДС). Тъй като междувременно тази 
фирма се отказа, надзирателен орган ще е „Църна трава" от 
Лесковац, която бе предложила цена от 707 000 динара.

Г

/ . 5па Ч.Б.

От калиграфия до оригами
20-ина уче

ници от ос-

, Треньорът и секретар на АК Балкан Алек- 
килюметра) ще могат да участват всички за- санДъР Марков сподели: Очаквам истинска ха заинтере- 
интересовани без оглед на пола и възрастта, промоция на тази атлетическа дисциплина, совани да 
Стартът и краят на пистата е на централния 33 която младите в нашия град проявяват все 
градски площад. Пистата за юношите е с дъл- по-голям интерес. Още веднъж ще докажем, 
жина 4, за сениорките - 8 и сениорите - 11, 4 че сме способни да организираме едно голя-

мо състезание, след което ще настояваме да

изучат изкус
твото за кра
сиво изпис
ване на бук-

километра. '-«'-'сзапис, '-«'аса лчсги ш,с паишшамс р,а ВИте ДеТСКа-
Пресконференцията по повод спортното станем организатори и на още по-значител- та калигаф- 

събитие ще се проведе в залата на Общинска- НИ- Мисля, че Димитровград напоследък ста- ска работил- 
та скупщина в Димитровград в събота от на истински център на планинското бягане. ница бе орга- 
17 30 часа Общинският професионален сътрудник за низирана

- Димитровград е готов да приеме всички СП0РТ Александър Андреевич каза: Очаквам през месец март в Дома на културата, а тези дни бе устроена из- 
т„ яо Птлг-гятя о ия множество гости от Министерството на мла- ложоа „калиграсрия .

гости и да бъде добър домакин. I шстата е на гпопта АГГ както и от Гпоптния гь- Дизайнерът Йелена Николич каза, че е била приятно изнена-
пълно в съответствие с определените стан- Съобия' Налявам се всичко^ла мине дана от голямото желание на малките калиграфи да овладеят
дарти, остава само да се уточнят няколко де- Р ‘ д това умение. Тя оповести, че наскоро в културния дом ще започ-
тайла. Дано времето бъде хубаво. Направена какт0 трябва, а добрата организация да ни не работилница за изработване на оригами, популярна японска

препоръча за организиране на още по-значи- техР1Ика за изработка на фигури от хартия, 
телни състезания. Д С.е голяма крачка в развитието на тази млада

атлетическа дисциплина и очаквам след тази

Ниш под егидата на Наци
оналния съвет на българското малцинство организира гостуване на цариброд- 
ски ученици в Ниш. Гости на „колегите" си в ОУ „Свети Сава" бяха членовете на 
прочутия ученически духов оркестър и на фолклорния и декламаторски кръжоци 
в ОУ „Христо Ботев" от Димитровград, които успешно се представиха пред из-
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Разходка на иарибродскитеНаташа Стоилкова, ученичка на випуска в босилеградското основно училище

С усърдна работа до 

престижната награда
Престижната наг- нителна литература, интернет и пр. Тя ни ска улица, ^й-мпред за е

рада - ученик на таз- разказа, че още от малка е неразделна с кии- ^лките аб тур ^ ^ няколко дни след тях и уче_
годишния випуск на гата, понеже е научила да чете и пише много У1 " ди0 образование. Абитуриентските
Основното училище преди да тръгне на училище. ници , Р „ХОТРЛ Сакс Балкан".
"Георги Димитров" - Книгата и ученето обикнах под влияние им балове се състоях 
в Босилеград, Ната- на дядо ми Борис, който е пенсиониран иача- 
ша Стоилкова е зае- лен учител. Още когато бях малка той редов- 
лужила с упорита и но ми разказваше приказки и ме учеше сти- 
всеотдайна работа, хотворения и песнички. Вече като 6-годишна 
Винаги е максимал- той ме научи и буквите и аз самостоятелно 

четях и пишех. Много съм благодарна и на 
ия ми учител Драган Петков, понеже и

Абитуриентите от димитровградските училища по тради
ция всяка година правят „корзо" из главната димитровград- 

този хубав обичай ни напомниха 
от осми клас на Основ

но подготвена за всеки урок, съсредоточено 
следи лекциите по време на часовете и с една първ
дума казано, тя е просто образец за свръхуче- той също ми всади интерес към книгата и 
ник. Така за Наташа говорят нейните препо- ученето, както и на родителите ми Иван и Ва- 
даватели в босилеградското основно учили- леитина, които са винаги готови да ми окажат

помощ и да ме посъветват, казва тя.
Наташа е ученичка с всестранни интереси, 

знае само за петици и признания. Носител е а изключително е активна и в извънкласните 
на грамотата "Вук Караджич", а многократно дейности. Редовно побеждава на общинските 
е печелила награди и признания на общин- прегледи на декламатори, активен е член на 
ски и окръжни състезания по различни пред- фолклорния ансамбъл към Центъра за култу- 
мети. Тази година спечели второ място на ре- ра и притежава изключителен талант за 
публиканското състезание по български не. Почти на всяко културно мероприятие в 
език, а преди 2 години завоюва и първа награ- нашия град тя изпълнява български народни 
да на това състезание. песни, попбалади и др. Директорката на гимназията Снежана Симеонова пожела

Скромната найученичка изтъква, че е из- Свръхученичката планира да продължи на абитуриентите да се запишат в желаните факултети, да 
ключително доволна от полученото призна- образованието си в босилеградската гимна- станат добри екеперти, а преди всичко да останат добри хора. 
ние, което я задължава да продължи да рабо- зия, защото, както изтъква, след завършване- Директорката на основното училище Катарина Симеоно- 
ти упорито и да бележи нови успехи. то на гимназия ще има възможност да избира ва тРЬКНЗ) че всички осмокласници заслужват петица за ху-

-Чувствам се прекрасно. Благодаря на учи- на кой факултет да се запише. Откри ни, че маностга си „Различни са им оценките, но е много важно, че 
телския колектив, който сред всичките отлич- мечтае да стане фармацевт или пък учител по всички те Са много добри като хора ", каза Симеонова, 
ници точно мен ме избра за ученик на випус- някой предмет. Как бяха докарани абитуриентите за незабравимите вече

ри? В репортажа си за разходката им журналистката от РТ 
Цариброд Андрияна Ташкова Александрова забележи, че 

имаха възможност да видят истинско

ще.
По време на досегашното си школуване тя

пее-

В момента се подготвя за окончателния из-ка, споделя тя.
Най-добрата ученичка посочва, че винаги пит, който завършилите осмокласници в 

се е стараела редовно да учи уроците по всич- Сърбия за първи път тази година ще полагат 
ки предмети, внимателно да следи лекциите за записване в средните училища, 
в час и да разширява знанията си чрез допъл-

„димитровградчани 
модно ревю". Б.Д.

ПА.Р.

На междуокръжния преалед на
По повод промоцията на монографията „111 години на книгата - библиотеката самодейните театри 6 Лебане-------
в Димитровград 1898-2009"--------------------------------------- ТреТО МЯСТО За „Няма

даде, няма бате"Димитровградско се гордее 

с библиотеката си и с библиотекарите Димитровградският теа- зае второ място, докато мла- 
тър „Христо Ботев" участва в дата актриса Катарина Арсо- 
междуокръжния преглед на ва спечели награда за под- 

_ самодейните театри, който държаща женска роля.
Съществуват библиотеки в „бликат" млади поети, артис- нични умения на Ьета. Смя- тези дни се проведе в град ле- Нека да припомним, че ав- 

много градове и села. Същес- ти, декламатори, художни- там, че кулминацията на ус- дане ^ най-новата си пиеса тор на пиесата „Няма даде,
твуват, за да предлагат на ци... пешното развитие на библи- д^яма даде, няма бате" ди- няма бате" е драматургът от
гражданите книги за прочит Четейки книгата, която те- отеката е именно периодът, в митровградските артисти за- Пирот Сърбислав Минкович, 
и да пазят книгите, докато хо- зи дни бе на пиедестала, при- който работи и твори Бета. За еха треТо място в крайното докато постановката е дело на
рата спят. Нашата библиоте- помних си за много неща и този период може би един подреЖдане. Актрисата Сне- димитровградския театрален
ка „Детко Петров" не заспива научих много факти за исто- ден ще пише тъкмо някои от жана Златанова спечели наг- деец Слободан Алексич. Пие-
нито за миг, тя просто бди. рията на нашата библиотека - малчуганите, които днес по- рада за главна женска роля. сата „Купон в зеления ъгъл" е 
Тича от град до град, от една крепостта на културата. Се- сещават „Поетичната рабо- Детската сцена към театъ- дело на Елизабета Георгиева,
до друга държава и сее ца- тих се за възходящата линия, тилница , и то с такава енер- ра „Христо Ботев" участва в докато постановчик е местни-
рибродския идентитет, твор- която отразява успеха на ве- гия и всеотдаиност, на които проявата в конкуренция на ят театрален деец Делча Ги-
чеството и успехите на наши- домството от 1898 г. насам, тя ги научи. детски пиеси и със спекатакъ- гов
те деца! Спомних си и за дейците-ре- Гордана Величкова, ла си „Купон в зеления ъгъл"

Нашата библиотека е неу- форматори, от които взех възпитателка
морна и жизнена като малко първата книга за прочит - Ве- 
палаво дете, благодарение на нета Петрова, Милка Глиго- 
своите заети, а най-много рова, Кая Лазарова и нашия

именит и обичан Момчило

Б.Д-

В сряда на димитровградската театрална сцена
благодарение на нашия чаро
дей, културен лидер в регио- Андреевич - Чика Моня. 
на, посланик на българската През септември 1996 г. 
и сръбската култури, на на- библиотеката се пресели в 
шата трудолюбива и любима сградата, където аз за първи 
Елизабета-Бета.

„Апартамент за изневяра 

от Пиротпът седнах в ученически чин 
Неизчерпаема креатив- и където научих първите бук- 

ност и енергия извира от нея, ви - „у камикат". Тъмко в този 
а тя от сърце я подарява на обект преди няколко дни се 

и най-вече на събрахме на промоцията на 
книгата на Бета. Искам да из-

В сряда вечерта на димитровградската театрална сцена гостува 
ротският Народен театър с представлението си „Апартаментът за изне
вяра", автор на което е унгарският драматург Бенчик Имре.

Пиесата на сцената е поставила Лиляна Иванович. В ролите се проя
вяват: Александър Радулович, Даниела Иванович, Милан Наков, Алек
сандра Стоянович, Тияна Петрович, Зоран Живкович, Марко Петриче- 
вич, Наталия Гелебан, Слободан Алексич и Делча Гигов.

Става дума за пиеса, която е на границата между комедия на ситуаци
ята и фарсова комедия, която изобилства с неочаквани ситуации, обра
ти и духовити реплики.

своя град
най-младите ни съграждани.

Свидетел съм на самото на- разя удовлетворението
(преди 11 години) на гордостта от факта, че излезе 

детската стая" - „Поетична- от печат една такава книга, 
та работилница", в която И самата „работя с деца, 
почти винаги кипи като в ко- така че за мен е привилегия 

ео ]/[ Се случи чудо като в да се наслаждавам на литера- 
приказка - от нея взеха да турните и драматично-сце-

си и
чадо

йкБ.Д.
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ров" в Босилеград от първи до осми клас да се реа- обучението в основното училище се провеждаше 
лизира на майчин български език и веднага да се на майчин език. До 1958 г. обучението и в гимнази- 
започне с превеждане на учебниците и семинари ята в Босилеград се провеждаше на български 
за усъвършенстване на учителите. език. Тези хора, конто са учили на български език

Що се късае до подготовката на учителите, пре- завършиха висши образования 
ди осем години (2003) Матицата на българите в специалисти в различни области: учители, юрис- 

Уважаеми родители, Сърбия със съдействието на МОН на Ребублика ти, лекари, инжинери...Това е доказателство, че
Езикът е основен белег на принадлежността към България и Университета "Св.св. Кирил и Мето- обучението на майчин език е предимство, а не 

една нация. Ползването на майчиния език във все- дий" във Велико Търново създаде възможност над пречка, както някои го тълкуват. Освен това почти 
кидневния живот и обучението на децата на май- 40 души от Босилеград и Цариброд да се дипломи- всички наши деца следват във ВУЗ-овете в Бълга- 
чии език е елементарно и неотчуждимо право на рат във Великотърновския университет, което ще рия. В момента 270 студенти само от Босилеград 
всеки човек. С изчезването на езика изчезва и на- рече, че ние имаме подготвен учителски кадър за следват в България, а според анкетата, която нап- 
родът, и народностното съзнание. Не случайно преподаване на български език по всички предме- равихме през декември 2010 г., почти всички аби- 
създателят на сръбската писменост Вук Караджич ти. Що се късае до учебниците, Матицата на бълга- туренти имат желание да следват в България, 
казва: Унищожиш ли езика на народа, унищожил рите в Сърбия, заедно с Националния съвет на От казаното дотук родителите на бъдещите пър-
си народа ' („Затреш ли народу )език, затро си на- българското национално малцинство, за деца, уча- волачета трябва да разберат, че това, което пра- 
род ). „Един народ съществува докато мисли, гово- щи се на майчин език от първи до четвърти клас, вим всичко е легално и законно, че с това не на
ри и пише на своя език" (Цедан народ поето)и док- осигурява безплатни учебници от България. Учеб- рушаваме суверенитета на Сърбия, а напро- 
ле мисли, пише и говори на свом ]езику"). ниците предварително изпращаме в Министер- тив, помагаме по-бързото й влизане в Европей-

Освен естественото право, придобито със само- ството на просветата на Република Сърбия и от ския съюз, сваляйки от плещите й обвинение
то раждане, Конституцията и Законът за образова- Белград получаваме писменно съгласие за пол- то, че не спазва правата на малцинствата, 
ние на 1 епуолика Сърбия ни гарантират правото зването им, подписано лично от просветния За децата, учащи се на майчин език, и занапред 
да говорим и учим на майчин език. Член 9. от Зако- министър. Учебниците за горните класове ( пети ще организираме безплатни екскурзии и почивки, 
на за образованието на Република Сърбия гласи до осми) се превеждат, по едни предмети вече са а когато дойде време те да кандидатстват във 
така. „Образованието в Република Сърбия се осъ- преведени, по други са в превод. Подкомисиите ВУЗ-овете в България, ще им дадем възможност да 
ществява на сръбски език. За принадлежащите при Националния съвет малко закъсняват с изра- бъдат записвани с предимство на безплатно обуче- 
към националните малцинства образованието ботка на програмите, но се надяваме и те да свър- ние.
се осъществява на майчин език. Изключително шат поверената им работа. Драги родители, като лоялни и доброжелател-
може да се осъществява и на сърбски език." В уни- Уважаеми родители, обръщаме ви специално ни граждани на Сърбия запишете децата си да се 
сон със закона, в най-новия Статут на основното внимание върху факта, че децата, които се учат на майчин български език и по този начин 
училище член 20. гласи така: „Образовател- учат на майчин български език, учат по същата дайте своя принос Сърбия час по-скоро да влезе в 
по-възпитател пата програма в Основното учили- програма от Белград, по която учат и децата, ЕС и осигурете по-добро бъдеще за децата си. Не 
ще „Георги Димитров" в Босилеград се реализира учащи се на сръбски език. Разликата е само в ези- забравяйте, че това е общ дълг на всички граждани 
на майчин български език." Въз основа на законо- ка, на който учат. Свидетелствата, които децата по- на Република Сърбия, 
вите разпоредби на 09. 06. 2004 година Училищни- лучават в края на учебната година са едни и същи и 
ят съвет единогласно взима решение с номер 132 за децата, които се учат на български език и за де- 
през следващата учебна 2004/05 година образова- цата, които се учат на сръбски език. 
телният процес в основното училище „Г. Димит-

Обръщение
КЪМ РОДИТЕЛИТЕ, КОИТО ИМАТ ДЕЦА ЗА 
I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2011/12 ГОДИНА и станаха изявени

Иван Григоров
зам. председател на Матицата на българите в 

Сърбия и зам. председател на Комисията на НС за 
сътрудничество с БългарияДо 1982 г. в Цариброд и до 1987 г. в Босилеград

Поглед в избирателните списъци но Царибродска община от 1903 година (1)

Пет общини с 44 села и град Цариброд
Чудна работа са изборите! Партии, обещания, лъжи... състава на Царибродска общи- 
колко щеш. Много е писано и се пише, много е говоре- на. Освен Царибродска, Ньой- 
но и се говори за изборите и все нещо остава ненаписа- ският договор разсякъл и Ком- 
но, недоизказано. Но аз няма да пиша за „новите" избо- щишката, Станянската, Боров-

ската и Калотинската селски 
общини, а след Втората светов
на война „комитетите" откъс
нали селата Държина и Власи 

и две села от Димитровградска 0т Царибродско и заедно със 
община: Градини и Бачево. село Славиня ги присъедини- 

В Царибродската градска ли към община Пирот, 
ни с44 села и град Цариброд- община са включени град Ца- Сегашните села от Дереку- 

23-годишно риброд и село Пъскашия, Л2/ които са в състава на Ди- 
градче. общо 669 гласоподаватели. митровградска община, не са

В регията Висок са същес- От Желюшката община в обхванати с избирателните 
селски общини: Понишавие са влизали селата списъци, понеже 1903 година

■КЛу

•.

у

ри, за партии, победени и победители... Ще хвърля друг 
поглед към изборите и избирателите в Царибродско 
преди повече от 100 години.

Стара планина I *"<*«. .
- ВиСОК V - $**Г'Г\адо

1 «лмлк, МП* 1
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През 1903 година, преди 108 
години, Царибродска околия 
са съчинявали 5 селски общи-

малко, младо,

19 44 ■
• ч-,/\ ма
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твували две
Славинска с 644 и Комщишка Желюша, Лукавица, Гоин дол са били към град Трън в Бълга- 
със 791 избиратели. Славин- и Сливница.
ската община с център село В южната част на тогаваш- ' в началото на XX век за пъл- 
Славиня е обхващала още се- ната Царибродска околия са нолетни се смятали хора на 
лата Брайковци, Изатовци, Бо- били Боровската селска общи- възраст от 21 години 
лев дол Каменица и Сенокос, на с 821 гласоподаватели и се- Можели са да гласуват само 
Комщишката селска община е лата от Желюшката община (с мъжете, докато жените не са 
обхващала сегашните димит- 584 избиратели), които не се имали право на глас - не са 

Горни Криво- намират в Понишавието - Дър- могли да гласуват, да избират 
“ жина, Власи, Планиница и и да бъдат избирани.

рия.
09

и повече.
Забърдие 39 А,-' 35 'У'**

т
ровградски села
дол, Долни Криводол и Вълко-
вия, както и селата Комщица, Грапа. _ В избирателните списъци са
Губеш Смолча и Бърля, които Дерекулът, най-южната вписани: името на населеното 
сега се'намират в България. част на сегашната Димитров- мяст0, броят на избирателите, 

Забърдието също било градска община, е принадле- имената и фамилиите им по 
разделено па две селски общи- жал към Трънска община. Се- азбучен ред, възрастта им, за- 

• Смиловска с 835 и Станян- гашното село Врабча е малка нятието, грамотността, деня, 
ска с 885 избиратели. Към част от едноименното село, ко- когато започват да се възпол- 
Смиловската община, освен ето сега се намира в България зват от избирателното право 
Смиловци като център на об- и което тогава е било център (за тези, които не са имали то
плината се числели селата на селска община Врабча. ва право при съставянето на
Одоровци Пъртопопинци, Гу- В състава на Боровската сел- списъка), основа, на която за- 
леновци Радеина, Петърлаш и ска община са влизали: Борово писаните избиратели са зали- 
Моинци В Станянската общи- (център на общината, сега чени от списъка и разписка на 
на са били включени селата разделено на 3 села: Барие, Би- „контролирующия гласуване- 
Станянци, Голеш, Върдловци ло и Верзар), Бански дол, Гор- т0" член на избирателното бю- 
(сега в Годечко, България), как- на Невля, Долна Невля, Прача, ро. При гласуването пред име
то и Бребевница и Мъзгош от Драговита, Скървеница и По- то на всеки гласоподавател е 
сегашната Димитровградска ганово. отбелезявано, че е гласувал. В
община. От приложените карти на различни села броят на гласу-

В състава на така нареченото сегашната Царибродска (Ди- валите е бил различен, но пра- 
алотин- митровградска) община се ви впечатление, че процентът

Понишавие
I

ни 4?\

' 04 **! Ш
01Бурел

<-.*еуГ$а- 02 V
V 36 „>■ е г;>9«н„ ( 41■ N.

29
24 12 ;

IПонишавие са били
ска, Царибродска и част от Же- вижда, че много седа от тога- на гласувалите е бил доста го- 
люшка общини. Калотонската вашните селски общини ги ня- лям _ в повечето села над 50%. 
селска община е обхващала се- ма, дори общинските центро- 
лата Калотина, Драгоил, Дра- ве Славиня, Комщица, Кало- 
гоман, Липинци, Чепърлинци тина и Станянци не са вече в

V'. 45
“чааУгапа .

27Дере кул- Продължава -
34Цветко Иванов
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Пореден успех на босилеградските лекоатлети-ветерани- Ш«»
Балкански - Слоза (Лескобац) 3:1 1ТПобеда за Сръбска лига гД

I.. Ш гьр 
1 . .

сцд"й?5,т™““"" -йткедг&й: «едтйате мяЕи&«й|Б М»
ри: Алексов в 17 и 24, Османо- вич 7.5), Савич - (Гюров 7.5), В. илкович 6). 
вич в 31 мин. за Балкански, а Георгиев 7, Алексов 8 и Л. Джу- Играч на срещата: Ален 
Димитриевич в 11 мин. за .Сло- нич 7. Алексов.
'га. Жълти картони: Соколов от Слога: Яничиевич 7, Димит- Само след един сезон в 
Балкански, С. Джорджевич и риевич 7, И. Джорджевич 6.5 Нишка футболнауюна Ьалкам- щ
Стоянович от Слога. . (Стефанович 6), С. Джордже- скИ се завърна в Сръбска лига, Щ

------------г --------------------- побеждавайки на своя терен
отбора на Слога от Лесковац.
Гостите поведоха в 11 минута, 
което представляваше студен 
душ за играчите на Балкански, 
а и за публиката. От минута 
минута нещата започнаха да 
си идват по местата. Алексов в 
17 мин. изравни, в 24 пак улучи 
за превъзходство на своя тим, 
докато третия гол за димит- 
ровградчани бе дело на Осма- 
нович в 31 минута. Балкански
можеше да вкара още няколко Стефан Стефанов, Блажа Воинович и д-р Здравко Милади- 
гола - неговите играчи три пъ- нов< чл‘енове на дк Младост от Босилеград, спечелиха по един 
ти улучиха напречната греда. злален и п0 един сребърен медал на 10-ото открито първенство 
Аплодисменти на публиката на Сърбия по лека атлетика за ветерани, което миналата седми- 
измами младият Йордан Геор- ца се проведе на спортния терен на Военномедицинската акаде- 
гиев, който се завърна на тере- мия „ йелград.
на след 6 месеца. Пенсионираният полицай Стефан Стефанов (53) триумфира

В последния кръгБалкански в ДИСцИПЛИната скок на височина и зае второ място в скока на 
гостува на БСК в Буяновац. Ма- дължина в категорията от 50 до 55-годишна възраст, 
чът ще се игре в неделя от 17,30 Блажа Воинович (46), полицай в граничната полиция, завою-
часа- Д-С. ва първо място в дисциплината дълъг скок и второ място в скока

на височина при състезателите от 40 до 45-годишна възраст.
В останалите срещи от то- Д-р Здравко Миладинов (36), безработен лекар от Райчилов- 
зи кръг са постигнати след- ЦИ/ триумфира в бягането на 100 м, и завоюва второ място в ско
пите резултати: Единство - ка на дължина в категорията от 35 до 40-годишна възраст. 
Пуковац 0:3; Моравица - Вг#ч- с постиженията си на държавното първенство Стеф 
йе 2:2; Мрамор - Запланяц 2:1; инович и Миладионов се класираха за Балканското първенство 
Ропотово - Морава 7:2; Мо- по лека атлетика за ветерани, което от 2 до 4 септември ще се 
равац Орион - Злочудово 3:0 Г
и Радан - Пуста река 2:1.

ь т
1^^/ V/ '< штТШт дВ &5;

-"■уА цт
* .ЙК'

!:}•Таблицата след 29 кръа щ ч;,1 7щрпв. заг. гол-разл. точкмач нов. т ш
ШЯ

73:36 : 6120 2 71. Балкански (-1) 29 , Г ■г : а5764:21629 17 62. Пуковац
47:25 5263. Запланяц (-1) 29 15 8
56:25 494. Моравац Орион 29 тм-14 7 8

13 48:44 485. Слога 29 16 0
6. Пусга река 12 51:39 4729 15 2 Ш7. Моравица 10 34:33 4729 14 5 Ш Т.Д [<]
8. Морава 13 59:54 4429 14 2
9. Ропо тово 13 54:48 4229 13 3

13 38:44 4210. Вучйе 29 13 3
12 47:38 4129 12 511. Злочудово
12 34:38 41.29 12 512. Мрамор
13 41:47 4013. БСК 29 12 4
16 33:46 3129 9 414. Радан
22 50:93 1715. Младост 29 5 2
26 20:119 416. Единство (-1) 29 1 2

Младост - БСК 2:5

Гостите материализираха 

численото си превъзходство
а нов, Во-

проведе в Домжале, Словения.
Освен от Сърбия, в състезанието участваха и лекоатлети-вете

рани от Черна гора, Босна и Херцеговина и Хърватска.
Босилеград, 5 юни, стадион "Пескара", зри- ъгъл на вратата на Младост. След това босилег- Разноските за участието на босилеградските ветерани на пър-

200. Главен съдия: Далибор Велко- радчани консолидираха редовете си и създадо- венството в Белград изцяло пое общината. Състезателите бяха
вич от Пирот. Голмайстори: Спасич и Чипев за ха няколко шанса, обаче не успяха да вкарат придружавани от председателя на Спортното дружество Мла-
Младост, Стефанович, Захири, Димич, Живич гол. До края на първата част съдията награди дост Стефан Стойков, който е и треньор на АК Младост,
и Стоянович за БСК. Жълти картони: Б. Бойно- гостите и с дузпа, която реализира Димич. 
вич, Л. Динов и А. Динов (Младост), Мустафи и През второто полувреме се води равностои-
М. Станкович (БСК). Червен картон: Н. Бойно- на борба - и двата отбора си размениха по два (~)1ггут,з1сття гтря ТТпПОГП
вич (Младост). гола. В 59 минута Живич вкара четвъртия гол за А7А.рьЛ1Н.с1 лиад---------- р-------

В 18 минута заради втори жълт картон от те- гостите, в 64 Спасич намали на 1:4, а в 78 Чипев
беше изгонен младият защитник Немня с великолепен изстрел с левия крак вкара вто-

оинович. Съдийското решение бе прекалено рия гол за "зелените". След това попадение до-

тите^на^уж^и^^отБа^ушниц^бяхагюмилосьрдни домакини 
футболистите на Младост резултатът от тази коленен изстрел от двадесетина метра Стояно- ^“^ГмреГата на Пърчевац В останалите мачове бяха 
среща беше във втори план а от друга страна вич оформи крайния резултат - 2.5 в полза на постигнати слеРните резултати: Борац - Владимир Дуркович

ята да^показвгГдорищга^ълти картона на един Младост: Величкович, Н. Воинович, Зарев Б. 'ДРадГ° “ р 1 Фиаско Р^иТГ-1 ^ НаПреДЪК

%%*г6оаис' “т 4™. ».оР; фуло.„™«
БСК: Симич, Костич, Чукович, Вйетрович, Бела паланка са непоклатими на първото място с 53 точки, за-- щото до края на първенството остана още един кръг, а второкла

тели около

ПЛ.Р.

Лужница - Пърчевац 10:1ена!

Босилеградчани отново започнаха лошо ма-
резултата6 следедин не^еГите^н удар н^Сте- 1ович), Д^мич^н!'Стан7оТич^хири(^™ич сираната Лужница има 4 точки по-малко.
^анович извъ^г наказателното поле. Само две (Стоянович). й ® П°следния кръг от тазгодишното окр=^
минути след отстраняването на Воинович гос- На 12 юни (неделя) приключва тазгодишно- болистите на Лужница гостуват на Владимир Дурков Р
титеУудвоиха преднината си. Захири отправи то първенство. В последния кръг Младост гос- аовац. В останалите двубои ще „воюват Пърчевац ДРУ^Р' 
също неубедителен удар по земята извън нака- тува на Запланяц в Гаджин хан. Танаско Раич и Напредък, Единство (БП) и Темац Гнила
зателното поле, а топката завърши в десния ПЛР. Единство (П), Драгош и Борац. Ч. Благоеви <

Филип Филипобич - Балкански 3:2ПОЛ - 17 кръз
*В плей-офите 

на младежката лига 
за Пиротски окръг 
съответният състав

Пирот, 5 юни 2011 г., игрището „Циглана , зрители - около 50, Игрището в Нишка баня, зрители Кирков 8, Станулович 7.5. на
рефер - Владан Милошевич от Пирот (7). Голмаисгори. Ценич в / _ около 100, рефер - Боян Стоянович Играч на срещата: Радосавлевич. Ди в " и?ппе- 
за Провадия, а Б. Георгиев в 55 минута за Желюша. от Ниш (5). Голмайстори: Радосавле- Петлетата на Балкански след края на състава н V

Провалим: Маринкович 7, Б. Петкович 7, Петрович 7, Чирич 7, вич в 5, 20 и 68 (од дузпа) за Филип мача останаха още половин час на иг- «.„мята
Младенович 7, Панич 6.5 (Стефанович 6.5), Ценич 7.5, Наиденович фИЛИПОВИЧ/ Алексов в 25 и С. Марин- рището и плачеха, тъй като реферът в ^ Кптев в
7, Николич 7, Раденкович 7 и Минич 6.5 (И. Петеович -). ков в 35 мииууа за Балкански. Жълти последните моменти на мача (мачове- ?! пв 0ТдуЗ'

Желюша: Рангелов 8, Савов 6.5, Величков 7 Н. 1 еоргиев /, Ди- карТОНИ: Стоянов и И. Маринков от те на петлетата продължават 70 мину- е7 „мтгга. В 
митров 7, Маринков 7, Велков 7.5, Д. Иванов 7, Б. Георгиев 7.5, М. Балкански. ти) отсъди несъществуваща дузпа за последНия кръг от
Иванов 7 и Йосифов 7. Филип Филипович: Михайлович 7, домакините и по този начин им пода- „ ,„,-,_пгЬите младС'

Желюшани през пролетта печелят точки и на гостуванията си. динич 7# г0ЦИч 7 (Мирич -), Габелич ри три точки, които са- им необхдими „итр на Балкански 
Този път донесоха важна точка от мача срещу отбора на Провадия 7^ Николич 7, Тодорович 7, Топало- за спечелване на първото място в лига- в Бела па-

Пирот. През първото полувреме докамините бяха по-добри, вич 7/ Митич (Банич .Илич 7д Ра. та ланака на съответ-
имаха териториален превес и дори пропиляха дузпа в 19 минута. ДОсавлевич 8, Булатович 7 (Мандич-). Димитровградските петлета бяха ния състав на Ед>|Н" 
През второто полувреме гостите бяха по-добри и имаха шансове Балкански: Манов 7, С. Маринков по-добрият съперник през второто по- ств0 Мачът ще се 
да стигнат и до победа. 8, Киров 7.5, Зарков 7, Г. Маринков лувреме. Създадоха множество шансо- ИГРае през този у11'

В последния кръг жалюшани домакинстват на Младост от Ма- 7 д, рЪрГОв 7.5, И. Маринков 7, Стоя- ве за отбелязване на голове, но не се к
ли СуводоЛ-Мачът ще се игре в събота на 11 юни 2011 в СЦ „Парк нов 7 д и Алексов 7 (А. Алексов -), възползваха от тях.
от 1Л30 часа. & ’

Провалия - Желюша 1:1 Реферите нагласиха резултата

В

кенд.д. с.
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Почина трудолюбивият"Премяна" за?> 

балканското синдикален деец
■ ■

Митко Томов
*АЛ5И '•$?*'г-*

първенство
На 27 май 2011 година та Му в синдиката бе из- 

тихо и достойно от този бран за депутат в Народна- 
свят си отиде Митко То- та скупщина на Сърбия, 
мов. Роден е в с. Трънски където също защитаваше 
Одоровци през 1930 г. във работническите права, 
видно селскостопанско се- както и интересите на бъл

гарската национална об- 
Ние, неговите другари, щност в Сърбия, 

приятели и роднини, го След това дълги години, 
познавахме като най-до- т.е. до пенсионирането си 
бър човек от Димитров- работеше в органите на 
градско. Млад средношко- вътрешните работи, 
лец, а след това и юрист, За своя всеотдаен труд е 
кариерата си започна в получил множество приз- 
Пиротски окръг още през нания - Орден на труда със 
50-те години на миналия сребърен венец, Септем- 
век, като секретар на тога- врийска награда на Общи- 
вашната Община Суково. на Димитровград, редица 

Трудолюбив и усърден, синдикални награди и др. 
афирмираше се като об- Говореше малко, но спо- 
ществено-политически де- деляше много, поради кое- 
ец, в резултат на което бе то всички го уважаваха, 
избиран за председател на Горди сме, че го имахме 
Общинския синдикален и безкрайно тъжим, че го 
съвет в Димитровград, на загубихме, 
който пост прекара повече В траен спомен ще ни ос- 
години. Със синдикалната танат неговите усмивка, 
си дейност ще бъде запом- доброта и скормност. 
нен като истински борец за Поклон пред светлата 
работническите права, му памет!
След изтичането на манда-

В Димитровград се про
веждат подготовки за бал
канското първенство по
планинско бягане, което ще 
се проведе през средата на
този месец.

Боядисват се пейките, ре
монтират се фасадите на 
Центъра за култура
Галерията „Методи Мето т-------—‘ ТГ“ — __
Петров", възстановяват се ... “‘Гтг
тротоарите...

мейство.
и на

Б.Д.

Иван Денчев

Тъжен поменСъстезание по 
спортен риболов

щшщшяш Изминаха 40 ТЪЖНИ ДНИ от смъртта на 
■ нашия мил съпруг, баща, дядо, прадядо

Г гШ ВОЙИН ТОДОРОВ 
уИ (1926-2011)

от с. Градинье,
прекарал пет години на Голи оток 

Панихидата ще се състои на гробищата в с. Градинье в 
събота на 11 юни от 11 часа.

Добрите хора никога не умират, те винаги оставят ясна 
диря и светъл път, по който да вървим!

Малка обява
КАРП зае първо 

място
Продавам ремарке за мотокултиватор 506 па из

годна цена. Справки на телефон: 064 28 39 204.

—ув2жажшшжтшшт»гшятт

I- -

На неотдавна проведеното 
състезание за купата на Сър
бия по спортен риболов в дис
циплината хващаме на плувка, 
което се проведе в Темска, ди
митровградският отбор КАРП 
зае първо място. В-състезание
то участваха 10 отбора от цяла 
Сърбия. Втори бе Н 
Ниш, трети Бели Тимок от 
Свърлиг...

Бог да прости нашата обичана съпруга, майка, свекърва, 
тъща и баба

ДОБРИНКА СТОИЛКОВА 
(1933 -2011) 
от Босилеград

От семействата Тодорови и Петкови

з Скъпата ни покойница почина на б юни и 
бе погребана на 7 юни в босидеградските гро
бища.

Почивай си от трудовете, делата ти вървят 
пред тебе! Бог да упокои душата ти!

шштаисус от На 18 юни 2011 г. се навършават ШЕСТ 
МЕСЕЦА от смъртта на

КАРП бяха 
Милко Соколов, Димитър Ди- 
митриев и Милован Соколов. 
Милован бе най-добрият със
тезател в индивидуална конку
ренция.

На 12 юни КАРП ще бъде 
домакин на състезание за купа
та на Сърбия па езерото Сават. 
Ще участват 15-ина отбора от 
Сърбия и от България с над 70 
състезатели.

Нека да отбележим, че 
Същата дата КАРП ще отбеле
жи и патронния си празник 
Света Троица. Д- С-

В АНГЕЛ БАСОВ - РАША1състава на
родом от с. Височки Одоровци, 
работил и живял в село Злоти Бор

Панихидата ще се състои на 18 юни 2011 г. от 
11 часа на Новите гробища в Бор.

Времето минава, но тъгата и болката остават. С много 
обич те пазим от забравата дълбоко в сърцата си.

Опечалени: съпругът Борис, синът Иван, дъщерята Воинка, 
снахата Валентина, зетът Васил и внучките Емилия и

Наташа

Възпоменание Съпругата Милена, синът Владан, снахата Татяна, внуците 
Елена и Марко, роднините и приятелите

На 15 юни 2011 година се навършват 
ЕДИНАДЕСЕТ ТЪЖНИ ГОДИНИ от смъртта 
на нашия мил и незабравим син, брат, шурей, 
вуйчо, девер и чичко

на

1 "
ТОМИСЛАВ СТОИМЕНОВ 
(1974 - 2000) 
от Босилеград

Тъжен помен
Измина ЕДНА ГОДИНА от смъртта на на

шия приятел

;

Обява шС много обич и тъга пазим спомена за твоята безкрайна 
доброта.

Почивай в мир!
ЧЕДОМИР НИКОЛОВ 
гимназиален учител по физика

Винаги ще го обичаме и няма да го забравим.

Неговите приятели Васил и Милованка Каменови

Давам безплатно ливада 
за косене. Ливадата се 

намира край Димитров
град.

За доплънителни ин
формации звънете на 

тел. 010/363-143.

Скърбящи: родителите Борка и Иван, сестрата Вера,
Григор, племенникът Винко, снахата Сунчица, 

племенниците Сандра и Йован и многобройните роднини

зетът
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Млого души отоде, 

малко се върчаю!
Криво огледало

Сечате ли се ко беше йедно кърпимо, да поминемо. Е, ама од извесно време ве- 
^ време ка наши човеци пойдо- че манумо да броимо генерацийете и да се сърди- 
' ше къмто запад, или север - на мо ако не дойду за празник, престадомо да се 
V работу по Гьерманию, Вран- подсмивамо на децата ако не знаю да опепеле ни 

цию Швейцарию, у Швеску йедну думу нашинскьи... и що ие най-страшно ма- 
Данску? Колко майкье се нумо да се надамо дека некое од новата поколения 

расплакаше тегай, колко прегръткье и сълзе има- че дойде на бащиното си огньище!?
Белград, 3 юни 2011, Нюз. - се Коридор 10 да бъде много Шв, КОЛКО МЛОГО обвЩОНИЯ ДвКО СЛвД ИЗВеСНО Вре- Имаше И ГОДИНв КИГО ОТОДеНЬвТО МОЛКО ЗОСЪНу, 

Коридор 10 ще бъде завършен по-евтин и по-лесен за изграж- ме це [р] дойду [ОМО ДО ЗОработе ПОре И ВЪрЧОЮ НОЛИ Св ВОДвОШв ВОИНв, уВОДИШв СОНКЦИИв И Друго
до края на 2013 година, но по дане-заяви Мърконич. Той до- " г ЧУПИЛО ШО НИ СПОЛеТвШв. Ка МИНу И ТОВО ПОК П0Ч6-
него ще бъде забранено движе- бави, че гражданите не трябва Св... чудили.**
нието на всички моторни пре- да се тревожат, защото Кори- ДрН0 ама Н0 ^ило ^аш тека у първете ГОДИНв НО- Шв ДО ОТОДв ПО СТрОНСТВО С ВИЗв ИЛИ ОвЗ ВИЗв, С ВвЗв 
”аГза7оло^чГе,°™а чеС То“щУ минав™ ЩИ рабоТНИЦИ ИЗ СТрОНСТВО СИ ДООДеОШе 30 СВОК ИЛИ 6вЗ ВвЗв, МЛОГО ДУШИ ОТОДв, 0 МОЛКО Св ВЪР-

ниТьр на^инфраструктураТв ^Инженерите меувериха, че ПРПЗНИК" ГьерМОНСКЬе ЛИМуЗИНв Св ЛЪСКООШе У СВОК 
правителството на Сърбия. нашите пътари са достатъчно ТрвТ ДВОр, Д6Ц0 С0 уПИЩОЛО НО НОШ ДИ0Л6КТ, ОМО

Както заяви той, последни- находчиви и могат да изградят се и понекоя гтппнска ДУМО СвЧОМ Св КО РОС- ДвКО Нв в ДИСЦИПЛИНИрОН, ДвКО ТвШКО Св ПрИВИКОВО 
те анализи са показали, че из- път с по-малко материал, но № г ил «„плп п/ или пп^
граждането и поддържането наглед разликата да е иезабе- ПрОВЛЯОШв 30 ЙвДНОГО НОШвГО ЧОВвКО у ГьврмаНИЮ НО рвД И 30К0Н! ШМО, НО ЗОПОД, су между наи-ДОО-
леноВТск“п™и чеЛЗъ ажавПрека" лежима ' подчеРта «инистъ- ка си д00дил за у май па после се збрали югослове- рити работници, знаю какво йе ред, дисциплина и 
може да събере достатъчно па- ^Спестяванията с материала НИ ОД раЗЛИЧНИ Краища И ГО ПИТОЛИ „ЩО ИМО НОВО у ХИГИЙвНО. Ка ДОЙДУ ДОрИ Св ОПИТОК) НО НОС ЩО СМО
ри да я финансира дори и ще дадат възможност на дър- Ц)гу" 0 ОН рвКЪЛ КвО Чв ИМО - СЛИВе Се УЦЪфтеле, ОСТОЛИ Тука ДО „СОЛв" КОКО ДО Св ВЛОДеЙеМО... АрнО
двойно да уведичи пътните жавата да изпълни всички за- ' ' “ " „„„„„ »пилища се упояла, народ се умърдал..., а млого и убаво, ама бързо се ману од „кьораву рааоту ко 

души не го разбрали, па тражили од другога на- виде дека нищо не помага, 
шинца да ньи преведе... После гасарбайтерити, ка-

баде"РвърщенКиРбраОРме0коТ СегаТтози проблсмще“. К0 ГЬИ У НеМСК0- ПрореДИШе ДООДеНЬеТО, 0 Мв У СТрОНСТВО ОТОДвОШе ГЛОВНО „ЛрОСТИ рабоТНИ-
промисното решение да бъде решен, така че всички, на кои- ДвЦОТО ГОВОрвОШв МОЛКО ШОПСКЬИ, МОЛКО НбМСКЬИ, ЦИ , 0 СО ОвГОЮ ДвЦО КОЯ ЗОВЪрШв ВОКуЛТвТИ И
завършена само аварийната то през изтеклите години бяха иди Впен[КЬИ Цоче дп се ГОВОРИ 30 ВТОРУ ГвНерО- ДРУГЬв ГОЛвМв ШКОЛЬв. ТуКО НвМО работа 30 НЬИ, лента, по която ще мотат да ка- обещани пари, но не им бяха " 1 "'“ю ‘“'"Т "г/ ' г

ат само колоездачите - каза дадени, могат да бъдат сигур- ЦИЮ, КОЯ СИ ПОЗИ КОрвНИТв, ОМО НОДОЛИ Чв Св ВЪрНв НИКОМу Нв ТрвЬу, 0 ТОМ ГЬИ ЧвКОЮ С рОШИрвНв руКЬв 
ърконич. Той напомни, че ни, че ще ги подучат - обеща дом доста бе пратеоше парице на нас старцити и с убавв заплате. Ако, нека барем они виде аир,

заради новата стратегия из- министърът на инфраструкту- г г г-> ' '
граждането на автомашстра- рата. ЩО СМО ОСТОЛИ ПО С6Л0 И ГрОДОВв, ТО ДО МОЖв ДО ОКО Нв МОЖвМО НИв!
дата ще струва много по-мал-

ИЛИ

чаю!
И кой каже дека наш човек не обича да работи,

такси. дължения към уч
- Тъй като гражданите очак- проекта лица и фирми, 

ват завършване на работите, а 
и самият аз няколко пъти га- остана длъжна на мнозина,

аствалите в

- Заради кризата държавата И йоще йедно нещо йе млого важно - у онова вре-

к
Мърконич каза, че забрана

та на транспорта няма да зас- 
- С оглед на факта, че по ав- траши транзита през Балкани- 

томагистралата няма да мина- те, понеже до края на 2013 го-
ват МПС-та, в изграждането й дина ще бъде завършен мостът Везните могат да осъщес- него, но това влияние е при- 
не е нужно да спазваме всички при Видин, който свързва Бъл- хвяват любовните маневри с ятно и трогателно. Мъжете от
стандарти. Например подло- гария и Румъния, така че евро- такова ИЗКустВО че техните този знак създават обстановка
гата, върху която се слага ас- пейският транспорт до Тур- з ' иа чгяпипии» и п,гяагир Тргя
фалт, както и последният слой ция и нататък към азиатските жертви рядко се досещат ка- Р -
ще бъдат много по-тънки, по- страни безпроблемно ще зао- кво става. Затова някои ас- А Р щ _
неже по тях няма да минават биколи Сърбия. тролози ги смятат за най- Отрицателни черти. Тъй
автомобили. Това ще доприне- Йован Рабренович егоистичния знак. В съпру- кат0 Везните много се стРе-

жеството избягват неприят-

№ко.
Любовен хороскоп

мят да угодят на другите, мо
гат да отидат твърде далеч и 

ностите, които им развалят да заГу5ят своята индивиду- 
настроението. По време на адност. Те трябва да се стара- 
любовта са много идеалис- ят да бъдат по-практични и 
тични, отделяйки внимание да въплъщават творческите 
на ласки и целувки. Те са си идеи в действие, а не прос- 

атмосфе- то в мечти. Трябва да се нау-

Кратка история на медицината
2000 години преди нашата ера: - Ето, изяш този корен.
1000 години от н.е.: - Не яж този корен, той е езически! 

Кажи тази молитва.
1850 г. от н.е.: - Да казваш молитви е суеверно! Изпий 

тази отвара!
1940 г. от н.е.: - В тази отвара има змийска отрова! Глът

ни това хапче!
1985 г. от н.е.: - Това хапче не е ефикасно! Вземи този ан

тибиотик!
2000 г. от н.е.: - Този антибиотик е вреден! Ето, изяж то

зи корен!

чувствителни към
рата в спалнята - леглото ви- чат да приемат сексуалната 
наш трябва да е чисто, свет- страна на съпружеството с ра

дост. От всички знаци Везни
те най-често се разсейват по 
време на полов акт - за тях е 
обичайно да мечтаят по вре-

„ , , „ ме на любов и да мислят за _ „„Как да се удовлетворят Вез- бивш любовник или Несбъд- събира запас за черниднш
ните? Отнасяйте се към тях с ~ Оценка на верността, иу**

™Икономика налюбовта.Вез- мдадите „пе-
тел но до 23 години, се

ните не са изясни в иконо- мятдаАобразувахтесенсьюз» 
миката на любовта. В днеш- б ? п^иятелсГвото. В 
ния свят да достигнеш своите ^ружество?0 Са отлични, 
цели е необходимо да имаш ™ че от тях „е «
твърдост жестокост в харак- Р У ролята
тера, а Везните често нена- астенАюбоР„ик и че им се 
виждат откритата конкурен- пр^едоставя относителна сво

бода да се занимават с °бщеС 
твен живот и да посвещав 
свободното си време на е 
тическите ценности, за ко* 
имат великолепно чувство.

лината мека и да се разнася 
романтична музика. На Вез
ните им е необходима дълга 
любовна игра.

налия юношески идеализъм, 
се оказват самотни и непод-

финансовата
страна. Този знак трябва да
готвени към

нежност.
Положителни черти. Везни

те са много честни, искрени и 
внимателни, разсъдливи са в 
поведението си и са прияте
ли за дълги години. Могат да 
са много невъздържани зара
ди прекалената им привърза- 

Кристина Агилера ност, която идва от сърцето, а 
не от похот. Жената на този 

Пушенето убива. А ако сте знак се приспобява към изис
кванията на своя мъж и тази 
способност й позволява да 

Брук Шилдс има по-голямо влияние на

Бисери на знаменитости
път правих секс на 14 години.

Лнжелина Джоли
- Когато гледам телевизия и 

виждам тези бедни гладуващи 
деца по цял свят, не мога да 
сдържа сълзите си. И аз бих ис- се провежда фестивалът в Кан ? 
кала да бъда толкова слаба, но

на- Така че, къде тази година

ция и агресия. Мисълта за ку
пуване на любов е недопусти
ма за тях. Много хора от този 
знак се отчайват в по-късни 
години, защото, когато се 
пробудят след бързо преми-

без всички тези мъки, смърт и 
подобни работи.

Марая Кери
Не знам дали в моя живот е 

имало ключово събитие, което

убити, губите много важна 
част от живота си.

ме е променило, но за първи
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Вестник на българите в Сърбия
Първият брой излиза на 15 юни 1959 г. 
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