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Ново признание 

за кръводарителите 

в Димитровград
На тържество в Червения кръст на Сърбия в Белград Общинската орга

низация от Димитровград получи признание за своята дейност. Секрета
рят на червнокръсткатп организация Весна Тодорова по този повод заяви: 
„Димитровград и по време на СФРЮ бе една от най-хуманните среди по 

: отношение на доброволното кръводаряване.

Отличните 1)1
Всичките 14 ученици в паралелката от пети клас в Основното училище 

"Георги Димитров" в Босилеград, в която обучението се провежда изцяло 
на майчин български език, са завършили класа с отличен успех, а дори 11 
от тях са кръгли отличници. Общия среден успех на паралелката е 4,95!

Заседание на Комисията по образование към НС
ЛП

- \I
Стр.ф

Сисия на Общинската скупщина 6 Димитробарад От театрален фестивал 
в Нова Загора_____________Кметът Величков остиви ни пости Стр.фНагради за 

Славна Димитров 

и Соня Веденова

проекторешението на 10 съветници за 
смяна на кмета на общината д-р Веселин 
Величков преди изтичането на мандата

Стр.ф

В началото на седмицата се проведе 
сесия на Общинската скупщина в 
Димитровград, свикана по спешна 
процедура, за да се разисква по му.

Съвместен проект на ПБИЛД и Община Босилеград.
Разговор с атлетпическата 
легенда Вера Николич_____1,9 милиона за помощ на болни и стари селяни

Стр.($)финансират ване на временен престой, 
оказване на медицинска иПБИЛД - Програма на съвместно ще

жгГХГ Л И. по„о„ „ „Р.
Пчински и Ябланишки ок- хора в селата. Целта ще бъде 
ръг, и Босилеградска община постигната чрез подсигуря-

Чувствам се като 

стр% димитровградчанка!
Стр.фуправление с органичните отпадъци _________012 дари Студия за

Германците ще продължат сътрудничеството
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Заседание на Комисията по образование към НС

Одобрени учебни 

програми за 

предучилищно и средно 

образование

24 юни 2011

ШГ;
ОТ 6 ДО 10 ЮЛИ В БЕЛГРАД

Двадесета годишна 

конференция на ОССЕ * Програмата за основното училище не получи положи
телна оценка, като бе констатирано, че трябва да се до- 
обработи и да се извърши лекгура и коректура, след ко
ето ще бъде разгледана на следващото заседание на ко
мисията.

Комисията по образование гария, комисията застана на
становище, че трябва да секъм Националния съвет на 

малцинството ни на неотдав- направи съпоставка между 
нашпото си заседание в Ди- учебния материал, залегнал в 
митровград реши на НС да тези учебници, и учебната 
предложи за приемане учеб- програма, която е предвиде
ни програми за общия гим- на от Министерството на 
назиален профил и за сред- просветата на Сърбия' и до- 
пите профилирани училища, колкото програмите си съв- 
които бяха изготвени през из- падат, от посоченото минис- 
мипалия период. Изключе- терство да се търси разреше
ние са програмите за музика ние за ползването на учебни- 
и изобразително изкуство, ците от България.

Комисията реши да отпра-които трябва да бъдат довър
шени. На НС ще бъде пред- ви иск до общините, в които 
ложено да приеме и програ- съществуват училища с обу- 
мага за предучилищна въз- чение на български език, да 
раст. Програмата за основно- окажат съответна подкрепа 
то училище не получи поло- при формирането на регио- 
жителна оценка, като бе кон- нален център за усъвършен- 
статирано, че трябва да се до- стване на просветни дейци, 
обработи и да се извърши които провеждат обучение на 
лектура и коректура, след ко- този език.

*С особено удоволствие подчертавам факта, че Народната скупщина на Република 
Сърбия е домакин на юбилейната конференция на ОССЕ - казва председателката на 
сръбския парламент Славица Джукич-Деянович.

Парламентарната асамблея на Организа- реформи в областта на законодателството, 
цията за сигурност и сътрудничество в Евро- медиите и малцинствените права навсякъде 
па (ОССЕ) ще проведе 20-ата си годишна кон- по света. Сърбия като членка па ОССЕ е пос- 
ференция от 6 до 10 юли в Белград. Основната ветеиа на постигането на съвместните цели, 
тема на това голямо европейско събрание ще произтичащи от тези ценности, още от тях- 
бъде „Укрепване на ефективността и ефикас- ното дефиниране с документа от Хелзинки 
ността на ОССЕ - Ново начало след срещата в 1975 година и дава активен пропие в борбата с 
Астана". Официален домакин на конферен- организираната престъпност и корупцията, 
цията ще бъде Народната скупщина на Ре- както и за развитие на демокрацията и спаз- 
публика Сърбия, а всички заседания в рамки- ваие на човешките права. Затова с особено 
те на конференцията ще бъдат проведени в удоволствие подчертавам факта, че Народиа- 
конгресния център „Сава", където бяха про- та скупщина на Република Сърбия е домакин 
ведени и заседанията на годишната конфе- на юбилейната конференция на ОССЕ - казва 
ренция на ОССЕ 1977 г. Най-актуалната евро- председателката на сръбския парламент Сла- ет0 ще бъде разгледана на 
пейска тема тогава беше реализацията на на- вица Джукич-Деянович.

Сузана Грубйешич, шеф на постоянната 
делегация на Народната скупщина в Парла-

Подкрепена е идеята за ор- 
следващото заседание на ко- ганизиране на конференция, 
мисията. на която би се дискутирало

Във връзка с предложение- по въпроса за статута на бъл- 
в Димит- гарски език в сферите на об- 

ровград в процеса на обуче- разованието, културата, ме- 
нието да се ползват учебници диите и служебната употреба 
за природните науки от Бъл-

соките от Заключителния документ на ОССЕ, 
приет в Хелзинки 1975 година.

- Организацията за сигурност и сътрудни- ментарната ансамблея на ОССЕ, оцени, че 
чество в Европа значително допринася за ста- 20-ата годишна конференция на асамблеята 

. билността, процесите на демократизацията, има голямо значение за Сърбия.

то на гимназията

внедряването на универсалните ценности и Б. Д.на езика.

Избирателна конференция на СПС 6 Босилеград

Никола Крумов преизбран за ръководител на социалистите Щ

IV]
‘Сред гостите бяха Бранко Ружич, Зоран Антич, Видойко Панайото- 
вич, Негован Станкович и Новица Тончев.

председател на Общинския отбор, а след това и 27- 
членен Общински отбор. Председателят и членовете

Никола Крумов, директор на босилеградския текстилен завод "Кобос", е на отбора, които той предложи, бяха избра 
преизбран за председател на Общинския отбор на Социалистическата пар- нодушно. Покрай 17-те досегашни членове на

Сърбия в Босилеград на Избирателната конференция, която се прове- Общинския отбор, в новоизбрания има и 10 нови, М
еди- 4ни

тия на
де ма 17 юни. Крумов е начело на босилеградските социалисти от 2000 годи- които са предложени от местните организации.

Мандатът на председателя и на членовете на ОО е за
■; §

Апа.
V : ЙНа Избирателната конференция присъстваха 48 делегати от 10-те местни пеРиод от 4 години, 

организации на СПС в общината. Сред гостите на конференцията бяха: За подпредседатели на ОО на СПС Крумов пред-
Бранко Ружич, председател на парламентарната група на СПС в Народната ложи икономистите Иван Тончев и Миодраг Митов. Той изтъкна, че до един 
скупщина и председател на Изпълнителния съвет на Главния отбор на СПС, месец задължително трябва да се проведе учредително заседание на новоиз- 
Зоран Антич и Видойко Панайотович, членове на ИС на ГО на партията, Не- брания Общински отбор, на което ще бъдат избрани двамата подпредседа' 
гован Станкович, председател на Окръжния отбор на СПС за Пчински окръг тели. Тогава ще бъде избран и 9-членен Изпълнителен отбор на ОО, както » 
и държавен секретар в Министерството на труда и социалната политика, секретар на ОО. Членовете на ИО се избират от редовете на Общинския от- 
Новица Тончев, кмет на Сурдулишка община и председател на ОО на СПС и бор. Председателят на босилеградските социалисти подчерта, че межДУвРе'

менно ще бъде учреден и Съвет на младите социалисти, чийто председател 
ще стане член на ОО. П Л.Р-др.

Според Статута на партията делегатите най-напред избраха Крумов за
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проекти б областта на информирането

на

V

1Само 4,14 милиона 

за „Братство"!?
Сурдулишкият радикал Драган Стеванович и Кутурно-информаци
онният център „Босилеград" продължават словесната си престрел
ка. Стеванович „стреля с тежко оръжие" от трибуната на Народ
ната скупщина на Република Сърбия, където е депутат. „Кицовци- 

му отвръщат с „канонада" от остри съобщения за медиите и 
критични текстове в списание „Бюлетин".
Стеванович:
ДЪРЖАВАТА 
ДА РАЗЧИСТИ 
СМЕТКИТЕ С ТАЗИ 
МАЛКА ГРУПА

те
*Доколкото не се намери начин и източник за до
пълнително съфинансиране, издателство „Брат
ство ще бъде затворено в много кратък срок. 
^Одобрени са още 5 проекта за инфромиране на 
български език, за чиято реализация ще бъдат от
пуснати от 100 до 628 хиляди динара.

Министерството на кул- чески кръгове и на техните 
медиите

ги становища от някои тек
стове в „Бюлетина", депута
тът от парламентарната гру
па на Сръбската радикална 
партия (СРС) призова дър
жавата Сърбия „да разчис
ти сметките с хората, които 
сеят омраза".

гурата и
Сърбия най-сетне публи
кува резултатите от кон- ' тат, че закриването 
курса за съфинансиране иа

на протежета от редовете на 
малцинството, които смя-

КИЦ: СТЕВАНОВИЧ 
РАЗДУХВА ОМРАЗА 
КЪМ
БЪЛГАРСКОТО
МАЛЦИНСТВО

на на
шето издателство, а не не- 

проекти и програми в об- говото приватизиране (по 
ластта на публичното ин- отделна програма, както 
формиране на езиците иа пише в проекта на медий- 
малцинствата в 2011 годи- ната стратегия) е най-доб- 
иа. За информиране на рият път да се освободи 
български език са одобре- пространство за откриване 
ни общо 6 проекта, за кои- па частно издателство на 
то ще бъдат отпуснати български език. Разбира 
малко повече от 5,5 милио- се, едно такова издателство

би било открито от „дове- 
Вместо да смекчи проб- рен" човек, който за целта 

лема с недостатъчното съ- ще получи необходимата 
финансиране на Издател- финансова помощ от свой
ство „Братство", културно- те ментори. Голям въпрос

Поредната нападка на
Драган Стеванович от три- на българската култура и на 
буната на сръбския парла- славянската писменост!? 
мент бе повод КИЦ „Боси- Остра реакция на КИЦ 
леград" да издаде съобще- предизвика и твърдението 
ние за медиите, в което се на Стеванович, че босилег- 
подчертава, че „тонът на из- радските ученици и студен- 
казването му бе пропит с на- ти се връщали от България 
ционална омраза и презре- "с Дипломи, които им дават 

На четвъртото заседание ние към българите, нагли за половин година затова, че 
то министерство иа Сър- е обаче дали в този сцена- 0т първата тазгодишна се- лъжи, полуистини и клеве- приемат нещо, което някои
бия го изостри до крайни рий ще се намери място за сия на Народната скупщина ти". Като пример се посочва в България иска от тях.
предели, отпускайки едва интереса на българското на Република Сърбия Дра- твърдението на Стеванович, «Само човек, обзет от пато-
4,14 милиона динара и то малцинство в Сърбия да ган Стеванович използва ра- че „на Великденските праз- логична омраза към бълга-
само за печатането на има професионално и зискванията за Просветния ници сме делили децата на Рите и ългария, може да
„Братство", пощенските обективно информиране съвет на Сърбия, за да пре- °™я- които са завършили
разноски за изпращането чрез печатни медии. дупреди държавните служ- образованието си в Сърбия, У Рзованиеоххоиб
на вестника до читателите Националният съвет иа би и властта за „отровата, “ ™ °ния, кото са завърши- ^^^сокмГлом иа 
и за хонорари на сьтруд- българското малцинство в която се сее в Босилеград" ли образованието си в Бъл- с бия„ оценява КИц „ сь_ 
пиците!? У Съдейки по Сърбия като основател на от „пет или десет души". гаРия ■ КИЦ задава въпроса Р ' което е под-

издателство „Братство" се- Споредсурдудиш.и, р.ди- пиГ “ед.Г.ГиГн

Чипев, директор на основ- Николов. Студентите и уче
ниците от Западните пок-

па динара.

напредназначението
одобрените пари, в минис- га трябва да духа още кал, действията на

---- членна или десетчленна гру-
Министерството на културата и медиите на Сър- Па (Стеванович спомена са-
бия е одобрило по един проект на РТЦариброд и Ра- мо Иван Николов, Димитър - „затова ли, че по негово отиват ла учат в Бълга
дио Босилеград. Царибродчани ще получат 100 000 Димитров и Методи Чипев) време бяха открити 5 пара- °™ 'тИме\п™
дин. за проекта „Оброците - култови знамения а еДин ит и ясен на_ лелки, в които обучението Р^^Щ°^я^еАържа-
босилеградчани 290 000 дин. за радиоемисията „Мла- чин застрашават конститу- се провежда на български яа;“аика
ди репортери". За излъчване на новини на български ЦИОННОХо устройство на Ре- език, или затова, че заедно с пендии, общежития и ка
ем* Нишка телевизия ще получи 628 000 динара Ж В подкре- община Босилеград и КИЦ чествено съвременно обра-
Информиране на български език е включено и в два У тв1)рдениехо си Той 'Босилеград'е участвал в от- зование на маичин език, с 
мултикултурни проекта. Единият. - .Анедобре,&в ™ ^ от ^рламентарната белязването на 24 май - Ден -ето могат да се Реализи;
зло..." (на албански, ромски, български и сръбски ези - - „овия Гш,1Й на --------------------------------------- Рат във всички страни на ЕС
ци) - е на Видео продукция „Астра" от Пирот, на ко- трибуна най новия брои на и 5беше сщт)Ш в ^
ято ще бъдат отпуснати 456 250 динара. На Центъ- издаваното от Ц списа- весната престрелка
ра за демокрация и развитие гш Южна Сърбия от ние „ юлетин Р апострофират нереа-
Лесковац ще бъдат дадени 300 000 динара за „подсил- едно от подзагл - ги„ането на Председа- са застрашили конституци-
ване капацитета на редакциите на регионалната го: „Приятели, проблемът В Националния онното устройство на Ре-
информационна агенция 'ЮГпрес иа албански, ром; т е, че Западните покрай- бЪлгасскотО публика Сърбия, Според
с//български „иц, нр„ .ибсср.ш на .гемията . „„ от=, Бддте- ^щнстТЖрбиЪ тек... о/.сиосг ид„Р„т
----------------- ------------------------------------------------------------------ ---- а че младите масово Чппан Пртпов който е „войнствения национали-

терегвото изглежда смя- по-горещ картоф, който ^оп^!да2го~е- »1пцтаг^в Народна-

тат, че хората, които под- пъхна в ръцете му новото чение е достатъчна причина »« скупщина на Сър- га партия на Воислав Ше‘
готвят вестника, както и ос- ръководство на Министер- този и всички остана- бия от листата „За шел •
ганалите заети в издател- ството на културата, ко ли в Сърбия да реагират - от европейска Сърбия .И 
егвото трябва да работят иска да избегне мрачната Министерството на просве- докато радикалът 
без заплати!? слава на малцинствен пар- тата, Министерството на Драган Стеванович

Сега е напълно ясно, че ламент, който ще остави Правосьдиехо, Министер- хвали мълчанието на 
доколкото не се намери на- своето малцинство без пе- схвохо на полицията до Петров като знак на 
чин и източник за допъл- чатни медии, НС трябва да всички 0ния служби и орга- съгласие с неговото из- 
ии гелно съфинансиране, използва всички легални низацИИ/ институции, кои- казване, „кицовците' 
издателство „Братство" ще политически и законови то са ддъжни да пазят кон. го критикуват именно 
бъде затворено в много средства, за да предпази огатуционното устрой- поради същата причи- 
кра гьк срок. Това може би издателството от увисна- схво" Привеждайки и дру- 
е и целта на някои полити- лата над него гибел.

ното училище в Босилеград
райнини, се казва по-ната-

и навсякъде по света.
„Кицовците" твърдят, че 

с нито едно свое действие не

В края на съобщението се 
изтъква, че „КИЦ 'Босилег
рад' няма да отстъпи пред 
заплахите на г-н Стеванович
и ще продължи своята кул
турно-информационна дей
ност", а изказването на Дра
ган Стеванович ще бъде
предоставено на комисаря 
по разширяването на Евро
пейския съюз.на. Р. Б.
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Пшеницата няма да нам разна Х"”е
________________________ __ ___ III на селските раиониПшеницата няма да пос

къпва рязко като миналата 
година/ потвърди пред „Хо
ризонт" и предаването „Пре
ди всички" Радослав Христов, 
председател на Асоциацията 
на зърнопроизводителите:

Като цяло това, което сочат 
и анализаторите, тенденции
те са нивата да останат такива 
каквито са в момента. Това, 
което на много хора им се ис
ка, няма да го има т.е. пшени
цата от 15-16 ст., която имаше 
преди три години, няма да я 
има на тази цена. Цените ще 
бъдат от 350-400 лв. на тон и 
нагоре.

По първоначални прогно
зи средните добиви от пос
ледните десет години ще се 
запазят и през тази. Заечеми-

щв .Държавен фонд „Земеде- чески атракции, 
лие" подписа нови 34 догово- На Експертната комисия 
ра за над 12.2 млн. лева по за осигуряване на прозрач- 
Програмата за развитие на ност (ЕКОП) ще бъдат док- 
селските райони, съобщиха ладвани и предложени за 
от фонда. По мярка 121 - одобрение 25 заявления за 
Модернизиране на земедел- подпомагане по мерки 313 

ските стопанства", са одобре- „Насърчаване на туристичес- 
19 договора общо за 7 044 ките дейности ,321 „Основни 

293 20 лева, а по мярка 311 услуги за икономиката и на- 
Разиообразяване към незе- селението в селските райони" 

меделски дейности" субсиди- и 322 „Обновяване и развитие 
ята е за 15 договора на обща на населените места".

- 350 кг, а за пшеницата - танат на високото равнище стойност 5 245 790,72 лв. Проектите са за изгражда-
330-340 кг от декар, посочи от миналата година. Поскъп- Субсидиите по мярка 121 не или обновяване на турис-

ването и поевтиняването ще ще бъдат използвани за съз- тическа инфраструктура, съ- 
България добива три пъти зависят от пазара в черно- даване на трайни насаждения оръжения или атракции за 

повече пшеница, отколкото морския регион и глобален и закупуване на специализи- посетителите —туристически
рана техника за преминаване и колоездачни пътеки, ин- 
към биологично производ- формационни пунктове и 
ство, реконструкция на отоп- табла, пътепоказатели за ту- 
лителни инсталации на оран
жериен блок, водоспестява- 
щи технологии (капково на
появане), биологично

Друго често срещано нару- глеждане на пчели, както и за
щи, че Агенцията по безопас- време е въведен лазарен пе- шение е, че написаното върху достигане на минимални
ност на храните е открила чат, който е по подобие на опаковката не отговаря на съ- стандарти за хуманно отно-
опасни за здравето яйца, бар код и той е отстрани на държанието. Производите- шение при отглеждане на ко-
предлагани от търговците на яйцето. И проблемът е, че ко- дите пишат на опаковката кошки-носачки.
пазара. Едно от честите нару- гато са сложени тези кръгли който определя размера Със средствата по мярка
шения е, че написаният гра- печати, това означава, че то иа яйцата, но вътре слагат 311 ще бъдат изградени къщи
маж върху етикета не отгова- не е минало контрола на ком- пу[". Това бърка в джоба на за гости, фотоволтаици, как- временни изложения с ту
ря на съдържанието на опа- петентните власти, не се знае потребителя, заяви земедел- то и интегриран селски раз- ристическа цел.
ковката. неговият произход, не се знае ският министър. влекателен център с туристи-

Министър Найденов съоб- температурният режим, при 
щи за случаи, при които тър- който е съхранено. И това мо- 
говците продавали яйца със же да доведе особено в горе- 
стари, вместо с новите лазер- щите месеци, каквито са лет

ните, до хранително отравя-

шI
щт

ни

||
1!

ка

Христов.

потребява, но цените ще ос- мащаб, каза още Христов.

Търговци предлагат опасни за здравето яйца ристическите места и мар
шрути, заслони. Има и ин
вестиционни предложения от- 1за центрове за експониране
на местното природно и кул
турно наследство; изгражда
не на малки по размер атрак
ции на открито и закрито; не
големи центрове за изкуство 
и занаяти, както и на места за

Кръглите печати са на еди- не.Министърът на земеделие
то Мирослав Найденов съоб- ния край на яйцето, а от доста

Хотелиери поискаха оставката 

на мениджмънта на „Слънчев бряг"ни печати върху тях:

Със свирки, вувузели 
кове „Оставка" и „Мафия" 
близо триста хотелиери, соб
ственици на ресторанти, тър- 
говци и таксиметрови шоф- 
ьори протестираха в центъра 
на Слънчев бряг. Частните 
собственици, както и техни 
служители, са недоволни от 
високите такси за достъп до

и ви-

Синдикатите настояват 

минималната заплата да 

се увеличи от юли

гяг

»л*1 11т тп ■1 а ти з

тфцШМинималната заплата да се увеличи с 30 лева от първи 
септември, оттогава да влезе в сила и увеличението на вдо- 
вишките добавки, е предложило на социалните партньо
ри финансовото министерство на заседанието на подко
мисията по доходите към тристранния съвет. КНСБ и КТ 
„Подкрепа" категорично възразяват и настояват увеличе
нието да влезе в сила от първи юли, както е записано в под
готвеното към момента постановление.

източната зона в курортния 
комплекс, които трябва да 
плащат на акционерното 
дружество „Слънчев бряг".

Частни собственици и ра
ботници в Слънчев бряг про
тестираха в продължение на

половин час в центъра на ку- ството на акционерното дру- 
рортния комплекс. Те настоя- жество, което управлява ком- 
ват за оставката на ръковод- плекса. Протестът, който бе

ше добре озвучен от сирени, 
свирки и вувузели, предизви
ка интереса на чуждестран
ните туристи, които се спира
ха за да наблюдават действия-

Показаха върнатите от Канада 

антични предмети та на протестиращите.
Сред недоволните този път 

най-многобройни бяха такси-
Върнатите от Канада 21 000 антични монети, метровите шофьори от Несе- 

пръстени, обеци, катарами, стрели с произход от ®ЪР' коит° за първа година 
ЩЯ България бяха представени от министъра на култу- тРяб®а Да плащат такса за 

рата Вежди Рашидов на специална конференция в На- достьп д° източната зона 
тоналния исторически музей . Артефактите бяха леТзТцел^я сезон^ 
предадени официално иа министъра по време на цере- Това е третият протест, ор- 

' ,■' * мония в Музея на цивилизациите в Отава на 11 юни, ганизиран от съюза на чаС 
сле^ като канадския съд реши, че те са обект на неза- тните собственици на хотели 

гЖЖ ) коннен износ от България. Операцията стана въз- в Слънчев бряг. От браншов»' 
можна на базата на доброто международно сътрид- та организация казаха, 
ничество между България и Канада по Конвенцията боРбата сРещУ акци°”Т на 
иа ЮНЕСКО от 1970,а шриате, „мшб- ще""да» »
рана и предотвратяване на незаконен внос, износ и съдебен ред 
прехвърляне на правото на собственост на култур- Автор: Даниела КостадинеМ' 
ни ценности. кор. на БНР ^ &}/У

:>
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фолклористите участваха
във фестивал в ДеспотоЦ
...------------

Съвместен проект на ПБИЛД 
и Община Босилеарар________

1,9 милиона за помощ 

на болни и стари селяни
ПБИЛД - Програма на подмени покривът на обекта. 

ООН за опазване на мира и за Помещенията, които ще бъ- 
развитие на общините в дат построени са предназна- 
Пчински и Ябланишки окръг, чени за приют на стари и 
и Босилеградска община сьв- болни хора, за които няма 
местно ще финансират про- кой да се грижи. В обекта на 
ект, чиято цел е да облекчи старата болница вече са ре- 
живота на старите и болни монтирани 3 стаи на първия 
хора в селата. Целта ще бъде етаж, в които наскоро ще бъ- 
постигната чрез подсигурява- дат настанени няколко закъ- 
не на временен престой, оказ- са ли хора. Средствата за ре
ване на медицинска и друга монта на стойност над 300 хи- 
помощ и пр.

Реализатор на прокета ще на подсигури Министерство- 
бъде Центърът за социални то на труда и социалната по
грижи в Босилеград. Предви- литика, а строителните рабо- 
дена е адаптация на 3 поме- ти извърши Дирекцията за 
щения в обекта на старата строителни площи и пъти- 
болница, в които временно ща, поясни Митрев. 
ще бъдат настанявани соци
ално застрашени, стари и останалите 70% от сумата 
болни хора от селата, както и (около 1,3 милиона динара) 
формиране на екип, който са предназначени за ангажи- 
ще оказва медицинска и дру- ране на екип, който в продъл- 
га помощ на тези категории жение на 6 месеца ще се гри- 
хора извън града. Стойността жи за социално слабите, бол
на проекта е 1 896 583 динара, ни и стари хора в селата. В 
80 % от общата сума подсигу- състава на този екип ще бъдат 
рява ПБИЛД, а останалите 20 един лекар или медицинска

сестра, социален работник,
Директорът на Центъра за геронтодомакиня и шофьор 

социални грижи Петър Мит- от регистъра на Национална- 
рев казва, че 30% от общата та служба по заетост, 
сума (около 600 хиляди дина
ра) ще бъдат изразходвани за ев изтъква, че общината е 
3 малки апартамента, които кандидатствала пред ПБИЛД 
ще бъдат оборудвани с мебе- с три проекта за оказване на 
ли, отделни санитарни възе- помощ на социално най-зас- 
ли и бани.

- Над една част от обекта на изказва благодарност, че ор- 
старата болница ще бъде из- ганизацията е подсигурила 
граден още един етаж. Пла- средства за реализацията на 
нирано е и цялостно да се един от тях.
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По думите на директора

Първият танцов състав на шия край и хореографията ска пещера, манастира "Ма- 
фолклорния ансамбъл към "Бистришка копаница". насия", водопада Велики 
Центъра за култура в Боси- Освен от Босилеград и бук и други културни и ис- 
леград, който наброява 22- Деспотовац във фестивала торически забележителнос- 
ма членове, участва във фол- участваха и фолклорни ан- ти на Деспотовац и околнос- 
клорния фестивал "Наша самбли от Рума, Шид, Ерде- тта.
младост-деспотова радост", вик, Ресавица, Медведжа, Разноските за превоза на 
който на 18 юни се проведе в Сладая, които се представи- босилеградските танцьори 
Деспотовац. Община Деспо- ха с шумадински, словашки, подсигури Община Боси- 
товац организира този фес- унгарски, русински и друга леград, а останалите пое ор- 
тивал в чест на деспот Сте- танци. Преди културната ганизаторът. 
фан Дазаревич, тази година програма бе организирано Босилеградският фолкдо- 
за 18-ти пореден път.

На откритата сцена на фестивала, облечени в ти- за участие в престижния 
централния градски пло- пичните си народни носии. Международен фолклорен 
щад в града-домакин боси- Организаторите на фес- фестивал в София, който в 
леградските танцьори се тивала обезпечиха за боси- организация на Столична 
представиха с 30-минутна леградчани две нощувки в община ще се проведе от 21 
програма, в рамките на коя- Ковин и организираха посе- до 25 юли. 
то изпълниха танци от на- щения на известната Ресав-

% общината.

Кметът Владимир Захари-
дефиле на участниците във рен ансамбъл вече се готви

трашените категории хора и

П.Л.Р. П.Л.Р.

През юли и август в Босилезрад И в Босилеградско ще се 

отглеждат породисти овцеБогато спортно лято
*Два породисти овена е купил Славчо вече провежда акция за регистрира

не на овцете и планира да изготви 
единен регистър, който след това ще 
изпрати на Министерството на сел
ското стопанство.

- Искам да поясня, че в регистъра 
ще бъдат вписани само овцете, кои-

Спортното дружество Младост ца до 15-годишна възраст.
По думите на Стойков, турнирът 

по плажен волейбол ще се проведе
Иванов от Г. Лисина, а по един дол- 
нотлъминчаните Занко Деспотов и 
Ботьо Христов, както и Горян Мила
нов от Извор.

и през това лято ще организира в 
Босилеград редица турнири по ма-
лък футбол, волейбол, тенис, бас- на игрището в Изворщица, което

миналата година общината пое-кетбол и шахмат. За първи път са
състезания по пла- трои до терена за тенис в този квар-

и вече-
Посредством Общинската служба за 

животновъдство тези дни четирима жи
вотновъди от Босилеградска община си т0 предварително са контролирани 
купиха овни от породата "Сйенишка оп- °т ветеринарните служби и са отбе- 
леменена праменка" от известния овце- лязани с така наречените ушни мар- 
въд Зоран Косич от Валево. Славчо Илиев ™. Призовавам овцевъдите в общи- 
от Горна Лисина е купил два овена, а по ната Аа си регистрират стадата, за- 
един са си взели и Ботьо Христов и Занко Щ°т0 според стандартите това е 
Деспотов от Долно Тлъмино, както и Го- единственият начин да кандидат- 
рян Миланов от село Извор. стват за субсидии от държавата.

Служителят в Общинската служба за Службата наскоро ще започне ре- 
животновъдство изтъква, че службата нас- гистрация и на говеда и кози, за кои- 
тои да оказва помощ на местните живот- т0 също ще изготви регистър и ще

го изпрати на Министерството на 
селското стопанство. Що се касае за 

рява по-големи доходи, а ще имат въз- говедата, те също трябва да оъдат 
можност в бъдеще всяка година да пол- контролирани от ветеринарна 
зват и субсидии от Министерството на служоа и да са от сименталска поро- 
селското стопанство. 4а, което е предусловие за получава-

- Третото поколение овце, след оплож- не на субсидии. За получаване на 
дането с тези породисти овни, ще бъдат суосидии за кози важат същите ус- 

"Сйенишка оплеменена ловия, както и за овцете, посочва 
Андонов.

Предполага се, че в момента в Бо-

планирани и
жен волейбол, лека атлетика и те- тал. В края на август ще има

рен турнир по малък срутоол за се-
Председателят на дружеството ниори на терена в Райчиловци, къ- 

Стефаи Стойков оповести, че "Бо- дето наскоро ще бъде монтирано 
силеградско спортно лято" ще осветление, както и турнир по те
ста ртира в началото на юли с тур- ние на маса в малката зала на Цен- 
нир по малък футбол за момчета тьра за култура, 
до 12-годишна възраст. Около 10 Стойков изтъква, че доколкото 
юли е планирано да започне и цен- съществува интерес, те са готови да 
тралното спортно събитие - тради- организират и еднодневни турни- 
г фут- ри по малък футбол в по-големите

ние ма маса.

по малъкционният трурнир 
бол за сениори "Лято 2011". Бднов- селски центрове, където предиш- 
ременно с този ще се провежда и ните години са построени нови 
турнир по малък футбол за юно- спортни терени за малък футбол, 
ши Веднага след приключването волейбол и баскетбол. Той добавя, 

състезанията по футбол, които че в Горна Любата вече са прояви- 
ще се състоят в спортния център ли желание да организират такова 
"Пескара", на терена в Изворщица състезание.
ще стартират и турнирите по те- И тази година за участие в тур- 

за момчета до 15-годишна нирите няма да се заплаща котиза- 
възраст, сениори и момичета. През ция. Спонсор на състезанията ще 
август на "Пескара" ще бъдат орга- бъде Общинската скупщина в Бо- 
низирани турнири по волейбол и силеград, която ще подсигури ку- 
баскетбол и състезания по лека ат- пи, медали и други награди за 
летика. В пенсионерския клуб ще най-успешните отбори 
се проведе турнир по шахмат за де-

новъди да си създадат стада с висококачес
твени породисти овце, което ще им осигу-

на

чиста порода
праменка", казва Андонов. Той подчерта
ва, че тогава собственикът на породистите 
овце, ще може да кандидатства за субси- силеградско се отглеждат около 5 
дии от държавата за всяка една овца. хиляди овце, към 2000 крави и око- 

Общинската служба за животновъдство л0 400 кози.

ние

и състеза- 
П.Л.Р. ПЛ.Р.тели.
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Сисия на Общинската скупщина 6 Димитробзрад Расим Ляич ще открие 

инклузивните детски стаи за играКметът Величков остава но поста Министърът на труда и социалната политика Расим Ля
ич днес в Димитровград ще открие Инклузивните детски 
стаи за игра в спортната зала в СЦ „Парк'.

За реализиране на проекта министерството, което се ръ
ководи от Ляич, е отпуснало 6 милиона динара. От общин
ския бюдежт за целта са отделени 500 хиляди динара.

В началото ма седмицата се 1Ж 
проведе сесия на Общинската 
скупщина в Димитровград, > 
свикана по спешна процедура, |

■

Б.Д.• I
\ тл, ■ IШАза да се разисква по проекторе

шението на 10 съветници за 
смяна на кмета на общината 
д-р Веселин Величков преди 
изтичането на мандата му.

Инициативата подеха съвет
ниците д-р Ангел Йосифов, 
Синиша Ранджелов, Небойша 

Драган
Анджел Иванов, Милисав Ни- “*** 
кодов, Сърджан Савов, Божа 
Иванков, Зоран Иванов и Доб
рин Петров. Те обвиниха кме
та, че е нанесъл значителни ма-

■'■Г.

Ново признание 

за кръводарителите:

Милич, 'Иванов, в Сърбия. Всъщност ние сме 
най-добрите в Сърбия, с из
ключение на Войводина, с 
процент от 4,68 кръводарите
ли по отношение на общия 
брой на населението. Приз
нанието, което получих от 
председателя на национална
та организация на Червения 
кръст, не принадлежи само 
на местната ни организация, 
но и на всички кръводарите
ли в общината, на които сър
дечно им благодаря и чести-

На тържество в Червения 
Сърбия в Белграднезаконни деяния. кръст на

При тайно гласуване 15 съ- Общинската организация от 
ветници гласуваха д-р Велич- Димитровград получи приз- 

_ пристигнала пратката, пред ков да остане на поста си, 9 бя- нание за своята дейност. Сек-
териални вреди ма общината, компехеитни 0т Интерпол е ха за сменяването му, докато ретарят на червнокръстката 
тъй като, какго смята групата похвърдИД; че става дума за ху- двама се въздържаха. организация Весна Тодорова
отборници, от общинския манихапна помощ, а не за ку- Както и на предишните се- По този повод заяви: „Димит-
опаДщшат°з?купуванеТна пре- попРодажба- сии на мест,,ия парламент бя' ровград и по време на СФРЮ
возпи средна отУШвейцария Величков припомни, че ре- ха водени ожесточени диску- V еД^а от „ай-хуманните сре- возни средства от швеицарпя. шеииет0 за приемането на ху- сии между представителите на А
Комисия към Управлението на ма1штарната пратка е взето в опозиционните ДПБ, ДСС и ^и по отношение на дооро- 
митниците на Сърбия със свое я н/2004 го^ина< когахо са СНС и Демократическата пар- волното кръводаряване. 1 ра- 
решение е наложила защитна съществували остри проблеми тия, която е стълб на настоя- дицията продължи до днеш- 
мярка изземане на четирите с Превозването на пътници, щата общинска власт. Опози- ни дни, така че общината ни 
автобуса, един минибус и ли- има1;1КИ предвид, че пиротска- цията обвинява управляваща- според броя на кръводарите- 
нейка, които са били собстве- та фИрМа АТП тогава е била та коалиция, че е най-лошата лите е една от най-хуманните

пред фалит и добави: „Когато власт на местно ниво от 20 го- 
един родител дойде при мен и дими насам, че прилага поли- 
ми съобщи, че дъщерята му е тическо насилие, че е произве- 
отишла на училище в Пирот в ла редица афери (във връзка с 
утринните часове, а се е завър- резервоара в с. Белеш, канали- 
нала в десет часа вечерта, това зационната мрежа в с. Лукави- 
бе решаващ момент да пред- ца, даването под наем на пло- 
приемем съответни крачки за щи в зоната на граничния пун- 
преодоляване на проблема. И кт „Градина" на неблагона- 

дъщеря и разбрах как деждна фирма...), които обви- 
превозните средства, но и за се е Чувствал той. В продъл- немия от името на управлява- 
редица медицински съоръже- жение на изложението си Ве- ващата коалиция отрече лиде- 
ния (малък рентген, хидрау- ЛИчков каза, че такова реше- рът на ДС и народен предста- 
лични легла...) и то не за тяхно- ние 5И взел и дИес и добави, че вител Зоран Петров. Б. Д. 
то купуване, а за манипулатив-

пите разходи. По думите му 
водачът ма швейцарската орга
низация „Повлен", от която е

А С.ност на Община Димитров
град, и то заради факта, че не 
са били предмет на хумани
тарна помощ, а на купопро- 
дажба и затова че са предоста
вени на фирма, която осъщес
твява профит.

Кметът Величков каза, че 
средствата от общинския бюд
жет са отделени ме само за аз имам

в постъпката му няма никакви

012 дари Студия за управление с органичните отпадъци

! ерманците що продължат сътрудничеството тържество кРаи
й й 11 възобновения храм

в с. Бисочки Одоровци
Представителят на Герман- тира. Този процес има и фи- възможност за по-добро сът-

ското дружество за техническо нансов ефект, имайки пред- рудничество с инвеститори от
сътрудничество С12 (допреди вид, че с откриването на регио- Запада и особено с тези, които
известно време СТ2) Клаус налното сметище в Пиротско изразят готовност да подкре-
Шмит със сътрудниците си ще се намалят разходите, кои- пят организацията в логисти- По случай завършване рабо- вен пътят от селото до църква-
пребивава неотдавна в Димит- то Димитровградска община ческо и друго отношение. тите по възстановяване на чер- та с дължина около 1300 метра,
ровград, където на челните хо- плаща за ползването й при ус- Клаус Шмит заяви, че С12 е квата „Св. Йоан Кръстител в
ра на общината връчи „Студия ловие в значителна степен да заинтересована да продължи с. Бисочки Одоровци неотдав- Точни сведения кога цър-
за управление с органичните намали количеството органич- сътрудничеството сДимитров- на се проведе тържество с бо- квата е построена няма. Пред-
отпадъци за територията на ни отпадъци, които там ще се градска община в областта на гослужение на местните све- полага се, че това е станало
Димитровградска община", изкарват. третирането на отпадъците и щеници. през 1885 година.
Местното самоуправление се Студията е от особено зна- отпадъчните води, особено за- Председателят на комитета На тържеството присъства- 
сдоби с документа, благодаре- чение за Димитровградска об- ради факта, че тя е членка на за възстановяване на обекта ха и представители на местно-
ние на успешното си участие в щипа, имайки предвид, че тя е „Мрежата за нулево излъчване Новица Игов сподели, че за то самоуправление начело с
конкурс, който обяви дружес- един от основателите ма род- в Сърбия", каквато организа- целта са събирани средства от кмета д-р Веселин Величков,
твото в рамките на проекта за ната организация „Мрежа па ция отдавна съществува в Гер- жителите на селата Височки Той заяви, че общинските ор-

местните самоуп- нулевото излъчване в Сър- мания. Шмит добави, че С12 Одоровци и Гуленовци (около гани в унисон с реалните си
равления в Сърбия в областта бия", чиято цел е излъчването занапред вниманието си ще 115 000 дин.), ОС в Димитров- възможности и занапред ще
на модерното третиране на от- на вредните материи във вън- фокусира върху проекта за от- град е отделила 31 500 и Ми- оказват помощ на местните об-
падъците и отпадъчните води. шната среда да се сведе до ну- падъчни води, имайки пред- нистерството на вероизповеда- щности, които проявят инте-

Основната цел на студията е лева стойност. По думите на вид интереса на общината за нията на Сърбия 200 000 дина- рее да провеждат комунални
кмета на Димитровградско д-р въвеждане на нови технологии ра. Благодарение на местната дейности.

фирма „Комуналац" е попра-

заякване на

по-голяма част от отпадъците, 
които се изхвърлят от дома- Веселин Величков членството в в третирането им. 
кинствата, да се рециклират, „Мрежата" е залог за бъдеще- 
докато една част да се компос- то и то на общината ще даде

Б.Д-
Б.Д.

В Скървеница поставен 

нов оорочен кръст
СРК Карп от Димитровград зае шесто място. В село Скървеница, отдалечено 20-ина километра от Димит-

_ Най-успешен член на отбора в състазанието бе ровград, тези дни бе осветен новопоставеният оорочен кръст,
В рамките на Купата на Сърбия неотдавна на Синиша Станкович, които се класира на пето посветен на Света Троица. В селото преди десетилетия на също-

езерото „Сават 2 се проведе състезание по място в поотделна конкуренция. хо място е имало подобен верски белег който е унищожен,
спортен риболов в дисциплината хващане на Организатор на проявата бе СРК Карп с по- Инициативата за изработка и поставяне на кръста подел 
плувка. Участваха 17 отоора от Сърбия и Бълга- МОЩта на Община Димитровград, Канцелари- скървеничанинът, живеещ в Димитровград, Младен Каменов и 
рия. Първо място спечели отборът Мрена от Ята за млади и фирмите Деми , „Сигма енте- била подкрепена от група жители на селото 
Парачин, втори бе Тимок от Свърлиг, а трети - р„ор", „дис" и „Докторе". Оброчният кръст бе осветен от местния
Бели Тимок от Княжевац. Д4 с кан Радованович.

Състезание по спортен риболов на „Сават 2"

Карп шести

свещеник йерей ВоИ
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_Общинитев_пир_отски окръг определиха пари зо приемане на стажанти
Александър Игов 

кандидат за 

председател на 

Окръжния съвет 

на ДС

Около 12 млн. динара 

са сдружените средства
Четирите общини в Пи-

II—= Ля:таг=4
р 1вогопаиконо работа. Той отправи апел оюджета очаква още 350 служба за селско стопанство организациинаДСвъввсич-

икага и регионално раз- към държавата повече да 000 динара за настаняване и устойчиво икономическо китечетириобщинивокръ-
витие, на трудови ангажи- се грижи за икономически на работа на четирима развитие, е единственият кан- га.
меити ще се радват 60 ду- изостаналите райони, млади с виеше образова- дидат 33 председател на За член на Окръжния съвет
ши, оповестиха от филиа- имайки предвид миграци- ние Г Окръжния съвет на Демокра- на ДС от редиците на общин-
ла на Националната служ- ята към по-развитите сре- Общият брой на незае- тическата "аРтия 33 ПиРот‘ «атаорганизациянапартия- ба по заетост в Пмппт „ _ “ “ г на незае ски окръг. Заседанието на съ- та в Димитровград е предло-

За приемането^' _ 4 опасността селата и тате в Пиротски окръг е 14 вета, на което ще бъде избра- жен Ратко Манчев Р
^яитм СГа по-малките градове съвсем 000 души, най-много от ко- но ново ръководство, ще се
^ 7 ушницащедаде да опустеят. ито (7 863) в Община Пи- проведе тези дни в Бабушни-
1,/ милиона, а от републи- Трябва да се отбележи, рот, а следват Бела палан-
от”“н1т ”4,ЖЛ‘ „Ще &ЬДаТ че община Бела паланка за ка с 2 812, Бабушница - Проект на стойност 28 000 ебро
оIпусна]и още 3,4 млн. ди- целта е отделила един ми- 2003 и Димитровград с —--------------------------------------------------------
нара. Сдружени средства лион динара собствени па- 1584 незаети, 
на стойност 900 000 дин. са ри, а от бюджета очаква 
предвидени за задвижване двойно повече, Димитров- 
на частен бизнес в тази об-

Б.Д.

Образование и тачене 

на културната 

идентичност наромите
Ч. Благоевич

град е определил същата

Димитровград

Отборническа инициатива 

за развитие на туризма
Отборниците от Демократическата пар- напълно нова или автентична услуга, която 

тия на българите в Димитровград отправиха ще се оказва на гостите на общината. 
предложение до Общинската скупщина да 
вземе решение за обявяване на конкурс за кандидатстват ще имат отделни лица, непро- 
проекти за развитие на туризма в Димитров- фитни организации, предприемачи и пред- 
градско. приятия в Сърбия и чужбина, което подсказ-

Според предложението „конкурсът би бил ва, че конкурсът би имал международно зна- 
обявен за пет донорства на стойност от по чение.
1000 евро за пет най-добри предприемачески 
идеи, които допринесят за обогатяването на оценява само качеството на идеите, но и ка- 
туристическата оферата на общината". Всич- дърността на кандидатите да ги реализират 
ките би се реализирали през 2011 г.

Предвидено е проектите да се отнасят до

Според предварителните планове право да

С предложението е предвидено да не се

на практика.
Б.Д. кмет 28 000 евро (половината от 

Златко Алескич преди които вече са пристиша- 
броени дни подписа дого- ли) за купуване на книги, 
вори с партньорите, които учебни помагала и храна 
бяха включени в изработ- за ромските деца.

Основната цел на проек-

Бабушнишкият

изработени от тъкачки от сдруженията в 
Пирот и Нови Сад. Експонирани бяха пи
ротски килими, облекло и други тъкани 
изделия.

Инициатива за организирането на проя
вата дойде от неправителствената органи
зация „Натура балканика" като продъл
жение на проекта й „Да запазим старите 
занаяти", който се реализира вДимитров-

Изложба на ръкоделия 
6 Галерията 
„Методи Мето Петров“ ката на проект по програ

мата „Дилс" за инклузив- та е да се спре дискрими- 
но образование на ромите нацията 
на местно ниво, с който по-конкретно всички ром- 
Община Бабушница чрез ски деца да имат еднаква 
Министерството на прос- възможност за образова- 
ветата и Ромския образо- ние и да се тачи културни- 
вателен фонд от Будапеща ят идентитет на тази етпи- 
е конкурирала за финансо- ческа общност, 
ви средства. Става дума за

Да оцелеят 

старите заняти
В димитровградската галерия преди бро- градска обгцина. 

ени дни бе открита изложба на ръкоделия,

на ромите,

Б.Д.

Ч. Б.По повод световния ден на музиката
Окръжна лига Пирот - плейофи: 
Единство (БП) - Балкански 3:0Подарък - концерт на

Хора на софийските момчета Бабушничани
Днес сначало в 19 часа в залата на Нишкия многообразен. Освен българска музика ШаМПИОНИ 

симЛопичен оркестър концерт ще изнесе Хо- (включително фолклор и ортодокс), се из-
1 Ъийските момчета. пълняват произведения от различни музи- в последния мач от плейо- тойната битка белопаланча-
Хорът на софийските момчета към читали- кални стилове и жанрове от 14 век до наши фите за шампионската титла ни успяха да забият още две 

ше Пар Борис III" е първият в България дни. на Пиротски окръг младеж- попадения,
момчешки хор създаден през 1968 г. Дири- Програмата, която хорът ще изпълни на кият състав на Балкански за- След края на мача статис- 
гент от създаването му до 1989 г. е Диляна То- концерта довечера включва следните компо- губи в Беда паланка от Един- тиката показа, че шампион е 
дорова и оттогава до днес диригент е доцент зитори: Моцарт, Глук, Верди, Доницети, ство с 0:3. През първото по- бабушнишка Лужница. И то- 
Адриана Благоева Под нейно ръководство Маскани, Рахманинов, Даргомийски, Мусор- дувреме димитровградчани зи отбор и отборът на бело- 
хощт развива активна концертна дейност в ски, Бернщайн, Уебер, български автори. бяха равностоен противник, паланско Единство имат ед- 
страпата и чужбина и печели редица прес- Ще участват двете концертни формации - но пропиляха шансовете си накъв брой точки, както и ед- 
тижни награди. През 1997 г. тя създава към момчета и младежи, които ще пеят и самос- за голове. През втората част накви резултати в срещите 
състава още една певческа формация - мла- тоятедно, и заедно като смесен хор. на мача Балкански игра без помежду си, но Лужница има
дежка ст ставеиа от бивши възпитаници на Диригент е Адриана Благоева, хормайстор дВама футболисти, които ре- по-добра обща голова разли- 
момчешката формация. и клавирен съпровод - Зорница Гетова.

Репертоарът на софийските момчета е Входът за посетителите е свободен. ДА.
ферът отстрани. В неравнос- ка. Д. С.
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Петокласницише ош българската 
паралелка с блестящ успех______Тридневна ученическа екскурзия 

в Централна и Северозападна България
ралелката от пети клас в учили на майчин език и са из- 
Основното училище "Георги градили един стабилен соци- 
Димитров" в Босилеград, в ален колектив. В пети клас 
която обучението се провеж- към тях се присъединиха 
да изцяло на майчин българ- още трима ученици, който 
ски език, са завършили класа успешно се включиха в обу- 
с отличен успех, а дори 11 от чението на български език. 
тях са кръгли отличници. Доколкото си спомням това е 
Общия среден успех на пара- най-изпъкващ среден успех, 
лелката е 4,95! който е имала една паралел-

Класният ръководител на ка през последните 20 годи- 
У-1 Пене Димитров, говорей- ни, изтъкна Димитров. Той 
ки за причините за този ус- изрази учудване, че нито по 
пех, подчерта факта, че тези време на заседанието на учи- 
деца са имали възможност от телския съвет, нито пък ди- 
първи клас да се учат на раз- ректора отделно или някой 
бираем майчин език, което от колегите не поздравил 
със сигурност
добре на усвояването на необ- него като техен класен ръко- 
ходимите знания.

е повлияло постижението на децата и на

В.Д.Б.водител.

В ОУ „Георги Димитров“ 6 Босилеград 
след края на учебната година________

Повече от половината ученици 

са с отличен успех
Покрития мост над река 
Осъм в Ловеч, който свързва 
новата част на града с архи- 

ната агенция за българите тектурно-историческия ре- 
седмица (понедел- 8 чужбина, където ги пое- зерват. На другия ден те по- 

ник-сряда) бяха на безплатна Сн™ — "И“ 
тридневна екскурзия в Бълга
рия. Децата бяха придружа- такива начинания са много 
вани от учителите им и от по полезни и че трябва да се 
един родител, а в групата бя- правят, ако не всяка, то 
ха и няколко ученици от пети поне всека втора година 
клас, показали добри резул- според възможностите. В 
тати на републиканското със
тезание по български език. Те 
се запознаха с природните 
красоти и културно-истори
ческите забележителност на

В понеделник в София уче
на ниците и техните родите

ли ояха приети в Държав-

Учениците от втори клас в 
българската паралелка 
босилеградското 
училище „Георги Димитров" 
тази

От общо 531 ученици от вто- много добър, 40 с добър и три- 
ри до осми клас в централното ма със задоволителен успех... 
и подведомствените училища в 15 от общо 49 отличници от ос- 
общината 519 (97,70%) завър- ми клас са наградени с грамо- 
шиха с положителен успех, тата "Вук Караджич". Всички- 
шестима ще се явяват на поп- те носители на престижната

основно

ската епопея" (Плевенската равителен изпит с по една ела- награда са от централното учи- 
панорама - музей, построен в ба бележка, един ученик повта- лище в града, 
чест на 100-годишнината от рЯ класа, един ще се яви на кла- Пене Христов, помощник
Освобождението на България Сов изпит, а четрима ученици директор на училището, прик- 
от османската власт), регио- отново ще се учат в същия клас, лючилата учебна година оце- 
налния природоисторически тъй като са останали неоцене- нява като сравнително успеш- 
музей в този град и Зоологи- ни, заради нередовно присъс- на. Той подчертава, че успехът 
ческата градина в Кнежа. На твие на уроците. Съгласно за- е малко по-добър от предиш-

коновите разпоредби 82-та ната, а и поведението е било на 
първокласници са оценявани с задоволително ниво. Както той 
описателни бележки, а в уче- каза, заради неизвинени отсъс- 
ническите им книжки е напи- твия и неприлични постъпки 
сано, че са успешно завършили на трима ученици е намалено 
класа. поведението на много добър, а

Сред 519-те ученици, които на един - на добър.
Христов подчерта, че през 

286 са отличници, изтеклата учебна година учи-

гостите, като посочи, че

агенцията учениците изне
соха кратка програма със
стихотворения и изпълне- третия ден, след нощувка в 
пия на български народни и кгозлодуй разгдедаха атом-
родолюбиви песни. От електроцентрала и се ка-_ „ ДАБЧ поканиха учениците к м к - ■-

Северозападна България. % по_активио участие в ™ха на историческия кораб
Според програмата ек- конкурсите за стихотворе- "”адецки • 

скурзиантите най-напред се ния, художествени творби Организатор на екскурзия- 
отбиха в Държавната агенция и музикални изпълнения на та, спонсорирана от общини- 
за българите в чужбина тема „България в моите те Плевен, Кнежа и Козло- 
(ДАБЧ), разгледаха паметни- мечти”, които всяка година дуй, игумена на Троянския 
ка „Вечният пламък" и гроба се организират от страна манастир и Държавната аген-

на агенцията и в които ция на Българите в чужбина, 
участват голям брой бъл- бе Матицата на българите в 
гарчета от чужбина. Сърбия. В Д.Б.

са завършили с положителен
успех,
163-ма имат много добър, 67 - лището е осъществило редица 
добър, а трима са със задоволи- успехи и в извънкласните дей- 
телен успех. ности. "В училището бяха про-

Както и предишните и тази ведени училищни и общински 
година успехът е по-добър при състезания по всички предме- 
учениците от началните класо- ти, които организира Минис- 
ве. От общо 220-те ученици от терството на просветата и нау- 
втори до четвърти клас всички- ката, а голям брой наши учени
те са приключили успешно ци осъществиха и солидни ре- 
учебната година -120 са с отли- зултати на окръжни и репуб- 
чен, 73-ма с много добър, а 27 с ликански състезания по мате- 
добър успех. При учениците от матика, български език, ин- 
горните класове положението форматика..." подчерта той.

На неотдавна проведения в завърши първата част от таз- пореден път изнесе пред до- е следното от общо 311 -166 са ПА.Р-
българския град Нова Загора годишния театрален сезон, машната публика, както и отличници, 90 са завършили с
Национален фестивал на лю- като преди броени дни пред публиката в съседния
бителските камерни театри с най-новото си представление Пирот,
международно участие ди- „Няма даде, няма бате" за
митровградският 
„Христо Ботев" участва с 
представлението си „Трима 
на пейката" от Алдо Нико-

на Иван Вазов в София, ма
настира „Успение Богоро
дично" край град Троян и

От театрален фестивал в Нова Загора

Награди за Славча Димитров и Соня Веденова

Работилница по екология 

за димитровградски 

ученици
В Димитровград тези дни се проведе тридневна работилница 

Основното училище „Христо Ботев", в която те учеха

Б.Д.
театър

лай, в което се проявяват ар
тистите Славча Димитров,
Слободан Алексич и Соня 
Виденова.

Гран при в конкуренция на 
изпълненията на артистите 
бе присъдено на Славча Ди
митров, докато Соня Видено
ва получи втора награда в 
конкуренция на изпълнения
та на женските роли.

Театърът „Христо Ботев" Славча Димитров

В Димит
за деца от (_)сновното училище 
как правилно се събират, отделят и преработват отпадъците.

Проявата бе част от п -----
ди отпадъци, който се 
ския съюз в Съ 
тват и деца от
в работата на т. нар. еко-обучителен

[роекта за управление с комунални твър- 
финансира от Делегацията на Европеи 

ьрбия. Освен деца от Димитровград, в него учаС‘ 
Чачак. Димитровградски ученици вече участваха 
т. нар. еко-обучителен къмпинг Рошци в Чача , 

докато в поредната работилница по същата тема, която тез 
дни ще се проведе в Димитровград, ще участват и деца от Чачак„Трима па пейката” - Соня Виденова, Слободан Алексич и
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Е щп 1ШЙ1 К1 чишиига ош 1903 година (3) Община Станянци Щ

Общините Смиловци и Станянци
в Смиловска селска общин^само™'не м^а билина^бв ^ТаНу/10в ~Ла 74'Два_ Мадов " 42-годишният Стойча Мин-
са се занимавали със земеделие Имало или само т* ДИН Н3 65 Г04ини’ чов- Останалите грамотни избиратели
е трима учители (31-годишният КипСп "Д” , 8,2% моинчани са били са били по-млади от 40 години.
Дончев и 26-годишният Лука Попива- ОлогювшГггрг д°АИНИ' п Най-възрастен грамотен избирател
нов от Смиловци и 32-годишния Ди- е било най-гол ямптпИгрЧК° г4°Р°ВЦИ) в сед° Радейна е бил 75-годишният Йо- 
митър Иванов от с. Одоровци! елин обтиня Ня.“ ° СеЛ° В 9мил°вска на Станулов, след него според възрастта 
бакалин - 33-годишниятХлчо Андре- дишният П * ^д74'™' “ 50-годишният Димитър Алек-
ев от Смиловци и двама свещеници- Божилов и Дойча Банков ^ Алекса “В’ 48'годишният Ценко Пенчов, Пенчо Бонев, следвали са го 46-годнш- 
34-годишният Спас Глигоров от Радей- 70 години^и^О гласоподаватели“^ би° 44-год«шният Иван Антов, 43-годиш- ните Ангелаки Панчов, Димитър Бо
на и 59-годишният Коста Николов от лина възпЯггм1жлчйп^Лп^^„ 6 г ГеоР™ Ионев и 42-г°дишният нев, Дека Стоев, Мада Тошев и Станчо
Смиловци. етошеоече чр?-Гя»/пХ7р 0ДИНИ’й°’ Стоидко Иванов, докато друпгте гра- Стоев, 45-годишният Дойча Стоев,

етощерече, 1е 22,5 /о одоровчани са би- мотни радеинчани са били по-млади от 44-годишният Ставри Киров и 43-го-
I 4^ години. дишният Петър Гогов, докато другите

В село Петърлаш най-възрастен гра- избиратели са били по-млади от 40 го- 
мотен гласоподавател е бил 70-годиш- дини. 
ният Костадин Ангелаков, следван от

Бребшнмцаало Мигаш

Чадю на избирател* 104 124

Земеделци 103 123

1чкноимци

1кръчмари

41 (39%) 67(54%)грамотни

Село Смиловци Гуленовци Пъртопопинци Радеина Петърлаш Моинци Одоровци
Число на избиратели 185 79 82 113 122 62 192 В село Мъзгош през 1903 година 

60-годишния Алекси Голубов, 58-го- най-възрастен грамотен гласоподава- 
дишните Андон Ангелов и Гога Анге- тел е бил 61-годишният Влая Джор- 
лаков, 54-годишния Гога Бореин, 53-го- джов, следван от 60-годишния Ранча 
дишния Гога Панов, 52-годишните Киров, 56-годишния Симон Киров, 
Андрея Цонев, Виден Живков и Божко 55-годишния Пеша Джорджов, 51-го- 
Пецов, 51-годишните Гелко Стоянов, дишния Неделко Панов, 48-годишните 
Гига Пенов и Георги Петров, 49-годиш- Мита Златков, Миша Бонев, Петър 
ния Ангелаки Панов, 48-годишните Ва- Илиев и Симон Гогев, 47-годишния Те
са Манчов и Гога Кръстов, 45-годишни- орги Стойчов, 46-годишните Истатко 
те Гелко Панов и Дойча Гьорев, 44-го- Бонев, Лека Мантов, Лека Влаев ц Ми- 
дишния Тодор Костадинов, 42-годиш- ша Антанасов, 45-годишния кръчмар 
ния Йота П. Алексов и 40-годишните Мита Стойчев, 44-годишните Джуиа 
Димитър Киров и Кола Гогов. Остана- Стаменов и Кира Дейков, 43-годишни- 
лите избиратели са били между 22 и 38 те Лека Данов и Панайот Митков и 

авлов, Най-възрастен грамотен смиловча- години. 42-годишните Йосиф Алексов и Петьр
м-годишния Яначко Хранов, 71-го- нин е бил 65-годишният Лека Лилов, От грамотните моинчани само 53-го- Леков, докато другите избиратели са 
дишния Божко Златков и 70-годишни- следван от 62-годишния Станко П. Ге- дишният Баса М. Моински и 47-годиш- били по-млади от 40 години, 
те Аца Станоев, Ранчо Дудов и Божко оргиев, 61-годишния Стоян Мадов, ният Кира Денков са били по-стари от Прави впечатление, че в тези две се- 
Ценов. Двадесет и пет смиловчани са 60-годишния Станко Младенов, 59-го- 40 години, докато другите 12 грамотни ла от Станянска община процентът на 
били на възраст от 60 до 70 години или дишните Минчо Вельов и поп Коста гласоподаватели от село Моинци са грамотните хора е много голям (47%), 
17% смиловчани са били по-стари от 60 Николов, 57-годишния Живко Тошев, били на възраст от 25 до 40 години. почти с 10 % по-голям от този на гра- 
години. _ 56-годишния Алекси Величков, 54-го- В село Одоровци най-стар грамотен мотните избиратели във Висока.

В село Гуленовци най-възрастни са дишния Лека Мадов, 50-годишните Ве- избирател е бил 60-годишният Танча Най-възрастни избиратели в село 
били 89-годишният Тоша Джунов и личко Лилов, Дончо Панов, Димитър Пешов, следван от 50-годишните Ней- Бребевница са били 84-годишният Ма- 
84-годишният Лича Пенов, докато 18 Станков и Станча Манчов, 48-годиш- чо Алексов и Мада Джунов, 43-годиш- нол Постолов и 80-годишният Динчо 
гласоподаватели са били над 60 и под мия Ангелаки Божков, 47-годишните ния Рангел Симонов и 42-годишните Киров, следвали са ги 75-годишният 
70 години, или 25,6% гулеиовчани са Търга Георгиев и Ценко Станков, 44-го- Сава Алексов и Ставри Басов?, а оста- Бона Ранчов, 74-годишният Глигор Ма- 
били по-възрастни от 60 години. дишните Давитко Стоянов и Коста налите грамотни одоровчани са били дев и 70-годишният Петър Неделков.

В село Пъртопопинци най-стари са Божков, 42-годишните Ценко и Иван на възраст от 21 до 38 години. Седем избиратели са били ма възраст
били 73-годишният Яначко Митов, Лилови, 41-годишния Лека Ненчов, Общо от 835 избиратели в Смилов- между 60 и 70 години или 11,5 % от из- 
71-годишният Пейчо Киров и 70-го- 40-годишните Денко Божков, Димитър ска селска община грамотни са били бирателите са били по-възрастни от 60 
дишният Тоша Филипов. Над 60 годи- Джунов, Стания Бранков и Симон Гъ- 218 или 26%, което е за една трета години.
ни са имали още 14 пъртопопинчани лъоов. Останалите грамотни смилов- по-малко от процента на грамотните из- В село Мъзгош най-възрастни изби- 
или 21% от избирателите са надминава- чани са били на възраст между 22 и 40 биратели в Славинска селска община, ратели са били 70-годишните Гмитър 
ли 60 години. години. През 1903 година две села от сегашна Стаменов, Марко Лилев и Миленко

В село Петърлаш, а и в цялата Сми- От петнадесетте грамотни гуленов- община Димитровград са били в съста- Паунов, следвани от 68-годишния Ма- 
ловска община най-възрастен е бил чани само 59-годишният Йоца Игов, ва на Станянска селска община - селата на Киров, 67-годишния Манча Стану- 
93-годишният Лека Кръстов, следван 54-годишният Тана Миленков и 42-го- Бребевница и Мъзгош. лов, 66-годишните Андон Тричков,
от 83-годишния Неша Тричков, 77-го- дишният Васа Митов са били над 40 го- В село Бребевница всички избирате- Алекси Бонев, Дойча Каменов и Ста- 
дишния Петър Колев, 76-годишния дини. ли, освен 34-годишния чиновник Ста- мен Игов, 65-годишните Дона Стану-
Пана Цветков, 75-годишния Киро В село Пъртопопинци 73-годишни- мен П. Виячев, се занимавали със земе- лов, Иван Киров, Пеша Миленков и 
Ангелаков, 71-годишния Донча Здрав- ят Яначко Митов е бил най-възрастен делие. Също било положението и в се- Стойча Дудев и 61-годишиия Влая 
ков и 70-годишния Костадин Ангела- грамотен избирател, следвали са го ло Мъзгош, където всички избиратели Джорджов. В селото са живеели 13% 
ков На възраст между 60 и 70 години са 71-годишният Пейча Киров, 70-годиш- са били земеделци, освен кръчмаря гласоподаватели по-възрастни от 60 го- 
били 12 избиратели или 15% мъзгоша- ният Тома Филипов, 52-годишният Мита Стойчев. дини.
ни са биди по-стари от 60 години. Ташко Миленков, 47-годишният Ве- Най-възрастен грамотен избирател - Продължава -

В Моинци Минча Станулов е бил на личко Минчов, 45-годишният Киро в село Бребевница е бил 50-годишният Цветко Иванов

Земеделци 181 79 82 112 122 62 191
Бакали 1
Учители 2 1
Свещеници 1 1
Грамотни 90(48%) 15(19%) 18(22%) 27(24%) 40(33%) 14(23%) 24(12%)
Гласували 73 (39%) 32(41) 30(37%) 37(33%) 40(33%) 34(56%) 67(35%)

Най-възрастният човек в Смиловци 
е бил 85-годишният Янко Киров, след- ли над 60 години, 
ван от 84-годишния Петко П;
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Юбилейно търткестбо 6 Бердянск, Украйна т,

Запорожкото българско дружество 

отбеляуа 20-годишнината си
V Ч 'Аг-

М

,,,
Запооожкото българско дружество в гр. Бердянск щад, в който, редом със специалния гост Илия Лу- ЦгЦ 

(Укпайна^ отбеляза 20-годишен юбилей на 20 юни ков, взеха участие фолклорни колективи и млади 
2011 г Гост на юбилея беше народният певец Илия солисти-изпълнители на български народни и сьв- 
Луков а традиционното „Най-дълго хоро" беше по- ременни популярни песни и танци. Празничната 
ведено от председателя на дружеството Лариса Сав- програма завърши с песента „Хубава си, моя горо , 
ченко На хорото се хванаха много украинци, русна- изпълнена от всички българи. » :
ци и гости на курортния град. В чест на юбилея тази В Запорожка област живеят около 34 хиляди по- ЦДУ 
голина в Бердянск пристигнаха и представители на томци на българските преселници. Век и половина 
областната държавна администрация, както и на след заселването бесарабските и таврииски българи 
други национални дружества от цялата Запорожка все още пазят езика и културата си. С цел да се про- 
об тивопоставят на асимилационните процеси по тези

Празничният ден започна с кръгла маса, на която земи, преди 20 години родолюбиви българи в Тав- 
бяха засегнати проблемите на изучаването на бъл- рия създават Запорожкото областно дружество на .
гарския език в общообразователните училища и за- българската култура, чиито лидер през всичките те- ременна Украйна и Молдова е свързано с руско-тур- 
пазването на българската култура. С почетни грамо- зи години е Васил Митков. Запорожкото българско ските воини през XVIII и XIX век, а резултатът е при- 
ти бяха удостоени активистите на българските дру- дружество е най-старата и авторитетна подобна ор- съединение на старите български земи Крим, тГав- 
жества сред които беше и Цветан Цонев, препода- ганизация в региона, като в момента то обединява рия (съвременна Запорожка област) и Бесараоия 
вател и музикален ръководител по народно пеене и две запорожки градски дружества и 5 районни - (съвременна Одеска област и Молдова) към Руската 
гъдулка делегиран от Министерството на образова- бердянско, мелитоподско, приморско, приазовско империя. Тогава тези земи е тряовало да бъдат засе
нило, младежта и науката на Ьългария. В края на и акимовско. дени от трудолюбиво, християнско население, как-
деня беше проведен концерт на централния пдо- Заселването на българите на територията на сьв- вото е българското.

на
К'4

\кя&вдшг
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(Снимка: Продуцентска къща „Пирииа")



Спорт,
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Разаобор с
атлетическата легенда 
Вера НиколичОрганизаторите получават признания отвсякъде«увствам се
като
димитровградчанка!

Промотьор на нетодавна проведе- 
Димитровград трето Балкан

ско първенество по планинско бягане 
бе прочутата сръбска

мото в

Вераалтетка
Николич, някогашна световна рекор
дьорка в бягане на 800 метра. Родена е 
през 1948 година в Кюприя, където е
завършила основно училище и гим
назия. Полувисше треньорско учили
ще завършила в Загреб, където едно 
време работила в тогавашния СИЗ за

Положителните коментари и впе- Град Димитровград бе домакин ма 
чатления на състезателите и други гос- нашия национален отбор по планин- 
ти след Балканското първенство по ско бягане 7 дни - отборът гостува в хо- 
планинско бягане достатъчно говорят тел „Сакс-Балкан". Атлетите бяха при
за успешното организиране на проява- ети в Основното училище „Христо Бо
та. Похвали за организаторския екип, тев", от председателя на ОС в Димит- 
начело с Горан Чегар, пристигат от ровград д-р Веселин Величков, както и 
всички страни. Признания изпращат от ръководството на Центъра за кул-

/I обед и шел кат а криеш ш/а Александра
(Румъния)

ръководството на А-БАФ, чийто гене- тура, в което ведомство присъстваха 
рален секретар е Галя Пухалева, след театрална пиеса.

“У 3. РЙ\'Е.М5П/0 В41КАМЛ У Р1АП1М5КОМ ТКСАМК1 ' ,
Ш СА1КАМ <У!01Ж7А1М К11МММС СНАМР10М5Н1Рщ физическа култура. С началото на 

разпадането на СФРЮ Вера се завръ-
10. - 13. 06. 2011, ММПГЯОУбКАО. 5ЕКВ1А .

ща в Крушевац през 1991 година, къ
дето работи като треньор в атлетичес-
кия клуб и в Спортния съюз на този
град. От две години е в пенсия.

Възползвахме се от пребиваването
й в Димитровград и я помолихме до
отговори на няколко въпроса.
* Г-жо Николич, кой е най-значителни
ят Ви резултат в кариерата?

- Това със сигурност е резултатът
Организаторите на първенството с кмета на Димитровградска община 2:00,5, с който счупих световния ре-
д-р Веселин Величков корд на 800 метра през 1968 година в

Лондон. Бях шампион на Европа през 
1971 и 1976 година, пета на Олимпий
ските игри в Мюнхен през 1972 годи- 

Милош Милованович, който се нареди на. С особени симпатии си спомням 
на осмо място, сениорката Милана Гав- за изявите ми в представителния със- 
рилова, която бе 10-а, девойката на тав на Европа в двубоите срещу Аме- 
юношеска възраст Ивана Милич, която 
също бе 10-а и юниорът Богдан Трай- ^ 
кович, който бе 14-ти. В треньорския 
отбор на националния ни състав бяха ангажименти?
Ми ле Угрен, Антон Глуха, Йован Ми-

Националният състав на Сърбия 
осъществи изключителни резултати, 
спечелвайки два бронзови медала в от
борна конкуренция - девойките на 
юношеска възраст Ивана Милич, Да
ниела Обрадович, Наташа Миленко- 
вич и Милица Стоянович и сениорите 
Милош Милованович, Александър Не- 
шевски, Мирослав Маркович и Крис- 
тиян Стошич. Юношеският отбор в 
състав Богдан Трайкович, Милан Йова- 
нович, Желко Гигов и Младен Живано- 
вич спечели четвърто място. Същото 
класиране регистрира и сениорският 
състав в женска конкуренция Милана 
Гаврилова, Ксения Бубневич, Алексан
дра Маринкова и Невена Йованович.

В поотделна конкуренция най-доб
ро класиране осъществиха сениорът

това председателят на Световната асо
циация по планинско бягане Бруно 
Гоцелино, членът на управителния съ
вет на Световната асоциация по пла
нинско

Милана Гаврилова

бягане Басоглу Ер 
ралният секретар на СЕГАС Димакос 
Панайотис и редица други.

доган, гене-

рика в Щутгарт и Монреал.
В разговора между председателя на 

Световната асоциация по планинско 
бягане Бурно Гоцелино и представите
лите на Димитровградска община бе 
оценено, че общината напълно е из
пълнила очакванията във връзка с ор
ганизирането на проявата. Ръковод
ството на общината обеща и занапред 
да оказва помощ в развитието на тази 
млада атлетическа дисциплина в сът
рудничество с Атлетическия съюз ма 
Сьрб

Понастоящем имате ли атлетически

- След като се пенсионирах, пре- 
ливоевич, Неиад Цветкович и Любо- димно се посветих на семейството си.

Искам да си почина от спорта. Имам 
дъщеря, двама синове и читири вну
чета. С внучетата прекарвам почти 
цялото си време.

мир Ракович.
Веднага след завършването на състе

занието започнаха подготовки за реа
лизиране на Третото регионално воен
но първенство по планинско бягане, 
което ще се проведе през май 2012 г. * Как се чувствате в Димитровград?

- В Димитровград съм за четвърти 
път и въобще не се чувствам като гос
тенка. Напротив - чувствам се като 
жителка на града и до определиа сте
пен дато домакиня. Наистина се чув-

А- С.ия.

§
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ствам прекрасно.
* Как оценявате Балканското първен
ство по планинско бягане?

- Проявата протече над моите 
очаквания. Всичко бе организирано 
на възможно най-високо ниво. Хора 
от големите градове се увериха, че 
един малък град може да организра 
голямо състезание. Наистина съм из
ненадана приятно и пожелавам I» 
Димитровград да организира още 
много подобни и по-значителни със
тезания.

Разговора води:Д. Ставров
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България гце приеме 

най-силните тенисистки в света
Л 1

'. ._ .. - . >

През следващите три годи- дън” 
ни Бълга §нистерство.“

Турнирът на шампионкитениГоето^нГжеЕ^Е тир^"^ на УГГАза 2012 г. ще се прове-

^^‘оГмн^ф;“ !;

ли доорият имидж и контак-

*з
■ч*

гричано още “малкия мас- 
търс”, имат право да участват 
осем тенисистки - шест пече
лили през годината турнир 
на асоциацията според кла
сирането им в световната ран- 

две с “уайлд кард”. 
Това ще бъде най-голямата

■у

'Л Р '
!ЙШа

йпглиста и о
проява в историята на бъл
гарския тенис.

Турнирът бе учреден от 
ШТА през 2009 г. и първите му 
три издания са в Бали, Индо
незия. През миналата година 
шампионка стана Ана Ивано- 
вич (Сърбия), а в първото из
дание титлата спечели Ара- 
ван Резаи (Франция). Сред 

Кандидатурата на Бълга- ти на БФТ в световния тенис участничките, личат имената 
рия спечели избора за дома

оо
§ое5^. "'■'5

ТУ

елит, подкрепата на премие- и на Даниела Хантухова (Сло- 
кииство на проявата при го- ра Бойко Борисов, демон- вакия), На Ли (Китай), Са- 

] конкуренция на заседа- стрирана в срещите му своде- манта Стосър (Австралия), 
на Борда на директорите щи фигури от международ- Марион Бартоли (Франция), 

на Женската тенис асоциа- ните тенис институции в пое- Алиса Клейбанова (Русия), 
ция, което се проведе в Лон- ледните години, както и под- Янина Викмайер (Белгия), 
дон по време па “Уимбт,л- крепата на спортното ни ми- Шахар Пеер (Израел) и т.н.

Юни е хубав месец, но още по-хубаво е когато жителите на 
Димитровград се стараят! Снимките са заснети в дворовете 

|йа Трояна Сотирова и Иван Цонков.
ляма
ние

Малък анализ на първенството на ФС РИС - арупа к>а А 
- деца младша възраст________________________________

Един от най-добрите екипи 

в историята на Балкански
Неотдавна завърши . цър- Д998. г и по-малки. Братята ков е повикан в предствител- 

веиството ма' лигата, на ФС Станислав и Иван Маринко- мия състав на ФС РИС.
РИС - група юг А за деца-.у вй; Дарко Гъргов и Джордже 
младша възраст/в която се' Мзримков изиграха 
състезава и отборът на Бал- • мачове от първенството. С голям брой приятелски сре- 

В крайното класира- 'най-добри прояви бяха вра- щи (с Тимок от Зайчар, Локо- 
не димитровградският отбор -тарят Манич, Алексов, както мотив от София...), в които 
.се нареди па четвърто място С и. - най-добрият голмайстор демонстрира качествата си.
36 точки (12 победи, 6 пора- Хтанулович, който отбеляза За бъдещето на Балкански 
жепия, 4 от които в пролетна-. .24 попадения. Ако за някое никой не трябва да се грижи,

Освен мачовете от първен- 
всички ството, отборът изигра и

кански.

Тъжен помен
На 27 юни се навършват 40 ТЪЖНИ ДНИ от 

смъртта на нашия мил съпруг, баща, тъст и 
дядо©"25* БАСА МИТКОВ

; I
Панихидата ще се състои на димитровградските гро

бища на 27 юни от 10 часа. Каним роднини и приятели да 
ни придружат.

Обичта ни към теб е вечна, такава, с каквато ти ни даря
ваше приживе. Вечно ще те помним!

Опеалени: съпругата Дана, дъщерята Василка, зетьовете 
Иван, Живоин и Благоя, внуците Биляна, Владислав, Зоран, 

Милан и Никола със семействата си

Възпоменание
На 24 юни се навършват ДЕВЕТ ТЪЖНИ 

ГОДИНИ от смъртта на нашия мил и незабра
вим съпруг, баща, свекър и дядоЯ ЛЮБОМИР ЛЮБЕНОВ - 
ЕРОВСКИ
пенсионер от Долно Тлъмино 
(1934 - 2002)Младият сьстав па Балкански с треньора си Ненад 1 ангелов

С много обич и признателност ще пазим ху
бавите спомени за твоите добрини.

Почивай в мир!
та част) вкара 56 гола, а полу- момче все пак трябва да се ка- тъй като до 5-6 години някои 
чи 33 Г же, че е най-добрият играч в от децата от този състав със

В дългата история на Бал- този състав, тогава трябва да сигурност ще станат стълбове
Стефан Кирков, на играта на първия отоор. Семействата Любенови и Владимирови и многобройните

роднини и приятели
от се посочи

който отбеляза 9 попадения.
е единкански

пай-добрите млади състави.
В него играят деца, родени Заедно със Станулович Кир-

това А С.
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Алалем че испущимо
^1 % Весникъш!

Лични обяви
Бая срещу падане от власт. Умерени цени и 200% 

| успех. шдам*
Магийчо Екстрасенсов от Баеново 

; Правя татуировки с партийни инициали. Умерени 
цени, сигурен успех. Ч Децата од „Братство“ ми казую дека од „културното ми- 

.V нистерство“ дошъл ферманът за парицете коие су планира
ли за весникът. Оно верно су парице - само 4 милиона за 

целу годину?! Кажем па нали беоше седам и половина, ма
кар че и това не вършеше работу.

- Епа, чича Манчо, рекоше децата, беоше како у онуя прикаску за лес-
ковчанье „кам ги три“ - „те ги три“...

Остадо без текс що кажу младити. И порано су ми казували дека нищо 
арно не им се пише, ама са вече и на врапчетията йе ясно дека че испу
щимо нашият весник (я си га сметам и за мой, те нали напишем нещо од 
време на време, а знам дека и млого души од читателите тека га сметаю, 
макар че гьи има и ония другьити, ама за ньи че си кажем думуту друг 
пут)!

Ка смалише парете за издателството почти пет пути, рекоше дека су 
теквия критериуми, та за осам човека за заплате и за печатенье йе седам 
милиона и половина. Са пак кажу дека критериумити не позволяваю да 
се дава за заплате, а само за печатенье, ко да печатарити материалът за 
весникът наоде на улицуту! Баягьим законът не се йе менявал, ама тия 
пусти критериуми се меняваю и слазе све по-доле, ко да се търкаляю. 
Елем, „културното министерство“ у клин, а Националният ни съвет у пло- 
чу, па йела да видиш и чудом да се чудиш! Преди три године йеднити 
едвам чекаоше да се откаче од издателството, укьинуше законът за 
„Братство“, другьити бързешком приграбише да стану основатели, и до
говор не подписаше, за паре не питаше, та од две бабице... Арно и досъ- 
га смо остали.

Я много пути съм запиткувал ко манечко дете за това и онова и много 
пути су ми рекли да се не правим на замлатенога! Нека ми и са кажу, ако 
тека им йе по-лъко дека пластим без везе и врскье, ама и са че питам: И 
преди године имаше критериуми и закони и държава, имаше и кризе, па 
све се по-бързо решаваше и нийедна влас ни нейе остаила тека да гла- 
дуйемо. Не се много разбирам, ама са алалем това ни сполете заради го- 
лемуту демокрацию, или заради демокрациюту на наш начин - имаш сва 
права - не само да останеш без работу, но дори и да работиш без паре...

№Бодльо Иглиев от Дупница
Съставям фантастични полит-програми на килог
рами.

Шмекер Шарлатанов от Долно Лъжене
Издирвам спортисти за партийни листи.

Г-н Реферов от Стадионово
Диференцирам и сумирам интегрални бюлетини 
срещу добро заплащане.

Интегрално Математиков от с. Разликово
Л. X!

Гдуха доба
Глуха доба, тъма, земя сляпа 
Някакви омайващи вълни чудни 
Властта мълчи, спи или зяпа 
Само крадците са гласни и будни.

Крадат те всичко явно - по слънце 
През нощ пир - гуляй се прави 
Сутрин, ето пак, с вързани ръце 
Няколко почтени в зандани.

Дошло някое друго, чудно време 
За крадците властта се старае 
На държавата те не са бреме 
А силна подкрепа - да се знае.

Срещу криминала се готви борба 
Решителна - от правителството и двора 
На народа пак се продава мъгла 
Законите са само за дребните хора. Любовен хороскоп

Стрелецът е умствен във възторг от сексуал- 
знак, но може да бъде мно- ните приключения, 
го пресметлив в своите при което им харесва 
изисквания. Някои Стрел- не само сексуалната 
ци постъпват погрешно, връзка, но и смяната 
като се опитват да отгатнат на партньора, 
какво ще получат за отдел- Положителни 
ни услуги. Считат себе си черти. Хората на този 
за особено изкусни. Тъй знак са истински при- 
като принадлежат към ог- ятели, верни и преда- 
нения знак, те са доста аг- ни. Това са хора, с кои- 
ресивни и с готовност за- то наистина може да 
почват своята кариера, поговорите не само на 
След много любовни ро- битови теми, но и на 
мани, а също и несексуал- по-високи: философия, ре- 
ни маневри, Стрелците лигия, наука, политика, 
идват до извода, че техният Стрелците са много дру- 
идеален партньор не съ- желюбни в отношенията с 
ществува. Тогава се съгла- хората, те са благородни и 
сяват на брак, който им романтични. Добри роди

тели, които отлично фи
нансират семейството. Ст
релците са привикнали 
прекадено много да витаят 
в облаците и затова следва 
да се опитат да станат 
по-практични и да слязат 
на земята. Трябва да се на
учат да отличават грубос- 

Стрелец? Стрелците са тта от искреността. Също

Не отчайвайте, не си блъскайте глави 
Пред изборите - хващам се на бас 
Властта няма да ви забрави 
Ще дойде пак да се поздрави с вас.

Симеон Костов

Редът на нещата
Гледам около себе си. Навсякъде виждам кражби, крими- 

нал, корупция. Демокрацията търся, но никъде я няма.
Взимам писалката, пиша, критикувам. Мисля си, че така 

ще променя нещо. Накрая се и получи промяна. Дали за то
ва е допринесло писнаето ми не знам. Важното е, че има про
мяна. След като се нарадвам, усмихнат поглеждам около се
бе си. Усмивката изчезва. Кражбата, криминалът и корупци
ята остават. Грабвам писалката, пиша, критикувам.

Може би е такъв редът на нещата. Джордже Оташевич

са оптимистични, всичко 
оставят на самотек, захвър
лят незавършените дела, 
надявайки се, че всичко ще 
се нареди от само себе си.

Икономика на любов
та. Стрелците прекадено 
се осланят на случайността 
и живеят в бъдещето. РяД' 
ко се замислят за "далеч
ните черни дни", които 
могат да настъпят и утре. 
"Всичко е за любовта' 
красиво и романтично от
ношение към живота.

Оценка на верността. 
През младостта лоша. В 
съпружеството - средна.

| предлага обилно интелек
туално общуване. Поддър
жат извънбрачни отноше
ния, но тъй като са доста 
прями, често информират 
за това своите съпрузи. 
Най-удивителното е, че им 
се разрешават тези връзки.

Как да се удовлетвори

Поговорки
* По джипа посрещат, по парата изпращат!
* Мутра мутра избива!
* И най-простият си е малко мъдър!
* Много баби с хилави пари!
*- Блага реч докарва гювеч!
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