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Димитровград 6® добър
на участниците

Община Димитровград и нейните 
граждани доказаха, че гостоприемство
то е техният отличителен белег Със
тезанието мина без каквато и да е за 
бележка от страна на отборите, 

е доказателство, че Димитровград 
заслужено е определен за домакин на

кое
то

първенството и че е кадърен да
организира и по-значителни спортни
прояви.

СтрУчебните занятия в предучилищните зрупи приключиха Дарение на МБ С

9

ЙШШ ИЙВЩ : оЦ
Учебната година, която
за децата от подготви
телните предучилищни 

Ш’’ ' групи в детската гради- 
Щ на „8 септември" в Ди

митровград завърши не
отдавна, е била успеш
на, благодарение креа- 
тивността и работата 
на заетите във ведом-
ството.

Стр.(Щ

Среща с ученика на випуска 
6 ОУ „Христо Ботев“_____

1>арКо Йотев оШЧа 

природните Науки,
ХЧ

Гръмотевица унищожи 

три плевника в с. ДукатмузиКатпа и
Компютрите Стр
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; В Основното училище „Моша Пияде^вИвановоКултурно-художественото 

дружество на банатските бъл
гари палкенци „Иваново 
1868" отпразнува своята де
сета годишнина на 10 юни т.г.

На тържеството присьс- 
Огнян Сидеров, 

зам.-посланик на Република 
България в Белград, Николай 
Юруков, български консул в 
Ниш, Димитър Владимиров, 
главен секретар на Държав
ната агенция за българите в 
чужбина (ДАБЧ), Джуси На- 

. ков, кмет на Стар Бешнов и 
културно аташе в Румъния,
Йосиф Василчин, кмет на 
Иваново и зам.-председател 
на НС в Република Сърбия, и ИР1Ш! 
представители на български- | 
те дружества от Димитров- 1: 
град, Босилеград и Бело бла- 
то. Всички гости получиха йрф:,

: благодарствени грамоти за 
съдействието и дългогодиш- у
ната работа с дружеството от Щ . , ,0?'

В програмата бяха вклю- 
’ чени български песни и ръче- и | г У

тваха

: Главният секретар на ДАБЧ Димитър Владимиров и ек-
I спертът Деян Мартиновски тържествено откриха битов 

кът с български носии и предмети в Основното училище 
„Моша Пияде" в Иваново. Г-н Владимиров сподели, че за него 

да открие битов кът е български предметни 
изделия на изкуството и то в сръбско училище. Той прочете 
поздравителна телеграма от председателя на ДАБЧ.
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; Щ 'ЩО е голяма чест
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Водеща на програмата бе 
симпатичната учителка от 
Основното училище "Моша :

”3 Пияде" Ива Дамянова, член 
\М на дружеството и дъщеря на - 
щ новия председател на КХД |; ..
Я "Иваново 1868" Йоз Дамянов.
Щ След тържествената прог- :
Я рама в Дома на културата гос- 
Я тите и домакините продъл- Ш 
Я жиха да празнуват около бо- ;Н 
.Щ гатата трапеза, развеселявани 

-Щт; - ^ от професионален оркестър. ...... .
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ници, както и сръбски хора, 
подготвени от хореографа 
към дружеството.

През десетилетната си ис
тория дружеството на банат
ските българи от Иваново е 
постигнало 
много в областта на култура
та и опазването на българ
ския дух и език. Домакините 
бяха подготвили видеофилм 
с кадри от най-важните случ
ки и събития, свързани с ис
торията 
Естествено на преден план бе 
посещението на президента 

. на Република България Геор
ги Първанов в Иваново и от
криването на канцеларията 
на Националния съвет на 
българите в Сърбия в селото.

Първите випускници, 

завършили български език
изключително Осмокласниците Йована Маджарова, Марко 

Василчин и Борис Василчин са първите ученици, 
които завършиха успешно обучението по бъл
гарски език в ОУ "Моша Пияде" в Иваново. След 
55-годишно прекъсване те станаха първите ви
пускници, които изучаваха официално български 
език с елементи на национална култура по прог
рама на сръбското просветно министерство.

По този повод гостите от ДАБЧ им връчиха 
грамоти и книги.

на дружеството.

Текст: Огнян Цветков Снимки: Йосиф Василчин

Побратимяването между Димитровград и Дразоман получи съгласие

Величков: Легализирахме братските ни отношения
Съответният републикански - Инициатива дойде от наша проекти, един от които е „Ни- ти, които финансово се подпо- 

орган неотдавна одобри реше- страна и с нея по официален на- шавски хоровод". Това мероп- магат от ЕС. Условието за'т°п‘ 
нието на Община Димитров- чин легализирахме братските риятие се превърна в трансгра- бе побратимяването на ,Д”еТ 
град да установи сътрудничес- отношения между двете общи- ничен проект, който се финан- общини. Доволен съм, че ре® 
тво с Община Драгоман, Репуб- ни, които от десетилетия отчи- сира от фондове на ЕС. нието е получило съгласие и <■
лика България. По този повод тат тясно сътрудничество в мно- Кметът добави и следното: га ни предстои в добър ДУ* ,
кметът на Димитровградска об- го проекти. Особено интензив- - Имаме амбиции с Драго- продължим да развиваме 
щина д-р Веселин Величков ка- на е размяната в сферата на кул- манска община да реализираме рудничеството ни с Др3^‘ 
за: турата. Реализираме съвместни и други трансгранични проек- ска обищна. Ъ-Д

у-ту

й
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На публично обсъждане е проект на медийната стратеаия на Сърбия до 2016 година

на^Тю^

Сад, на 24 юни в НиГи Гг? !!™! ^ л° ЮНИ В Нови пазаР' на 23 юни в Нови 
Йелена Сурчулия Слободан Кпрмрнп^аД Авторите на проекта (Раде Веляновски, 
Николич и И7ор А^жнео) ?вт ' ДрагОЛЮб Жаркович, Зоран Секулич, Данило
регулаторната рамка нГлемпкпя ' стРатегията се базира на стандартите, опита и 
райе, дос^п! до шнЬормапии?Р ШИЯ ^ К°ИТ° тРе™Ра свободното информи- 
праваГ А информациите и техния обмен като едно от основните чо^пки

Документът

Медии за малцинствата 
„Република Сърбия гарантира, че няма 
достигнатото ниво в информирането на малцинствени
те народи на майчин език, за да могат те да запазят на
ционалната, културната и езиковата си идентичност", 
е записано в проекта на стратегията.

Малцинствените медии могат да съществуват 
мерсиални и като медии на цивилния сектор. Може да ги 
основават физически и юридически лица, както и сдруже
ния. Ще се създаде възможност и за издаване на разреши
телни за радио и телевизионни станции на цивилния сек
тор на малцинствени езици на по-ишроко ниво от мес
тното.
Местното самоуправление, АП Войводина и Република 
Сърбия ще подпомагат и облекчават основаването и ус
тойчивостта на малцинствените медии, както и на ме
диите, които имат съдържания на малцинствени езици. 
Проектното съфинансиране на малцинствените медии 
може да бъде за повече от 1, но не за повече от 4 години. 
След дигитализацията на телевизията във всеки регион, 
в който живее малцинствено население, издаването на 
разрешително за излъчване на програма може да бъде 
обусловено с част от програмата на малцинствен език, 
пропорционално на застъпеността на малцинственото 
население в зоната на излъчването. Ако тази застъпе- 
ност е значителна, издаването на най-малко едно разре
шително ще бъде обусловено с излъчване на цялата прог
рама на малцинствен език. Подобно се предвижда и за ра
диопрограмите на местно и регионално пиво. 
Съществуващите обществени малиинствени медии (пе
чат, радио и телевизионни станции) ще бъдат привати
зирани по отделна програма, с която ще се осигури кон- 
типуитет на функциите им, а след това ще им бъде ока
зана подкрепа според посочените модалитети.

да се намалява

като ко-
публичен интересРипаюпм3яа "°СГГа КЪМ евРопейските Всички медии трябва да 
цио11нитест^ърРжт™я1ХГ" ПР™ЦИ™ и Ценности. бъдат частни, с из^ючение
допринасят за пълпот/рн Ролята на държавата се на радиодифузните сервизи
осъществяване на ° СВеЖДа Д° зад™же™ето й да на Сърбия и АП Войводина.
гражданите да бтлтг и.>г1 'Ш гаРан™Ра свободата на меди- Освен държавата, основател 
ми рани нГсоъбски рзи 1 Р" ИТе; 43 сьгласУва медийните на медия не може да бъде и 
езиците И "а Си закоии с европейските до- териториалната автономия,
малцинства зз отзт лиите кУмеи™; да повишава отво- местното самоуправление, 
култупнатп ' °“еТ° На Реиостта на институциите за както и институция, пред-
сръбския пагюл ЧНОСТ На Достъп до информациите; да приятие и друго юридическо 
те мтлпингТпп Ц ЛИИ‘ иасъРчава развитието на ме- лице, което цялостно или 
Гпи ч т етническите дийния пазар, осигурявайки частично е в държавна соб- 
Р.Щ ' развитието ма иау- недискриминационни усло- ственост, или пък цялостно 

ката и ооразованието и за вия за конкуренция; да създа- или предимно се финансира 
промовирането на върховен- де условия и атмосфера за не- от публични приходи. Дьр- 
ството на правото и социал- зависима, професионална и жавата трябва да се оттегли 
пата правда, принципите на устойчива работа на медиите, от собственическата структу- 
гражданската демокрация, както и за защита на човеш- ра на медиите най-късно в 
човешките и малцинствени ките права в областта на пуб- срок от 18 месеца след прие- 
права и свободи и привърза- личното информиране. мането на стратегията. За

дължително е да се знае ис- 
тинският собственик на юри- 

,и'*'дическото лице, което е осно
вало медията и потеклото на 
капитала, който е вложен в 
нея.

Предвиждат се облекчения условия' Това е валидн° и за ри за проектно финансиране 
за печатните медии. Едно от медиите на езиците на наци- на местни и регионални сь-

_____ тях е възможността за нама- ОНаЛНИТе малцинства, които държания и ще обявяват кон-
Ш ляване на ДДС. От публични- трябва да бъдат сьФинанси- КУР™ за проекти, на които 
ШЙ те приходи, по принципа на Ра™ от бюджета въз основа могат да уачетват всички 
тШ\ проектното финансиране, ще На подРобио разработени предложители на медиини 

се отпускат соелгтва за гълтп кРитеРии- услуги от средата и региона.
жанияУ с обществено значе- гРажДаните Ще имат въз- Решения за това ще вземат

ШШ&шШЯ • ■МИЯ' ние, които се тиражират пое- “ожносг да П0ЛУнават специ- независими комисии, в които ьляш - г г срични информации за мес- не могат да бъдат представе-
тната среда (община, град и ни властите и политическите 
регион). Обществените ра- партии. Тези комисии ще бъ- 
дио-телевизионни предприя- дат съставени от видни инте- 
тия ще бъдат приватизирани, лектуалци и специалисти за 
а местните самоуправления медии, 
ще осигуряват бюджетни па-

редством местния печат. Цел
та е да се насърчава разнооб
разието на мнения и правото 
на местното население да по
лучава съдържания, които не 
може да получи в пазарните К.Г.

Съобщение на КИЦ „Босилеград" Ю5И-Ь 
|М
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3. №)НМинистерството на вътрешните работи на Репуб- рад. На 7 ноември 2010 година 
лика Сърбия - Полицейско управление в Босилег- помещенията на Културно-информаци- 
рад е подало иск за съдебно производство срещу онния център бе проведена възпомена- 
Културно-информациоиния център „Босилеград" телна вечер по повод Деня на Западните
и неговия председател Иван Николов като отговор- покрайнини и представяне на книгата 2„ „^тавдЕ рвекязммоб роетцркй риопу
по лице за нарушение по чл. 15, ал. 1, т. 2 от Закона „Железният полк ' от Тодор Димитров в № „йт.вй
за събирането на гражданите. присъствието на около 30 посетители и «■ ^Г-^зшееййв / юви-бвиш / р«

В иска, подписан от командира на полицейското журналисти, за което има достатъчно гвоо рвекмоз» , тййя 2 . гй1с0„ „ окиплиии евйейн»
Г=”=ятелството, че о, ™, <

ня „ 17 И 19 часа на кръстопътя на улиците Съдът за нарушения във Враня е изпратил т[1ЕШЕ . ,,.оз.5». завий / возн-еепап / вееем
Геопш Димитров" и ,Маршал Тито", пред сграда- призовката 6 месеца след подаването на поми» - есе.ееерйъ / вееем / вв

та на Културно-информационния център „Босилег- иска и 5 дни след поредното изказване на
рад" е проведено публично събрание по повод депутата на Сръбската радикална партия

честването на Деня на Западните покрайнини и Драган Стеванович в Скупщината на Сър-
представяне на книгата 'Железният полк'от българ- бия, в което той отново призова държава-
ския писател Тодор Димитров", за което полицията та Сърбия да предприеме действия срещу
в Босилеград не е била уведомена най-късно 48 часа КИЦ „Босилеград , Иван Николов и дру-
преди неговото провеждане, с което е направено на- ги изявени правозащитници на българ-
рушение за което е предвидена глоба от 1000 дина- ското малцинство, ние изразяваме опасението си, 
ра за отговорно лице, 10 000 динара за юридическо че с подаването на подобни искове за съдебни про-
лице или 60 дни затвор. изводства командирът на полицейското управле- асимила (гьрбизация) която застрашава не са-

Културно-информационният център „Босилег- ние в Босилеград Новица Стоянов изпълнява поли- 3 0 и^Р° есите на б1лга^кото малцин
рад" категорично заявява, че в посоченото време и тически поръчки на Сръбската радикална партия и “°ВДР^ИИЯ ™ ^противоречи наРде^арираните 
ма посоченото място не е провеждал никакво пуб- злоупотребява със служебните си правомощия, за ”НШНр?^

! лично събиоане по смисъла на Закона за събиране- да оказва натиск и сплашва персонала на Култур- външн0 политически стремежи на еьроия за пъл- 
ТО на гражданите и следователно не е имал причина но-инфомрационния център „Босилеград" заради н°правно членство в Европейския съюз.

I Да уведомява полицейското управление в Босилег- това, че работи за опазване на историческото и кул- Председател на КИЦ^Ьосилеград

в 17 часа в
2АКО№ 0 РКЕКИЗАЛМА
ВКОй 101/05, 1,16/08, 111/09) , Р0ОГ4О31 

■ 1 А Н ‘.Т Е V

- КЕР02МАТ0 МА МЕООВЕ8ЕМО УКЕМЕ
2АР0БЦЕМ0БТ ^ ВцоаВБКЕ МАМЛМЕ В0Б1ЦЕВКА0

В03П-Е8НА0./ ВОБХиЕВЯАО / ВЕСЖ31 ОГШТЙОУ ВВ
2В0Б РНЕКА8А0А 12

СЦАМА 15 8ТАУ 1 2аком о акирйАмай? панамаТАЙКА 2 РРОР1ВА

турно наследство на българското национално мла- 
цинство. Този натиск представлява продължение на 
отречената от времето великосръбска политика за
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Тежка катастрофа отне живота щ а
на 8 души на магистрала Тракия

и / А А    И за местните избори. Те ще се проведат на 23 октомври, не
деля. Предстои държавният глава Георги Първанов да из
даде указ за датата на вота. Парламентът отхвърли предло- 

Волен Сидеров да не бъде гласувана дата за 
президентския вот преди да са ясни претендентите.

След взаимни обвинения между ГЕРБ и БСП Парламен
тът прие със 101 гласували „за", четирима „против" и 50 
„въздържали се" изборите да се проведат на 23 октомври.

тшОсем души загинаха при 
тежка катастрофа, станала в 
сряда около 1 часа след полу
нощ, с автобус 
трала „Тракия", близо до Хи
саря, в посока Бургас.

В автобуса по първоначал- (ИУ 
ни данни, които до набиране- 
то на вестника не бяха окон
чателни, са пътували около 
30 души. 15 души са ранени. 8 
са починали. Ранените са нас
танени в университетска бол
ница „Свети Георги" на „Пе
щерско шосе" в Пловдив.

Главен инспектор Краси
мир Костов съобщи, че засега 
не са известни причините за 
катастрофата. Не могат да се 
кажат точно причините. 
Автобусът катастрофира са
мостоятелно. Първоначално 
се дестабилизира, залюлява 
се образно казано и се блъска 
в мантинелата. След това се 
преобръща и след това въз-

-€|1§|_,ВИл !
жението ма

на автомагис- Г\- »
V в 44
ГИ 1 «1ш- 1«УВ\ ; 18ч 1
ттШ
Ъ-- / I

Инфлацията за месец 

май е нулева
шМшш _,л ■/ —

^ -айМ' (•14 1

‘•г » Всички пострадали при инци
дента и настанени в универ
ситетската болница са в 
добро общо състояние и са

изясняват защо автобусът се е стабилизирани. Това каза за 
преобърнал. Безспорно той радио „Фокус"-Пловдив из

пълнителният директор на 
Университетска болница 
„Св. Георги" в Пловдив доц.
Карен Джамбазов. Той каза, 
че на този етап лечебният 
процес протича нормално.
Само 46-годишната пациен
тка е в тежко състояние, с
тежка черепно-мозъчна Т-1 г> Т*1ТТГ"1 Т/Т
травма. На всички пациенти А ААС1.1*/АА\А гА А 1Л\.
предстоят различни опера- ^ггВК35" поскъпват от 1-ви юли
между 20 и 30 години са пос
традалите при тази трагич
на случка, каза доц. Джамба
зов.

Месечната инфлация за май е нулева. По данни на статисти- 
основните цени се задържат без промяна. От началото на 

годината животът е поскъпнал с2,6 на сто. За година инфлация- 
обезценила почти 5 лева от всеки 100, с които е разполагал 

българинът.
През май хранителните стоки са поевтинели с половин про

цент. С толкова поскъпват облеклото и обувките. С 0,2 на сто 
плащали за алкохол и цигари. При храните - 

най-голямо поскъпване се отчита при цитрусовите плодове, 
маргарина и ябълките. Сериозно поевтиняване има при зелен
чуците.

Снимка: БГИЕС ката

та е

се е движил с много висока 
скорост, но дали е последвала 
някаква повреда, вследствие 
на която той се е преобърнал, 
или пък е възможно водачът 
да е отклонил вниманието си

по-малко сме

Установена е самоличността на всички загинали при тежкия 
инцидент на автомагистрала „Тракия", предаде репортер 
радио „Фокус”-Пловдив. В Съдебна медицина близките на за
гиналите са разпознали телата. Установена е самоличнос
тта и на 20-годишното момиче, починало в Университет
ската болница в Пловдив. Още двама души са постъпили ди
ректно след инцидента в Клиниката по изгаряния в Универ
ситетска болница. С това общо лекуващите се в клиниката 
стават девет, съобщиха от болничното заведение.
По разпореждане на вътрешния министър Цветан Цветанов 
представители па областните дирекции на МВР се срещнаха 
с роднините и близките на загиналите.

на

От юли ще поскъпнат це- увеличения, дори в някои 
ните на тока, топлоенергията има леки намаления77, добави 
и природния газ. „Булгаргаз77 Семерджиев.

Цветана ТОНЧЕВА официално поиска природ
ният газ да поскъпне с 6,91 на къпването на тока за бита от 
сто от юли. Така дружеството юли, потвърди още веднъж

С 1-2 процента ще е пос-

По повод трагичния инци
дент с автобус на магистра- намали само с няколко десе- председателят на регулатора. 
ла „Тракия" президентът Те- ти първоначалната си прог- „Ще има много леко завиша- 
орги Първанов изказва свои- ноза. Председателят на Дър- ване на нощната тарифа, в 
те съболезнования на семей- жавната комисия за енергий- сравнение със сега съществу-

„и,™ съотношения. М»
секретариата на президен- /ДКЕВР/ Ангел Семерджиев да ви кажа, че цената на енер-
тството. Държавният глава и преди, и днес заяви, че пое- гията от конвенционалните
изразява надежда за бързо къпване на газа ще има, но не централи не поскъпва, дори
възстановяване на постра- и с исканите от „Булгаргаз" 7 поевтинява и с нея се компен-
далите и увереност, че ком- процента

рия, разказа главен инспек- тобуси на бургаската тран- • петеитните органи ще поло- ИПо-скъпият газ от юли ще ва да се заплащат от цялото
спортна фирма „Ьнтур- жат максимални усилия за *
транс" която има лиценз за изясняване на причините, до- наложи поскъпване и на топ- общество за подпомагане на

превози От осЪи- вели до катастрофата. лоенергията. В момента, без изграждането на възобновяе-
са па Ли мата в г а а съоб ----------------------------------------- да се имат предвид цените на ми източници, за добавките
шиха чеРавтобусътаеастар - казаха, че шофьорите имат синьото гориво, топлоенер- за енергия от когенерацията,
20-годишен но според ръко- достатъчно стаж, не са управ- гията се очаква да поскъпне за високоефективното комби-

лявали автобуса в нетрезво между 1 и 18 процента за раз- нирано производство", ко-
сьстояпие През състояние и последният им личните топлофикации. Но- ментира Ангел Семерджиев.

март автобусът е преминал курс е приключил 14 часа вите цени на газа могат да до- Девет отделни глоби, всяка
Рейсът е със спукана гума и технически преглед и разпо- по-рано, т.е. те са имали дос- ведат до допълнителен 3-4 от по 20 хиляди лева ще бъдат

от лага с всички необходими до- татъчно време за почивка. процентов скок, каза Ангел наложени на електроразпре-
кументи. Представителите на От фирмата засега не уточ- Семерджиев. „Ако има някъ- делителното дружество ЧЕЗ,

ните версии за причината за „Ентуртранс" твърдят че на няват дали ще изплатят обез- де увеличение, то трябва да се заради това, че забави изку-
тежката катастрофа на магис- автобуса е правена профи- Щетения на пострадалите и гледа не само като процент, пуването на съоръженията за

к 1 близките на загиналите при 110 и като цени. Може да се го- присъединяване към енер-
вори само за голямо увеличе- гийната мрежа, уточни Се- 
ние в Русе, където предстои мерджиев.Той добави, че то- 
допълнително да анализира- зи процес няма да спре, дока- 
ме ситуацията. Във всички ос- то ЧЕЗ не си уреди отноше- 

топлофикационни нията с потребителите.
Юлиана Стоянова (БНР)

никва запалването. Препола- и да е задрямал зад волана.
Кореспондентът на БНР вгам, че могат да се изкажат 

догадки за отклонено внима- Бургас Даниела Костадинова 
ние, за спиране или някаква допълва информацията:

Собственикът на катастро- 
Автобусът е твърде стар. Той фиралия автобус е „Бургас 
е регистриран 1989 г., първо- Тур 90", но всъщност тя е от- 
начално регистриран в Бълга- дала под наем всички свои ав-

техническа неизправност.

сират добавките, които тряб-
тор Костов.

36 юни бе ден на национален 
траур, заради тежката ка
тастрофа на магистрала 
„Тракия", при която загина
ха 8 души. Решението за 
траура беше взето на заседа- водството той е в добро тех- 
ние на Министерския съвет.

пътнически

ническо

според специалистите 
ДАЙ това е една от възмож-

лактика преди 1 седмица.
От транспортната фирма тежката катастрофа.

тралата.
Причините тепърва ще се

Шефовете на дирекция „Контрол" 

в НАП - София са сменени
танали
дружества няма съществени

700 зъболекари са напуснали 
страната след 2007 г.

Целият мениджърски екип, който отговаря- вателни. Критиките и на министър Симеон 
ше за контролната дейност в столичната данъч- Дянков бяха главно спрямо контролната дей
на дирекция, е освободен. Промените били ност в ^ ’ 
продиктувани от неефективния данъчно-осигу- ят заместник Бойко Атанасов да поеме ръко- 
рителен контрол, включително борбата с изма- водството на тази дирекция и нап 
мите в най-голямата териториална структура зи рокади, поясни 
на Националната агенция по приходите Рокадите стана)

София-град. Поради това 
естник Бойко Атанасов /

се наложи мо-
700 зъболекари са напуснали България от 2007 година А°~ 

сега. Това обявиха от ръководството на Българския зъболе
карски съюз. Причините са липса на алтернативи за реализа
ция и специализация и лошата обща икономическа конюн

рителен контрол, включително оороата с изма- водството на тази дирекция и направихме бър- 
мите в най-голямата териториална структура зи рокади, поясни Красимир Стефанов, 
на Националната агенция по приходите Рокадите станаха, след като Симеон Дянков 
/НАП/. Това съобщи за „Хоризонт" директорът публично изрази недоволството си от работата 
на НАП Красимир Стефанов. на НАП, основно заради неособено

Преди два месеца назначих комисия, която приходи и продължаващите да действат схеми 
да направи пълен одит на контролната дейност за измами с ДДС.
в Териториалната дирекция София-град. Пър- До няколко седмици ръководството 
воначалните мои оценки, че контролната дей- личната приходна агенция щяло да представи 
ност в тази дирекция, поради мащабите и по- изцяло нова концепция за контрол, която ще 
ради пропуски в организацията и в ръководи- включва структурни и организационни проме- 
телите, не върви както трябва, се оказаха осно- ни, така че контролната дейност да се подобри.

ктура.
От Зъболекарския съюз изчислиха, че парите за дентална 

медицина, които плаща Здравната каса, са намалели от 9 на 
процента от общия й бюджет за последните години.

От съюза обявиха, че ще се борят през следващата годин 
да се увеличат заплащаните от НЗОК дентални дейности 
възрастни, без да се накърняват достигнатите до сега паке 
за децата.

високите

на сто-
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Дарение наМБС

Редовно 

водоснабдяване 

през лятото

Компютър за Даниела Митова
Неправителствената организация Мати

ра на българите в Сърбия миналия петък 
подари компютър втора употреба на петок- 
ласничката Даниела Митова, която изцяло 
се учи на български език.

- Тя е единствената ученичка от българ
ската паралелка в пети клас (първата бъл
гарска паралелка), която нямаше компютър, 
и ние решихме да премахнем този недостатък, 
каза Иван Григоров, подпредседател на 
МБС. Той добави, че компютърът е подси
гурен благодарение на Божидар Димитров, 
директор на Националния исторически му
зей в София.

През последния месец това е трето даре
ние на компютър от страна на тази НПО за 
ученици, които изцяло се обучават на бъл
гарски език. Матицата на българите в Сър
бия се застъпва за опазването на самобит
ността на българското малцинство и за връ
щането на обучението на български език в 
училищата.

Въпреки че все още няма
суша и няма нужда да се вкар- и 27 фирми в Босилеград 
ва допълнително количество селата Райчиловци и Ради- 
питейна вода от буиарите в чевци, които са свързани с 
полето в градския водопро- градската водопроводна 
вод, в комуналното предпри- тема, поясни Трайков, 
ятие Услуга" казват, че са из- Директорът изтъкна, че 
вършили необходимите тех- поради дъждовното време 
нически подготовки за тяхно- през последните седмици

на всичките 1382 домакинства
и в

сис-

то активизиране, гражданите рядко ползват
Директорът па "Услуга" вода от градския водопровод 

11редраг Трайков каза, че още за поливане на дворовете и на 
през миналия месец са ре- градините си. Затова не е 
монтирали помпата и други- драстично увеличено израз- 
те уреди, с които в градския ходването на водата и засега 
водоровод се вкарва вода от разполагаемото количество, 
буиарите Б 3" в местността което се осигурява от извора в 
Сред поле. Той допълни, че село Извор, е достатъчно за 
службите от Института за об
ществено здраве от Ниш са Обаче доколкото през летния 
взели проба от водата в буна- период се наложи да се осигу
рите за анализ на химическия рява допълнително количес- 
и бактериологическия й 
тав.

В.Д.Б.

редовното водоснабдяване. На Междуокръжното състезание по първа помощ в Ниш

Гимназистките петисъс- тво вода, Трайков подчерта, 
че веднага ще задвижат буна- 

- Надявам се най-късно до рите. По думите му от извора 
края на тази седмица инсти- в Извор редовно се поемат по 
тутът да ни предостави поло- 11 до 13 литра в секунда, а от 
жителна оценка за състава на буиарите допълнително ще 
водата. След това веднага ще се вкарват по 15 до 17 литра
можем да ползваме буиарите вода в секунда. От буиарите Ръжното състезание 
за осигуряване на допълни- могат да се поемат и до 25 пъРва помощ, което се 
телно количество питейна во- литра вода в секунда, 
да за редовно водоснабдяване

Младежкият екип по 
първа помощ към Черве
ния кръст в Босилеград зае 
пето място на Междуок-

по

проведе миналия петък в 
ПЛ.Р. Ниш. Кадетният екип, сьс-

В Детската зрарина

Децата от предучилищния курс 

завършиха обучението си
46 деца от предучилищния курс в детската дължително предоставят на училището при 

градина "Детска радост" миналия петък за- записването им в първи клас. 
вършиха подготвителното предучилищно Подготвителния предучилищен курс за- тавен от ученици от осиов- помощ на "пострадали" в 7 
обучение и по този повод подготвиха култур- вършиха още 19 деца от Босилеградска об- ното училище, се класира различни ситуации. Пър-

гцина, които се обучаваха в подведомствени-на програма за родителите и възпитателите.
35 от тях се учеха в детската градина в града, а те четирикласни и осмокласни училища в се- 
остапалите 11 в подведомствената паралелка дата. 
в Райчиловци.

во мясго и в двете възрас- 
В състезанието участваха тови категории завоюваха 

по 16 младежки и кадетни отборите на Враня и гго то- 
отбора от общинските ор- зи начин се класираха за

Директорът на ведомството ТошеАлексан- вече вършат подготовки за записване на деца- изации на Червения държавното
дров изтъква, че всички деца успешно са ов- та, които от 1 септември ще се обучават в пре- « Пчински и Ябла- което ще се проведе през

задължителната предучилищна дучилищния подготвителен курс. По думите кръст от пчински което ще се проведе през
ладьлжтъуппа ■> предучилищно обу- нишки окръзи. В рамките септември.

на състезанието те имаха

на осмо място.

Александров посочи, че в детската градина
първенство,

ладяли
програма. Той добави, че на бъдещите пър- му от първи септември 
вокласници са връчени удостоверения за за- чение ще тръгнат всички малчугани с навър- 
вършено предучилищно обучение, които за- шени 5 и половина години. П.Л.Р.

в
В.Д.Б

задачата да оказват първа

^укат

Гръмотевица унищожи три плевника
В дукатската махала Ко- Въпреки че на мястото ведна- динара. В комисията изтък- 

ничка река миналата седми- га се събрали жителит е от ват, че плевниците били срав- 
ца мълния предизвика по- махалата, те нямали никакъв нително нови, построени от 
жар, в който изгоряха три шанс да спасят обектите, качествен материал, а покри- 
плевника. За щастие, когато Единствено успели да пре- вите им биди от керемиди, 
пожарът избухнал, в плевни- дотвратят пламъците да не Според процедурата обгцин- 
ците нямало добитък, обаче захванат къщата на Жарко и ската комисия ще състави 
заедно с обектите изгоряло Ягода, която се намира в не- протокол и ще го предостави 
голямо количество сено, дър- посредствена близост до на републиканската комисия 
вена кола, дъски и селскосто- плевниците. До определена за наваксване на щети от при- 
пански съоръжения. Два от степен им "помогнал" и дъж- родни бедствия в Белград, ко- 
пдевниците са собственост на дът, който завалял наскоро ято трябва да отпусне пари за 
Жарко Спасов и на сестра му след гръмотевицата. обезщетение.
Ягода Трайкова, а третият е Тези дни мястото на про- Наблизо до мястото на 
на Цене Спасов. изшествието посетил екип от бедствието и преди четири-

Гръмотевицата удрила в общинската комисия за пре- десетина години вследствие 
ранните утринни часове и от- ценка на щетите от природни на гръмотевица изгорял един 
йената стихия мигновено зах- бедствия. Според първона- плевник, 
ванала всичките три обекта, чалните преценки щетите 
които били един до друг. възлизат на над 2 милиона

ПЛ.Р.
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Учебните занятия 6 предучилищните 
зрупи приключиха___________________Пресконференция на димитровградските опозиционни партии

Търсят смяна на кмета 

д-р Веселин Величков
В градината се 

възпитават и учат
Представители на опози

ционните партии в Димит
ровград проведоха прескон
ференция, на която говориха 
по актуални политически те
ми.

детската градина, Петрова 
подготвителните акцентира върху сътрудни-

Учебната година, която за
децата от
предучилищни групи в дет- чеството с неправигелствена- 

градина „8 септември” та организация „Хендикеп , 
в Димитровград завърши не- Здравния дом, Цеш ьра за 
отдавна, е била успешна, култура, Основното учили- 
благодарение креативността ще „Христо Ботев” и други 
и работат а на заетите във ве- местни ведомства, както и с 
домството. Директорката детските градини в Бела па- 
Светлана Петрова каза, че ос- ланка и Драгоман. Община 

задължителната възпи- Димитровград оказала мате- 
тателно-образователна рабо- риална подкрепа на ведом- 
та на възпитателките и меди- ството за купуване на три 
цинските сестри, в градината прегради за ясли, 12 музи- 
е реализиран и проектът под кални уреда, 6 ОУР плейъра, 
название „За по-красив и както и работни дрехи и 
по-чист град”, който изгот- обувки за заетите. От „Сво- 

възпитателката Драга- бодната зона Пирот" ведом- 
на Иванова. С него тя учас- ството получило мултифун- 
твала в 16-ото поредно изда- кционален принтер.

„За първи път участвахме

ската

Небойша Иванов от ДПБ 
каза, че опозицията в съот
ветствие със закона настоява 
за сменяване на кмета д-р Ве
селин Величков предимно за
ради проблема, който въз
никна във връзка с превозни
те средства, дарение от Швей
цария. Той каза, че съветни
ците в Общинската скупщи
на имат голяма отговорност 
преди гласуването за смяната 
и апелира предимно към съ
ветниците от ПБС да вдигнат 
ръка за смяната.

Иванов напомни, че насто
ящата власт не и изпълнила 
предизборните си обещания, 
че е направила редица афери 
(във връзка с ремонтирането 
на главната улица, резервоа
ра в с. Белеш...), че прилага 
политическо насилие, че не е 
привлякла нито една инвес
тиция... Според него през 
последните 20 години това е 
най-лошото политическо ръ
ководство в общината, което 
трябва да се премахне, за да 
могат да се сьздадат условия 

икономическо-социално 
развитие и нормална полти- 
ческа обстановка.

Водачът на местния ДСС

вен

вила

ние на мероприятието „Въз-

Сърджан Савов от Сръб-Синиша Ранджелов сподели, 
че аферата с рейсовете не мо- ската прогресивна партия за- 
же да мине без последици и яви, че тримата съветници от 
напомни, че опозиционните тази партия ще подкрепят с 
партии са подали тъжба и гласовете си предложението 
пред прокуратурата. Той ка- за смяна на кмета Величков в 
за, че гражданите са останали Общинската скупщина и из- 
и без рейсове и без пари от рази надежда, че и някои съ- 
общинския бюджет. Оцени ветници от други партии, ко
ката тревожна икономичес- ито досега са подкрепяли уп- 
ката обстановка в общината и равляваващата коалиция, ще 
дабави, че до работно място се осъзнаят и ще попречат 
могат да се доберат само без- политическата дейност, коя- 
работните, които подкрепят то води към провала, 
управляващите партии.

за

Б.Д.

По повод края на учебната година възпитателките и 
децата от предучили/цните групи подготвиха програма 
под название „Научихме в градината", която изнесоха 
миналия четвъртък в местния Център за култура

в мероприятието "Великден
ска перашка", за втори път 

организирало възпитаниците на ведом
ството ни с родителите си 
взеха участие в акцията „Да 
изчистим Сърбия”, сподели 
Петрова и добави: „Искам да 
изразя благодарност към На
ционалния съвет на българи
те в Сърбия и особено към 
председателя Зоран Петров, 
който в сътрудничество с 
митницата в Димитровград 
ни подари два компютъра".

питатедки на възпитателки
те", проведено на Златибор. 
Проявата 
Сдружението на възпитате
лите на Сърбия в сътрудни
чество с Министерството на 
просветата. Проектът, в чие- 
то представяне участвала и 
възпитателката Вера Басова, 
е оценен с най-висока оценка 
от страна на журито, съставе
но от специалисти, в резул
тат на което е представен и 
на експертна среща на въз
питатели в Лесковац.

Говорейки за дейността на

В рамките на културното
сътрудничество между
Центъра за култура в Ди
митровград и читалището
„Постоянство" от Лом не-

„Царибродскиятотдавна
оркестър” гостува на кон
церт в този български град.
Димитровградчани изпъл
ниха 8 песни, именно както

музикалният състави
„Смуглянка", съществуващ

„Постоян- 1в рамките на
Б.Д-ство".

„Царибродският оркес-

ета и певец АлексаадърсГ- Щрихи за портрет: Станка Радибоеба, самодейна художничка
ша Басов, китаристите Дра
голюб Пейчев, Александър 
Георгиев, Игор Иванов, Си
меон Басов и Асен Дуков, и „
кпнтпабпгмгп Баса Алек- Вече публикувахме информацията, че 20-ина години работи в ГИД. 
кон1раоск.и1.1с1 исюа с на неотдавна завършилия втори конкурс Към Радивоева отправихме няколко 
сов, неотдавна гостува и в на ТО Димитровград за изготвяне на суве- въпроса, а най-напред ни интересуваше 
българския град Благоев- нир на общината втора награда (първата откога се занимава с изобразително 
град, където в местно сту- не е присъдена) спечели Димитровград- куство?
дио записа песента си „Ми- чанката Станка Радивоева за художестве- - Започнах да рисувам от ранното си 
ла майко Стара планино" нмте си творби/ на които са изобразени детство, тъй като имах талант, 
с която през септември т.г! ™“ Т° 
ще се представи на извее- Като тригодишна с родителите си се пре- ^ ~ Р Р ’
тния музикален фестивал селва в Бор, където завършва основно учи- “ изначва предимно подтик за по-усър-
„Пирин фолк”. Автор на ТО ^митровфаГбГ 'трябвСГда'
текста и музиката за посо- ш»ав М=пек. По, сте тение на разли^ сключим договор за изготвянР на сувени.
чената песен е Асен Луков. образованието си в Художествена акаде- Ри' като 170 този начин се надявам да из

мия. Връща се в Димитровград, където

г ,
Рисува от ранно детство -

вид, че след 
рухването на 
ГИД останах 
без постоянна 
работа.
* В кои техни- \ 
ки работите? I

различ- I; 
ни техники - I 
рисувам плат- в 
на, акварели, 
масло върху дърво...
* Продавате ли творибе си?

- Да, предимно на хора от вътрешнос 
тта на страната. А•

из-

- В

Б.Д. карвам определени пари, което ще ми 
бъде от голямо значение, имайки пред-
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На конкурса на културното министерство на Сърбия 
за (съ)финансиране на проекти 6 областта на културата Белградско дарение 

за бабушнишки децаи I т:

милион и 50 хиляди 3а 10 проекта гК

"'Ц

*Пет проекта са димитровградски, три на нашета издателство и по един босилеградски и нишки
Министерството на кул- те два проекта на центъра - 

турата на Република Сър- "Нишавски хоровод" и 
бия одобри 10 проекта на „Детско театрално пред- 
културни институции и ставление", са получили 
сдружения на българското по 50 000 динара. По 50 хи- 
малцинство и им отпусна ляди са получили и двата 
общо милион и 50 хиляди проекта на димитровград- 
динара. Става дума за про- ската библиотека: „Рисува- 
екти, които са кандидат- не на думи - издирване на 
ствали за средства на кон- избягалото слово' - рабо- 
курса на министерството тилница за креативно ли
за финансиране или сьфи- сане за средношколци" и 
наисиране на проекти в „Книга без граници", 
културата за 2011 година.
Конкурсът бе обявен на 20 Босилеград е получил 50 
ноември 2010 год., срокът 000 динара за проекта 
за изпращане на проекти „Фолклорен 
изтече на 20 декември с.г., 'Краището пее и играе", 
а решенията за одобрени- Същата сума пари ще взе- 
те проекти и отпуснатите ме и Сдружението за сръб- 
средства бяха обнародвани ско-българско 
преди броени дни.

От 10-те одобрени мал- проекта си „Литературна 
цинствени проекта 5 са ди- среща на сръбски и бъл- 
митровградски - с 3 е кан- гарски писатели". 
дидатствал Центърът за След като Министар- 
култура, а с 2 Народната ството на културата на 
библиотека „Детко Пет- Сърбия драстично намали 
ров". За проекта „Балкан средствата за съфинанси- 
театър фест 2011" култур- райе
мият център е получил 400 „Братство" през 2009 и 
000 динара и това е най-го- 2010 година, редакцията на 
лямата сума, която е даде- списанията и издателската 
на за един проект на наше- дейност беше принудена 
то малцинство. Останали- да кандидатства за сред-

■ А

ства на посочения конкурс. Ь 
Беше поискано реално съ- В 
финансиране на издаване
то на „Другарче" и „Мост", 
както и на печатането на 
книги, обаче за издаване на 
двете списания министер
ството отпусна символич
ните суми от по 150 000 ди
нара. В издателската дей
ност е одобрен само един 
проект - поетичният сбор
ник „Черна пчела" на Ве
лимир Костов, за който са 
отпуснати 50 000 динара.

До набирането на вес
тника не бяха обявени ре-

Й у“

I ш -/
Ш г • щ Шшж

щ

[*

В понеделник бяха връче- ти.
Станкович изрази бдаго-ни пакетите за новородените 

жители на Бабушнишко, кои- дарност към столицата и гра- 
то с решение на градоначал- доначалника й и припомни, 
ника Драган Джилас на кър- че Община Бабушница пред- 
мачетата, родени от началото приема конкретни мерки за 
на годината, дари град Бел- стимулиране на наталитета. 
град. На родителите от Ба- От тази година за всяко пър- 
бушница пакетите връчи за- вородено дете се дават по 20 
местник-кметът Саша Стан- 000 динара, по 30 000 за второ

Центърът за култура от

фестивал
зултатите от конкурса на 
културното министерство 
на Сърбия за съфинанси- кович, а за малките по селата и по 50 000 за всяко трето или 

* у подаръците бяха връчени в поредно кърмаче в едно се-
офисите на местните общнос- мейство. Ч. Б,ране на проекти и програ

ми в областта на публич
ното информиране на ези
ците

приятел
ство „Рила" от Ниш за

националните 
малцинства, така че все 
още не е известно дали е 
одобрен проектът за изда
ване на вестник „Братство" 
през 2011 година и колко 
пари ще бъдат отпуснати 
за него. Този конкурс бе 
обявен на 2 февруари, а 
срокът за изпращане на 
проекти изтече на 9 март 
2011 г. К. Г.

на

Признания за
многократните
кръводарителиИздателствона

ч;: • : ? I
По повод световния ден на кръво

даряването в Бабушница бяха връ
чени признания на най-хуманните 

I кръводарители. Общо 31 кръвода- 
I рители получиха благодарствени и 
I други грамоти. Между тях изпъква 

примерът на Зоран Филипович, 
който 50 пъти е подал ръката си. 
Последва го Станимир Чирич с 35 
кръводарявания... Ч.Б.

шш
Зоран Филипович е 
дарил кръв 50 пъти

г

Националният съвет на българското 

малцинство участва в проекта ИПА 2007
Националният съвет на българите в Сър- държавното управление, местното самоуп- ЗпПП1ШПУЛ ППСкШ 11МТР ПНМТРраМштенаапроекта^^4ПА^2(К)7-Реализира- ООПОЧНОХа ДОВЪрШИТвЛНИТв

гжтаРаооти върху плувния комплекс
малцинствените права. ^ В ЬСШуШНИЦО

На 13 юни започнаха до- то ще приключи в срок от 60 
вършитедните работи в доиз- дни. Той се надява в предви- 
граждането на плувните ба- дения срок да бъдат поставе- 
сейни в Бабушница. Кметът ни и съоръженията, макар че 
Златко Алексич заяви, че спо- са вносни и предстои проце- 
ред договора с фирмата „Йе- дурата по обмитяване, 
динство" от Севойно строене- „Най-сетне мога да кажа, 
__________________________ че след 15-годишен застой в

В Дмммтрпвгрпд_съ6рани над 2000 подписа за формирането РЕКОМ

Квотата е изпълнена

заяви за нашия вестник, че е събере 2000 подписа в съот- дачата, изтъкна Костов. започнат да се къпят пър- бушница, а преди всички
успех във връзка ветствие с броя на население- Питахме го как Димитров- вите гости. Собственикът младите, ще могат да се къ-

=■—5 ШШт 25=1= рр? ЩС, ~
"Ц“ Р “ но едно н,

Това сега е от второстепен- така и по отношение на ните и някои други обекти. вината от тази сума обезпечи
но значение, имайки пред- РЕКОМ имаше скептици, Качеството на водата ще местното самоуправление, а
вид че изпълнихме нашата обаче броят им беше незна- се контролира от Писти- др)тата част Репубдикански-

тута за обществено здраве ят фонд за развитие.
Б.Д. от Пирот.

младите за
да се фомира Регионална ко
мисия за утвърждаване на во
енните злодеяния в терито
рията на бивша СФРЮ.

Той каза, че е доволен от 
броя на димитровградчаии, квота, но всеки подпис над читеден. 
които са подкрепили ипици- тези 2000 ще бъде голям 
ативата да се формира такава плюс. Искам да благодаря на

Ч. Б.
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Всички абитуриенти от босилеградската гимназия успешно завършиха средното си образованиеСреща с ученика на Випуска 
6 ОУ „Христо Ботев“

Дарко Иотев обича 

природните науки, 

музиката и компютрите
* Дарко, но какво ще помниш 
периода на основното си обра
зование?

- През изминалите четири 
години с училищния духов 
оркестър бяхме три пъти 

- Основното училище ще първи и веднъж втори на ре- 
помня по веселия ученически публиканско съревнование, 
живот, другаруването с мои- На междуокръжно по химия 
те връстници, по музикални- като седмокласник и сетне ка- 
те изпълнения с училищния то осмокласник спечелих тре- 
духов оркестър, както и по ти места, докато тази година 
музикалното училище, което се класирах и за републикан

ското състезание по този 
предмет. В седми клас стиг
нах до регионалното съревно
вание по география и до ре
публиканското съревнование 
по български език. Като ос
мокласник стигнах до окръж
ното съревнование по ан
глийски език.

посещавам.

л Всичките 44-ма абитуриеп- Средното си образовние ха с много добър, а четирима
вКче?РеКаР<ти СюШн0т° Си ти от тазгодишния випуск на завършиха и третокласници- с добър успех.

босилеградската гимназия те от подведомствената елек- С учебните си занятия днес 
1 рекарвам го пред ком- уСпешно завършиха средно- тротехническа паралелка - ще приключат и гимназисти- 

пютъра, след това със своите то си образование. Миналата специалност електромонтьо- те от първи, втори и трети 
приятели, както и в природа- седМИца те издържаха абиту- ри, която е в състава на Сред- клас, както и първокласници- 
та. т тази година се занима- рИентските си изпити и за- ното техническо училище във те и второкласниците от 
вам с радиолю ителство, щИтиха темите за дипломни- Враня. От общо 13 ученици в електротехническите пара- 
след като през февруари из- хе работи, а тези дни им бяха тази паралелка, трима са от- лелки
държах изпита за радиолю- д ипломите.
бител от първи ранг. Със Щт общо 44-ма абитуриен-

* Колко часа трябваше да учиш оеттивно53111™38™ °аМ° РбК~ ™' 13 завъРшиха с отличен, Изложба На Зоран КоСШиЧ 
дневно, за да станеш ученик на Р с ■ 11 с много добър, 19 с добър и
випуска? * Реши ли в кое средно училище 1 със задоволителен успех.

- Не мога да кажа, че уча и(е продължих образованието Нито един ученик не е имал
си ? слаби бележки.

От общо 13 отличници, 8 са 
носители на престижната 
грамота "Вук Караджич". То
ва са: Оля Стаменова, която е

П.Л.Р.личници, шестима завърши-

6 Галерията „Методи Мето Петров“

Хиландар като инспирациямного - само по около един 
час на ден. Всъщност това уче
не представлява утвърждава-

учебния материал, кой- Дий в Димитровград, 
то съм научил в час. За успеха * Обмислял ли си може би и в
е нужно редовно изпълнява- кой факултет да се запишеш провъзгласена и забучения ма 
не на ученическите задълже- след средното училище? випуска, Сандра Йорданова,
ния, участие в състезания, - Не зная точно, но съм си- Валентина Дончева, Даниел 
както и малко късмет. гурен, че ще бъде нещо от об- Миланов, Дияна Миланова,

дастта на природните науки. Иван Христов, Бобан Миха- 
Б.Д. лов и Радица Станойкова.

- Да, ще се запиша в Гимна
зията „Св. св. Кирил и Мето-

не на

* В кои ученически съревнова
ния си участвал?

I Щ Щрихи за портрет

I Георги Котев,
I талантливият 

1 малък пианист

Гг *-р

I
Художникът Зоран Костич чертата, ритъма, баграта... 

от Ниш се представи с петде- Хиландар не е само инспира- 
И на двете състезания успешните димит- сетина чертежи и графики в ция, но и негово съдържание 

робградски музиканти изпълниха компози- димитровградската галерия за художествен процес. Въоб- 
циите: „Игра" от Петко Стоянов, „Македон- „Методи Мето Петров". ще цялата изложба е посвете-
еко хоро" от Игор Деклева и „Народна песен" Инспирацията за своите на на самия манастир (вън- 
от Йоханес Брамс. чертежи и графики намира в шния и вътрешния му из-

Георги казва, че любимият му композитор богатството на Света гора и глед), на монасите и на всич- 
Георги Котев е само един от няколкото ди- е Иохан Себастиан Бах, а любимата му ком- манастира Хиландар. Той се ко, което е свързано с техния 

митровградски ученици на местния клон на позиция - „Близа". Интересното за него е, че вдъхновява от духа на манас- живот, 
музикалното училище „Д-р Драгутин Гос- п° принцип свири без ноти, който факт крас- тира и амбиента на „мона- Чертежите са работени 
тушки", които през последните години пече- норечиво говори за музикалните му залож- шеската държава" и ги пре- най-различни техники: пер 
лят награди от различни фестивали. Георги е би. За успехите в музикалната сфера е благо- създава в художествен израз, це, туш, четка, сребърен ■ 
ученик в трети клас на Основното училище ДаРен предимно на преподавателя си в музи- така че стават видими чрез златен молив и цветни моли 
„Христо Ботев" и на музикалното училище. калното училище Зоран Мамутович. Разбира ви. Графиките също са рабо

Свирейки на пиано в дуо с ученичката от се' успехите до голяма степен се дължат и ма ”7 ~ I теми в най-различни техник!
четвърти клас на основното и трети клас на вродения му талант и интереса му за музика- ^(ЛЛ1Н Костич е роден през _ медогравюра, акватиита, су 
музикалното училища Милена Христова Ге- та- Нека да отоележим, че майка му Албена , г°дина е град иш. Ху- ха има и комбинирана тех 
орги неотдавна спечели първо място на някога също е свирила на пиано. следдипломни стидшг е ш ника. Чертата му е доста ра
15-ото Международно съревнование за мад- ^за"°ве^е “Укя3_а, *^ещет? предимно са еършил в БелградУпри про. зиграна, свободна и безкраи- 
ки пианисти във Враня, като с колежката си свързани с музиката. Но, имаики предвид, че фесор Воислав Тодорич през ио умела и от нея блика хар 
спечелиха 94 от възможните 100 точки. На Ре- притежава многостранни таланти, възможно 1990. Член е на УАУС от

и ба- е 4? избере и друга професия. 1989 година. Живее и рабо-
В редовното основно училище Георги е пъ- ти в Ниш като извънреден 

лен отличник. професор по рисуване и жи
вопис.

1и

в

мония.
Общо взето става дума за 

изложба,публиканския фестивал на музикални 
летни училища в Сърбия, което неотдавна се 
проведе в Княжевац, Георги и Милена заеха 
второ място.

много интересна 
пълна с емоции и дух.

Д. Димитро*Б.Д.
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В Сердика, днешна София, преди 1700 годиниДеца от Перник посетиха Босилеград

Цветя пред паметника на Левски Издаден е „Едикт за толерантност"
и неизменен обичай да да- 
Нне с най-голяма готовност 
прострем снизхождението 
християни и да възстано- 
да не извършват нищо про- 
ответствие с това Наше 
молят на своя бог за Наше
то собствено здраве и пре- 
ността да остане във всич- 
безпокоявани да обитават

„С оглед на Нашата милостОколо тридесетина деца от фондация „Васил Левски - Дя- 
Осмо училище „Кракра Пер- копа“ и с финансовата помощ ваме прошка на всички, 
нишки“ от град Перник, прид- на областния управител на Осчетохме, че следва да раз- 
ружавани от техните учители, Перник инж. Иво Петров, както си и върху това те пак да са 
в петък следобед поднесоха и сьс съдействието на КИЦ вят съборите си, но така, че 
цветя пред паметника на Ва- „Босилеград”, разбрахме от тивно на реда... Оттук в съ- 
сил Левски в Босилеград. След председателя на фондацията снизхождение нека те се

Бисер Боянов, който изнесе то, на държавата и за свое- 
кьл в малката зала на култур- реч след програмата. бъдване, така че и държав
ния център. В програмата бяха - Надявам се, че с общи уси- ко здрава и те да могат нео- 
включени хорови изпълнения лия направихме едно добро домашното си огнище." 
на родолюбиви песни и реци- дело в Босилеград, за да оста-

това те изнесоха моноспекта-

преследванията, 
поставя християнската вяра 
редом до останалите вероиз
поведания в Римската импе
рия. Така именно на мястото

документ в културната исто- на днешна София, в някогаш-
рия на Европа, е подписан в на Сердика, започва офици-
един от стратегическите цен- алното християнизиране на
трове на някогашната Римска Европа и света,
империя - град Сердика. Българската столица Со-
Днес наследник на античния фия често е посочвана като
град е българската столица пример за религиозна толе-
София, а през 2011 година ця- рантност. В самия център на
дата християнска общност на града, в близост един до друг,
Стария континент чества стоятелствата около неговото се намират четири храма. 
1700-годишнината от издава- написване. За император Га- джамиЯ; сииаг0га, източноп- 
нетона Сердикийския едикт. лерии се знае, че е бил един равославиа църква и католи- 

Години наред историци, от наи-яростните противни- ^ески молитвен дом образу- 
теолози, специалисти по ци на християнството и ви- ват един своеобразен четири- 
римско право изучават този новник за големи гонения, взаимното уваже-
изключително важен за ци- въпреки че жена му Валерия ъгьлник на взаимното уваже то положихме към тях, каза изключително важен за ци * „ ние между хора, изповядва-

В.Д.Б. Европа1до^'ми1т,^както гГо™ вяра. Актът, с който се преус- щи различни религии.

■В*

Този текст е част от указа, 
В издаден в далечната 311 г. от 

римския император Гале- 
рий. „Едиктът за толеран
тност", както е известен този

тановяват

• !

Пернишките деца изпълниха родолюбиви песни и рецитал, 
посве?неп на Апостола

тал, посветен ма Васил Левски, нат българите с национално 
Моноспектакълът е подготвен по самосъзнание и 
идея на тамошното народно старанието и вниманието, кое- 
читалище „Елин Пелин“.

Пернишките деца посетиха Боянов.
Босилеград благодарение на

доволни от

Поалед 6 избирателните списъци на Царибродска община от 1903 година (2)

Състоянието в Славинска и Комщишка общини
Състоянието в селата от общините Хаджинов и Петър Гогов от Славиня и Славиня и Станиша Ненов от село Ка- расим Георгиев и Тасо Гогов и 44-го- 

на Царибродско (число на избиратели- Петър Джунов от Сенокос, 61-годиш- меница. дишния Тасо Алексов. Останалите из-
те, възраст, грамотност, занятие...) е би- ният Георги Георгиев от с. Каменица, Най-голяма част от гласоподавате- биратели в селото, с изключение на 
ло' следното 59-годишните Камен Ненчов от Иза- лите в Славинската селска община се 23-годишния Леко Ликов, са били

товци и Димитър Живков от с. Брай- занимавала със земеделие (93,3%). по-млади от 40, но по-стари от 30 годи- 
(лавинска община кевци, 58-годишните Найден Стоянов В общината имало 18 войници, 7 ни. В списъка няма избиратели на въз-

от Славиня и учители, 6 свещеници, 5-има стража- раст от 21 и 22 години и вероятно това е 
Никола ри, 3-ма търговци и по един кръчмар, причината, че няма по-млади грамот- 

Попйоцов от терзия, дюлгерин и вияч. Близостта на ни избиратели. От 283-мата избирате- 
село Болев границата е била причина в селото да ли само 55 са били грамотни (19%), кое- 

56-го- живеят 23-ма войници и стражари. то е двойно по-малко от тези в съседна
та Славинска селска община.

Що се касае до възрастовата структу
ра на избирате
лите в селата от 
Комщишка об
щина останали 

Югославия, 
пада в очи, че 
броят на изби
рателите под 25 
години е съвсем 
малък, а изби
ратели на 21 и 
22-години въоб-

болм «олИштощибраминиСто ПОП

иIII9358Число на мбирстм* М1

151711141$49131Замития дол, 
дишните Пе
тър Йотов и 
поп Еленко

2125 Комщишка общиназ5Вонницм

25
Полян Криюдол 11ЛК01И1Горян Криюдол(то

1 Попдимитров 
от Славиня, 
Баса Митов и 
Димитър 
Тричков от 
Брайкевци, 
54-годишният 
търговец Васа 
Николов от с. 
Болев дол, до- 
като почти

Iз п$(6Число на избиратели 102
1

113(б10130Н1Д1ЛЦИ
1 ВI

1I
11Сициици 2

1Креещи
Тор пи

1Коючн
Цолгори

23 (20X112 (11Х)20 (20Х)Грамотни
1.1ЧИ

66 (57X141 (73Х)72 (71Х)Глосумлн40 (26X11К25Х)42(36X134(37X140(70X1Грамотм 72 (49X1

всичките дру- Всичките гласоподаватели от село Гор- ще не са записани, 
ги грамотни и ни Криводол, освен ковача Алия Мицов, се В списъка на избирателите в село 

От таблицата се вижда, че най-мно- ПЪЛНОлетни гласоподаватели в общи- занимавали със земеделие. В Долни Криво- Горни Криводол най-млади избирате- 
го мъже от Славинската сел- ™ Славиня, записани в избирателния дол с него не се занимавал само учителят ли са 25-годишните Лека Колев и Иос-
ска^бмшнГе имало в село Брайкевци "писък, Са били на възраст от 21 до 33 Което Гогов, а в село Вълновия всички би- ко Гогов, а най-възрастен е 80-годиш- 
ска оощина е имало у с ' г ли земеделци освен учителя Денко Стефа- ният Иван Тричков. В селото е имало
(дори 70%), докато наи-м Vго,те 644_ма ПЪЛНОдетни из- нов и търговеца Леко Денков. 15 избиратели на над 60 години,от кои-

якгмвк:
ви скатГобиш а е бил 96-годишният ттРа саживеели 7учители ибевещени- дишният Ставри Манчов. тен е бил 98-годишният Атанас Слав-
свешеник Георги Попкосгов от село ЦИ/ са достоверни показатели, че още Село Долни Криводол е можело да коз, следван от 88-годишния Виден 
Боайкевпи Огьщевременно и най-въз- от стари времена височани са имали се гордее с грамотния 60-годишен Ма- Митов и 80-годишния Кръста Колев, а 
растен грамотм избирател в Цариб- желание да се учат. Това продължило но Ранчев, 50-годишния Милан Гогов, само 9 избиратели са били по-млади от 
Солска околия) След него, подредени и в по-ново време и затова не чуди 48-годишния Давитко Виденов и 45-го- 30 години, 
по ю зоаст са 89-годишният славинча- фактът, че и сега има много високооб- дишния Герасим Георгиев. Другите В село Долни Криводол само 10 из- 
нип поп Димитър Станишов, 76-го- ‘ зоваНи хора от Височката регия. грамотни долнокриводолчани са били биратели са били по-стари от 60 годи-

сенокошанин Тоша Станков, Н щ0 се касае д0 възрастовата структу- на възраст от 26 до 38 години. ни, а най-възрастен е бил 79-годишни-
74-годишният славинчанин Денко рат пълнолетното мъжко население в Във Вълковия най-стар грамотен из- ят Симеон Нецов, следван от 78-годиш- 
Станчев 69-годишният Тоша Панов от &лавинска община, една четвърт са бирател е бил 78-годишният Станко ния Мика Иванов и 70-годишните
село Сенокос, 68-годишните Тоша Ива- биди над 60 години, а 2% по-възрастни Ангелков, следван от 68-годишните Анто Виденов, Гърго Тошев, Косто Гър-
иоГот Славиня и Лека Панайотов от с. от 80 години. Свещеник Георги Мано Постолов и Мадо Ранчев, 65-го- гов и Райко Велков. Само 6 избиратели
Изатовци 64-годишните АнтаГелев от Попкостов от село Брайкевци със свои- дишния Мано Ранчов, 58-годишния са били под 30 години, най-млад от ко-
Сдавиня Баса Павлов от с. Каменица и те 96 ГОДИни е бил най-възрастен изби- Леко Йонов, 57-годишния Ценко Лю- ито е бил 25-годишният Ленко Миков. 
Джуна Андреев от Сенокос, 63-годиш- рател в общината, следван от 95-го- бенов, 56-годишните Леко Стоилков и Продължава
ният поп Димитър Попмладенов от с. ДИШНия Маринко Стоянов от с. Каме- Леко Денков, 48-годишния Данчо На-
Изатовци, 62-годишните Гога Манчов ница и 90-годишните Гълъб Кръстев от чов, 45-годишните Ненчо Кръстев, Ге-

$5(36X145 (62X161 (52Х)55(60X129(51X1Глосумп 67 (45 X1

ни е имало в селата

Цветко Иванов
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В Димитровград се проведе третото Балканско 
първенство по планинско бягане_______Завърши първенството на 

Нишка футболна зона
Буяновац: БСК - Балкански 3:2

Поражение без 

значение
Буяновац, 12 юни 2011 7, Георгиев 7 (Д. Иванов 

г. Игрището на БСК, 6.5), Л. Джунич 6.5, По- 
зрители - около 300, ре- ров 7.5, Б. Иванов 7.5, 
фер Стеван Рашич от Алексов 7 и Османович 
Лесковац (8). Голмайсто- 6.5.
ри: Димич в 26, Живич в Играч на срещата: Ми- 
35 и Иованович в 68 за лан Стоянович.
БСК, а Б. Иванов в 18 и 67 Балкански претърпя 
минута за Балкански.

БСК: _Милан Стояно
вич 8, Йованович 7.5, Д.
Гюров 7.5, Трайкович 7, ние върху крайното под- 
Тасич 7, Станкович 7 реждане. Нека да повто- рй 
(Марко Стоянович 6.5), рим още веднъж, че Бал- ; 
Мустафи 6.5, Стефано- кански осигури първото г 
вич7, Димич 6.5 (С.Джу- място в крайното под- 
кович -), Захири 7, Жи- реждане и се класира в 
вич 7 (Джорджевич -). Сръбска лига. На БСК 

Балкански: Манов 6, победата бе необходима - 
Бошкович 6.5, Соколов за оцеляване в лигата.
6.5, Петров 7, М. Джунич

поражение в последния 
кръг от първенството, но 
това няма никакво влия-

.
Тържественото откриване

А. с. В Димитровград се проведе Третото бал
канско първенство по планинско бягане, в ко
ето за трофеите се бориха състезатели от се-Окончателното класиране на отборите в НФЗ дем страни. Водеше се ожесточена борба за

мач поб. рав. заг. гол-рам. точ. медали във всички сьстезателски категории. 
Състезанието започна с открито бягане на1. Балкански (-1) 30 20 2 8 75:39 61 4,6 километра, в което взеха участие над 1502. Пуковаи 30 18 6 6 68:22 60 състезатели в мъжка и женска конкуренция, 
мъжка конкуренция убедително най-добър3. Запланяц (-1) 30 16 8 6 50:25 В

55 бе Дуюбезгин Сикиман от Турч пред Мария
4. Моравац Орион 30 15 7 ко Милованович от Панчево и Даскал Сергиу8 59:26 52

от Румъния. В женска конкуренция първо5. Слога 30 17 0 13 51:45 51
място зае Мариана Чегар Лукич от Апатии,6. Пуста река 30 15 2 13 52:42 47 пред Драгана Шпехар от Рума и Наташа Ми-7. Морава 30 15 2 13 63:57 47 лич и Ивана Джурич от Смедеревска паланка

8. Моравигда 11 35:36 4730 14 5 (разделиха третото място).
В надпреварата за девойки в юношеска ка-9. Вучйе 30 14 3 13 46:44 45

тегория най-добра бе туркинята Кан Ясемин,10. Злочудово 30 13 5 12 49:39 44
на второ място се класира румънката Драго
мир Дениса Лонела, а на трето сънароднич
ката й Рус Ребека. В отборна конкуренция Ру
мъния бе първа, Турция втора, а Сърбия - 
трета. При юношите първи бе Даг Сонмез от 
Турция, втори Комир Нури, също от Турция, 
а трети Джердж Саболч Ищван от Румъния. 
В отборна конкуренция Турция се нареди на 
първо, Румъния на второ и България на трето 
място.

11. БСК 30 13 4 13 44:49 43 Зинка Нонут е победителят в тшорската 
конкуренция12. Ропотово 30 13 3 14 55:50 42

13. Мрамор 30 12 5 13 37:42 41
Сърбия. Балканското първенство. бе голяма 
промоция за Атлетическия съюз на Сърбия, 
град Димитровград и на Република Сърбия."

Промотьорката на първенството - няко
гашната световна рекордьорка по бягане на 
800 метра. Вера Николич каза: „Това, което 
се случи е над всички очаквания. Хора от го-

14. Радан 30 9 4 17 34:50 31
15. Младост 30 5 2 23 50:95 17
16. Единство (-1) 30 1 2 27 20:127 4

Младост не ОТИДе му^КриП':^ лемите градоветрябвада дойдат тук, за да ви
та Тд ТТ'^К'Т/Т'Н 'УЯ'НГ хаилова от България и трета Ягмур Тархан от Дят как една малка среда организира голямо
Ь 1 С1ДЙЧ.ИИ Ла.х1 Турция. Отборното подреждане в тази кате- състезание.

Поради финансови при- Пуковац ще играе в бара- гоРи* бе следното: Румъния, Турция и Бълга- 
чини на 12 юни Младост не жа за попълване на Сръб- ^триум^румънецътЗинка Йон^пртд
отпътува в Гаджин хан за ска дивизия. състезателите от Турция АкоюнМехмет и Ка- гостопРиемството на домакините,
мача от последния кръг Освен Младост от НФЗ раташ Адам. Милош Милованович спечели Победителят в бягането за сенироите Зин- 
срещу Запланяц и без бор- със сигурност отпадат и осмо място. В отборна конкуреция първо ка и°нут заяви: „Пистата е изключителна, 
ба загуби със служебен ре- опашкарят Единство от място зае Турция пред Румъния и Сърбия. има много нанагорнища и нанадолнища, ко- 
зултат - 0:3. Бошняце и Радан от Леба- Председателят на световната организация ето на “ен кат? маратонец ми уйдисва. Готов

Босилеградчани завър- не, който завърши на 16 за планинско бягане Бруно Гозелино в изяв- съм 33 Европейското първенство в Бурса в на 
шиха първенството на място. Кои още отбори ще лние за вестника ни сподели, че първенството ™отона1оли. там очаквам добро класир* 
предпоследно място със 17 напуснат зоната ще стане ? организрано изключително успешно и до- ' 
точки - 5 победи, 2 равен- известно след баражите за гави' "и ес™тя на директора на състезанието
ства и чак 23 загуби. В 30 попълване на Сръбска Община Димитровград и нейните гражда-
изиграни срещи зелени- лига и Първа дивизия. до церемонията по провъзгласяване на побе- ни доказаха, че гостоприемството е техният
те вкараха 50 и допуснаха В останалите мачове от дителите всичко бе организирано на високо °тличителен белег. Състезанието мина без
дори 97 гола в своята врата, последния кръг са постиг- ниво". каквато и да е забележка от страна на отбори-
Младост отпадна от НФЗ и нати следните резултати: Горан Чегар заяви: „Изключително ми е те' което е доказателство, че Димитровград
от следващия сезон отново Пуковац - Радан 4:1; Пуста драго, че успешно се справихме с организа- заслУжено е определен за домакин ■ 
ще се състезава в Пчинска река - Моравац 1:3; Злочу- цията на проявата. Благодаря на всички трен- първенството и че е кадърен да организир 
футболна дивизия. дово - Ропотово 2:1; Мора- Ь0РИ и състезатели, на реферите и добровол- по'значителни спортни прояви.

За разлика от "зелени- ва - Мрамор 4:3; Слога - Ните за труда. Голяма чест е, че ни посети ' 
те" Балкански стана шам- ]Йоравица 3:1 и Вучйе - г,^!° °^лино'чиито позитивни оценки до В следващия брой: ФОТОХРОНИКА 
пион на Нишка футболна Единство 8:0. тьшното "а°Планинското бятенГв НА БАЛКАНСКОТО ПЪРВЕНСТВО ПО

Победителката в бягането за сениорките 
Фрумуз Кристина сподели: „Очаквах победа, 
изключително съм доволна от пистата и от

Проявата наблюдаваха голям брой посети
тели.

ПУ1.Р.зона, а второкласираният ПЛАНИНСКО БЯГАНЕ
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Г'Враня опен 2011 к9И Скръбна вест
На 8 юни 2011 г. ненадейно почина нашата мила и непре- 

жалима майка, сестра, леляКуп медали за каратистите 

на Цариброд
77
Р БАСКА РАНГЕЛОВА 
Ц СТОЯНОВИЧ 
Ш (1950-2011)
Щ| от Д. ЛюбатаДеветима каратисти от 

КК Цариброд миналия уи- I 
кенд участваха в Междуна- " 
родния турнир „Враня А 
опен 2011" и в конкуренци- * 
ята па 330 състезатели от 26 ^ 
отбора от Сърбия, Македо
ния и Черна гора успяха да Ь 
спечелят куп медали.

Отличия сьс златен бля- ;

Скъпата ни покойница бе погребана на 9 юни на Новите 
гробища във Враня.

Вечно в сърцата си ще пазим от забрава твоята блага ус
мивка, великата саможертва и обичта ти към нас. Няма ду
ми, с които може да се изрази нашата болка по теб.

Почивай в мир и нека те пазят ангелите!
С дълбок поклон пред светлата ти памет: синът Спиш, 

братята Станииш и Ванче със семействата си 
и семейство Бой кови

ськ завоюваха Марко Тодо
ров и Дарко Стаменов, сре
бърни получиха Алексан
дър Глигоров, Александра 
Иванова, Урош Леков,
Александър Каменов и 
Никола Наков, докато с 
бронзови се окичиха Анас
тасия Стоилкова и Марти
на Игова. .

КК Цариброд предвож
даха 1 реньорите Горан Ма- 9 октомври в унгарския ко Тодоров, който е канди- 
нич и Саша Пешич. град Джер, по покана на дат за национал. Подготов-

На подготовките за Сръбската карате уиия е ките ще се проведат в Су- 
Европеиското първенство, повикан младият димит- ботица от 11 до 18 юли. 
което ще се проведе от 5 до

Скръбна вест
На 7 юни 2011 година почина нашият мил и 

непрежалим син, брат, девер и чичог ■Ш■ \1 !
КРУМ ГРИГОРОВ 
(1967-2011)

,■■■1

Вечно в сърцата си ще пазим спомените за твоите добри
ни, с които ни даряваше. Благодрим ти за всичко.

Почивай в мир и нека те пазят ангелите!

Опечалени: майката Юла, братът Александър, снахата 
Жаклина и племенникът Предраг

Д. С.ровградски каратист Мар-

ПОЛ - 18 кръа: Желюша - Младост 5:3

Победа за седмо място На 17 юни 2011 г. се навършиха ТРИ ГОДИНИ от смър
тта на нашия мил и непрежалим

Димитровград, 12 гони оргиев от Желюша. 6.5, Тричкович 6, Митич 6
2011 г. СЦ „Парк", зрители Желюша: Рангелов 6.5, и Давидович 6.
- около 50, рефер Даниел Савов 6, Величков 7, Н. Ге- Играч на срещата: Крис- 
Рапджелович от Пирот (7). оргиев 7.5, Димитров 7.5, тиян Наков.
Голмайстори: Наков в 18, Маринков 6.5, Велков 7, Футболистите на Желю- 
Велков в 25, Б. Георгиев в 28 Наков 8.5, Б. Георгиев 8, ша победиха Младост от 
и 56 и Димитров в 80 за Же- Митов 7, Иванов 7. Мали Суводол и завърши-

Николич в 13, Младост: Ранчич 7, Джу- ха първенството на седмо

1 ДРАГАН РАШКОВ 
ВуВ от с. Скървеница

С много обич и признателност се прекланя
ме пред светлата ти памет.

Почивай в мир!

люша, а
Джунич в 52 и Станкович в нич 5.5, Манич 5.5, Стайко- място. 
90 минута за Младост, вич 6.5, Николич 6, Станое- 
Жълт картон получи Б. Ге- вич 6.5, Павлович 6, Панич

От дъщерята Руса, зета Новица, 
внуците и техните семейства

А■ С.

ш -т' .Фотооко
В последния кръг от първенството на ОЛП_______

Бабушничани победиха 

в Бериловац
„Премяна" за обектите 

на ОУ в Бабугиница
терство. Директорката на 
училището Радмила Младе-

е Младост от Полска Ръ-*Нов член на Окръжната лига 
жана. $ нович, подчертава, че учени-

В последния кръг от пър- Борац 6:4. 
веиството на Окръжна лига Първенец на
Пирот футболистите на Луж- рът на
ница от Бабушница победиха лаика, Гн

/I\/гжо- жа за попълване на мишка като гости Владимир Дурко ^ зона Лужница е

°ИВ останалите срещи в Рам- вицешампион а от лигата из- 
ките на 22 кръг бяха постигна- падна^Борац от Барие ч Ц _
ч^аГзаГругар“,^ мътна Младост от Полска Ръ-
Раич - Напредък 4:1, Един- жана, който е първенец на 
ство (БП) - Темац 4:0, Гнилан - Пиротска общинска лига. 
Единство (П) 0:2 и Драгош -

СЯ ците заслужават да имат 
Н по-добри условия за работа, 
Ея тъй като са „грабнали" много

ОЛП е отбо-

награди от различни съревно
вания. От друга страна стара
та дограма е била толкова из-

■ II паднала, че не е могла да се
III

Двете училищни сгради 
ОУ „Деспот Стефан Лазаре-Малка обяваМалка обява вич" тези дни ще се сдобият с
„нова премяна". Поради пес- НДавам безплатно ли

вада за косене край 
Димитровград. За 
допълнителни ин
формации звънете 
па телефон 010 /363 
143.

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

тене на енергия през следва-
фирматазимащата

„ЦиЬЦапа-зтек" подменя
и поставя изола-дограмата

ция на таваните, като резул
тат на проект, който се финан
сира от просветното минис-

■ншнниинин!
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доН^Бог им дава, дръжавата
импридава... !

И Одамна се не бе толко уядил се ване с рука има сиротния. А „газдите", дръжавата т 
{ како около ония четриноесе иляди дала пари да си купат машини, от скулата пченица и цо- 
Ч на ектар що гьи дръжавата дава ревица не знаят колко пари имаят, па како нема д0 
V. на земеделците там горе от голе- жльебаят пивище и да деляят сланинетини и саламети- 
V мото полье. И одамна не е било ни...

3

а
§ Ка ми поумине ядо я се позамислим, па си речем, мореедин яд да ме дръжи толко длъ-

------- го. Па, мам... Море и пцуем, и клъ- убаво що се направи тая гунгула с тракторското препре-
нем, та каменее трълям! Я и жената носиме по шеесе чувонье по войводинскьите путища. Да видат нашинци 
годин на плечи, ама си чуваме сточица, садиме си гради- защо запустея наще села. Я им одамна казуем дека за 
ни косиме ливади, горе-доле работиме тричетри ектара това е крива дръжавната полетика, а они ми не веруят. 

и не е било година да не сме били рентабилни, що Са им викам я помислете наще краища тея ли да останат
без човеци, ако дръжавата и на нас ни беше давала по

&

е
земя
викаят учените. Имаме и за нас, а даваме и на децата
7:..1 у градо. Дръжавата нити ни е дала нещо, нити сме четринаесе иляди на ектар, и евтини кредити, и разни 
вой искали. А ония войводинскьи буери располагаят с по премии и неам йоще що. И не само що ни нищо не е дава

ла, но едно време ние по селата беме начисто закасали

там

триесе, педесе и сто, па и с по петстотин и повече ектара
убава рамна земя и па пищът! Не могли да връжат двата от дръжавата. С големите даноци ни симаше кожата, 
края, та дръжавата требало да гьи помага с готови па- Испечеш малко рекьия да имаш за празник и за сабаат, 
ри!? Море, мам... Значи требало да биде Бог им дава, дръжавата те репне с акциз. Що сме мука видели доде- 
дръжавата им придава, та они да се прават чорбаджии, ка да скриеме пуните бурета по плевньи, по долини и 
Големи газди! Ма, какви газди, турим гьи на тековаете! уземи. Па све усадия с бор и забраньия, та ем немаше кь- 

Във весела И отпусната ат- навечерието на едни избори Да не е дръжавата да гьи гьоти, тая шкьембарска дебе- де да пасеме стоката, ем пропаднаме плащаечи глоби. И 
мосфера, с уиски и цигарило- ме беше нарекъл продадена логузия би била полска гологузия, а едно време наще како нема народо да бега!
си, двама приятели възкреся- душа, предшественик на оку- пари викашея 50Г Да те пази от полскьи сирома! Ама я Но не само за това ме е яд на дръжавата. Яд ме е, то
ваха спомени за старите време- патора, пехота на агресора, г г „чуждестранен наемник... млого пути съм се чудил, ка гьи гледам по телевизията, сулимен че лизнем що попущи на „газдите от големото

- Хайде да вдигнем тост за како тия дебели мечкьи се сновединят да уработат нещо полье. Убаво беше решила да помогне и на нас що рабо- 
ГиРсе™р^;ГнГн“шияТаеродГ- ГголГиТебаГмб" вдигна ™ ньив°еш У гР°Дина/ о оно що било. Машини им раба- тиме до десет ектара, та и ние малко да прогледаме и 
попита кестенявият човек със кристалната чаша, в която тат, ем им работат ем гьи возат, а за там къде требе да до удриме по един ритник на сиромащията. Амо ония
сини очи и остра коса като бод- имаше три бучки лед и тъмно- ________________________________________ шкьембаре, нели са научени да им се дава и със шоко и
лите на таралеж. жълта течност. И докато глава-

- Как да не. Тогава бях много та му се тресеше от силата на
силен - смеейки се, самодовол- алкохолното съдържание, ези- 
но отговори едрият събесед- кът му се развърза. - А сетне, 
ник, въвличайки дълбоко гьс- приятелю, ти ме обяви за Са- 
тия тютюнев дим. - Впрочем, таната лично, 
аз тогава бях някакъв шеф на - Нима не ти прилягаше то- 
някаква държава, а ти оглавя- ва прозвище? Всички се боеха 
ваше най-голямата опозици- от теб. Нашият човек много 
онна партия... Но, щом си повече се бои от Дявола, от- 
спомняш толкова добре, пом- колкото от Бога - кестенявият 
ниш ли, че по това време ти бе- триеше воднистите си очи. 
ше казал за мен, че съм най-го- - И ми остана това прозви- „
лемият диктатор в историята ще, кумчо, до днешни дни - ня- За достигане на своите це- та на този знак винаги са 
на тази наша държава? когашният „диктатор" стана и ЛИ Скорпионите често при- верни духовно, дори и

- А какво друго трябваше да хвана под ръка своя някогашен бягват до сексуална дейност и когато допускат извън-
ненавиждат любовта. Женят брачни връзки. Тази 
се за пари и даже устройват вярност се разпростра-

- Ами, кумчо, да вдигнем сексуални срещи за постига- нява и на избраните
мите думи срещаха отзвук в наздравица. Ти се нареди сред не на делови цели. Насилвай- приятели,
чужбина, откъдето ме подкре- безсмъртните, ще те помнят ки себе си, те обикновено се много, но от тях изис-

до края на света.
- Ха, ха! - бившият прези- -Наздраве! 

дент уж го сплашваше с пръст, президент, наречен Дявол.
- Ти ме нарече и Дракула, а Но знаеш ли за кого ми е жал? „ - „
след това подробно обяснява- И не позволявайки на събесед- умствено, тъй като разбират, ството си, те са много умни в след кавга. Те са отмъстители,
ше, че ръцете ми са кървави до ника си да познае за кого мис- че силата на ума е ценна като делата. Жените на този знак злопаметни, когато са оскьр-
лактите и че пия кръвта на на- ли, той бързо продължи: - златото. Вече женени, Скор- често заемат ръководни пое- бени.
рода със сламка. Малко ми е жал за ония, които пионите често встъпват в из- тове. Скорпионите са отлич- Икономика на любовта.

- Страшно, признавам - за- подкрепяха и теб, и мен. вънбрачни връзки, като ряд- ни родители, въпреки че са Скорпионите рядко се нуж-
киска се човекът таралеж. - И - Мислиш за ония, които се ко допускат тези връзки да малко сурови и взискателни, даят да встъпват в икономика 
сега това звучи ужасно, а мога хващаха на въдицата? застрашат съпружеския жи- Отрицателни черти. Не на любовта, при условие, че
да си представя какъв отзвук - Да, хващаха се и се изтре- вот Способни са да се спра- жалят усилията си при прес- физически са привлекателниимаше тогава, когато го казах паха във взаимната си борба, л____„„Ь _____т т у™™ ^ __
пред стотици хиляди хора, ко- вярвайки, че ние сериозно А Р л ФР° а ледване на своя успех, което и имат голяма популярн 
ито демонстрираха срещу теб. мислим това, което казваме! съпружеските и извънбрачни ги изтощава физически и мо- сред жените. Те често имат по
Но не забравяй, приятелю, че Александър Чотрич отно™ения/ правят го с леко- рално. Тогава често прехвър- няколко романа едновремен-
това го бях казал, след като ти в та и без всякакво напреже- лят всяко зло на своите сьп- но.

рузи, но някои умни Скорпи- Оценка на верността. В 
Как да се удовлетвори они избират такава съпруга, юношеските години - средна, 

Скорпион? Предоставете му която да им помага да ако вие не търсите в тях нищо 
малко секс, но не правете това избегнат тези крайности. повече освен физическото. В 
много прибързано. В млади- Крайна ревност и чувство- съпружеството - отлична, 
те години Скорпионите са то на собственост са също от- Най-добър период за вяр- 
романтични, поддават се на личителни черти на Скорпи- носг е СЛр, навършени 29,5 
музика и мека светлина, она, особено Скорпиона-же- ГОдини “тогава когато от са- 
По-късно стават малко едър- на. Понякога изпадат в край- мото начало ме^Гу партньо- 
жани, могат да им харесват носг - трябва да знаят къде се р °™ ^шещвув^олямо раз- 
ярката светлина и огледала. намира съпругът във всяка ь съществува голямо ^ 

Положителни черти. Хора- минута. Скорпионите пом- биРателство-

са
<

на.
- Спомняш ли си, когато ме

НОВА ГРАМАТИКА със капа, отвория ямата и протисная с големо сила, и дръ
жавата подви опаш. Па сега сек се бунтуе, и кой е прав и 
кой не е. Дръжавата уш пищи нема пари, а секому угад- 
жа и това рано или късно нема да чзлезне на арно. Може 
и да ме сметате за улав, ама ми помнете думата: Кога 
пара иде при пара, а въшка при въшка, нема оправия!

В новата граматика прилагателно
то богат се степенува по следния 
начин:
Богат, по-богат, най-богат, не знае 
какво да прави с парите, още не са го 
заловили!

|Любо6ен хороскоп

ти кажа? - широко се усмихна 
кестенявият и чукна по колене
те своя приятел. - Само голе-

„страшен ривал от опозиция
та.

които не са
пяха. женят по сметка, но са доста- кват същата вярност.

1_ тьчно умни, за да изберат чо- Скорпионите се гри-
века, с който са съвместими жат много добре за семей- нят обидата дълги години

- каза бившият

ние.

*Изграждането на капитализма напред
ва добре. За начало създадохме много бед
няци.

*Тази система се основава на личните 
. интереси. Лихвата плащаме всички.

*Само ако имаме много висок праг на из
дръжливост, можем да имаме много нисък 
жизнен стандарт. Желко Маркоеич

ВЕСТНИКЪТ ИЗЛИЗА С ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА НА МИНИСТЕРСТВОТО НД КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ 0350-8838
Вестник на българите в Сърбия

&Ьр.0Ьж
на изда|||/]°рдр:итЕ^ИСЪНРБИЯН РедактоРи К0МЛЮТЪРен дизайн: Никола Ц*втков 'Редактор на Уеб сайта: Мепс,'ап Вап|<-ПЕЧАТА: "вР6ас Комерц", Кнез Михайло Обр енович 47, Ниш,


