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Министър Росим Ляичоткри в Димитровград инклузивни детски стаи за игра

Първият такъв проект в Сърбия
Министърт на труда и социалната политика Расим Ляич в петък в Димитровград откри инклузивни 
детски стаи за игра. Проектът е реализиран предимно с финансови средства, отпуснати от републи
канския бюджет.
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1 председателят на Националния съвет на българското 
малцинство в Сърбия Зоран Петров, председателят на 
Аържавната агенция за българите в чужбина Росен Иванов и 
посланикът на Република България в Белград Георги Димитров

Разговор на председателя на НС 
Зоран Петров с представители 
на българските организации в Ниш

С ОБЕДИНЕНИ УШИЯ 

КЪМ ОБЩАТА ЦЕА
"■Запазването на Издателство „Братство" и преброяване
то на населението в Сърбия през есента са първосте
пенни задачи както на Националния съвет, така и на 
всички малцинствени организации. *На срещата в бъл
гарското консуслтво присъстваха посланикът Георги 
Димитров и председателят на ДАБЧ Росен Иванов.

Стр@На 25 юни се проведе граничен събор на Славчето

До живки заедно о оборено Еорооо! Синдикатът на новинарите в Сърбия по повод 
проекта на медийната стратегия

Незащитените ноеинари 

не могат да защитават 

публичния интерес
В местността Славче мина
лата събота се проведе тра
диционният граничен съ
бор, който за седми по
реден път (след пауза от 14 
години) организираха об
щините Трекляно и Боси
леград. Домакин на тазго
дишния събор бе Община 
Босилеград. Въпреки рязко
то влошаване на времето, 
ниската температура и 
силния вятър, на Славче се 
събраха няколко хиляди 
българи от общините 
Трекляно и Босилеград, 
както и преселници от тези 
райони, живущи във вът
решността на Сърбия и 
България.

Стр.ф

Пейзажният архитект Горяна Басова 
бе на обучение в БрЪксел_____________

Белка намеса в природата е вид смущение ■ ■ ■

Стр.ф

В ОУ “Георги Димитров” 6 БосилеградСреща с ученика на випуска в димитровградската гимназия Дарко Алексов
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Всички осмокласници 

успешно издържаха 

заключителния изпит■ Средношколските дни ще помня по новите приятели, доброто общуване и, 
разбира се, по гимназиалните учители, които на нас учениците ни помогна- 
ха да отрастнем и да се оформим като хора. Стр.(у Наталия Велинова с максимален брой точки по математика!
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На 25 юни се проведе граничен събор на Славчето
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Министър Расим Ляич откри в Димитровград инклузивни детскистаиза^гра

Първият пш проект п Сърбия| 'ЩщЕ у.
| МЕЖДУНАРОДЕН СЬбОР 
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Министърът на труда и социалната политика Расим Ляич в петък в Димитровград 
откри инклузивни детски стаи за игра. Проектът е реализирам предимно с финансо 
ви средства, отпуснати от републиканския бюджет.

Ляич припомни, че ини- запазване на неговата устой- леша, дейностите, свързани с 
циативата е дошла от местно- чивост. инклузивиостта на деца га с
то самоуправление в Димйт- Кметът на Димитровград- увреждания, са от особено 
ровград,и .це«:'е подкрепена от. ска община д-р Веселим Ве- значение за обществото. 
мигщстерстВо.то, ТВй като е. в личков изтъкна удовлетворе- Членът на Общинския съ- 
(ъответсув^ с реформата,нй; нието си от факта, че Димит- вет в Димитровград, задъл- 
ерцйалйауаСистемац тенден- ровград е спечелил проектна жеи за здравната и социална 
1$#ята; децата о ,увреждания стойност 6 милиона динара, област, д-р Владица Димит- 
да ц йптецзивно с Той акцентира върху факта, ров, който е и координатор
връстниците си от общата че общината е готова да раз- на проекта, напомни, че от 
популация,' катр по този на- вива този вид дейност с деца- общинската хазна за реали- 
чин.:<ре; ■ ускорява процесът на та и в предстоящия период, зиранетомусаотпуснатидо- 
социадизираметайм.Дой по- Величков пожела и.на общи- пълнителните 500 хиляди ди- 
сочи, че проект>те първия от иите в обкръжението да реа- нара и че общината и занап- 
този вид, който се реализира лизират такива или подобни ред ще отделя средства за от- 
в Сърбия, и че е запланувано проекти, тъй като, както неб- делни разходи, за да осигури

устойчивостта на проекта.
В инклузивните детски
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Европа сме ние.
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Да живеем заедно 

6обеаинена Европастаи за игра, намиращи се в 
спортната зала в СЦ „Парк", 
ще работят осем лица и то: 
психолог, дефектолог, лого- 
пед, физиотерапевт, две ме
дицински сестри, две детегле
дачки и мениджър. Работно
то време е от 9 до 21 часа. Ро
дителите на децата с увреж
дания няма да плащат за събор бе „Ние сме Европа
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(От стр. 1 завладявали по-лесно отнеж- 

Девизът на тазгодишния ната лира на Орфей, отколко- 
- то от кървавите мечове на 

престоя им, докато родите- Европа сме ние", който воините. Помнете уроците на 
лите на децата от общата по- надпис бе сложен и пред би- историята, следете насоките 
пулация за един час престой ната. Церемонията по офи- на развитието на обществата 
ще трябва да отделят по 50 циалното откриване започна и голямата задача, която стои 
динара, за втория час цената около 11 часа с интониране на пред нас - да заживеем заед- 
е 40 динара, а за третия и все- химните и издигане на знаме- но в обединена Европа, из- 
ки следващ - 30 динара. Б.Д. ната на България и Сърбия, тькна кметът на Трекляно.

Водещите изнесоха слова на Босилеградският кмет Вла- 
български и сръбски език за димир Захариев подчерта, че. 
традицията на събора и за не- съборяните са тези,.които да-, 
говата роля в миналото и нас- ват смисъл на събора, С об

щина Трекляно имаме прек- 
„Съборът Славче, който расно сътрудничество, благо- 

по-рано се организираше дарение на което вече седем 
един път в годината, за да се години се организира този 
срещнат разделените от гра- събор, каза Захариев и доба- 
ницата близки и роднини, се- ви, че двете общини се стара
та има нова родя. Чрез него ят да намерят и други форми 
настояваме да продължим за съвместни активности. Той 
традицията и обичаите на об- съобщи, че тази година е спе- 
ластта Краище и с това дава- челен един съвместен проект 
ме принос за изграждане на На ЕС за опазване на стари 
добросъседски отношения, сортове овощия. 
създавайки мост на приятел- И този път двете общини 
ство и сътрудничество не са- организираха съвместна кул- 
мо между двете общини, но и турна програма. Танцовият 
между държавите Република ансамбъл към Центъра за 
Сърбия и Република Бълга- култура се представи с някоя- 
рия", се чу от бината. ко народни танци от Босилег-

Кметовете на Трекляно и радско, а членовете на музи- 
Босилеград Камен Арсов и калната секция изпълниха 
Владимир Захариев в поздра^, български народни песни- 
вителните еи слова пожеДаха Във втората част от програ: — 
на присъстващите весело нас- та се представи'фолклорна 
троение и приятно изкарване група „Стримбна" към На- 
натъбора. Арсов подчерта, че родното читалище "Аскле- 
историческите промени, мион" от град Кюстендил, а 

още девет градове и общини в през които нашите общества народните певци Георги
Сърбия в сътрудничество с нът трябва да бъде поставен в Димитровградска община преминават от земеделска в Илиински и Дончо Андонов
Библитекарското дрежество центъра на всички отноше- проектът представлява едно информационна епоха, нала- изпяха народни песни от
на Сърбия, местни библиоте- ния в обществото. Той съоб- цивилизационно постиже- гат нов начин на мислене и Кюстендилско. Съборяните

щи, че миналата година ин- ние и обеща всеотдайно съ- нов смисъл на живота. се хванаха на хоро пред бина-
ституцията е получила над 11 действие на органите на мес- - Минало е времето, когато та, което продължи до късни-
хиляди оплаквания на граж- тното самоуправление при племената са воювали, за да те следобедни часове,

на проекта е на гражданите данИ/ ох ТОва число само реализирането му. завладяват територии. „Не" Покрай механите в палат-
да се даде възможност за зо-Ина са от Пиротски окръг, Проекта приветстваха и на войната, братя славяни, Ки, в които се предлагаше
по-лесен контакт със Защит- и добави, че огромна част от Драгослав Васич, член на уп- мир и дружба и най-важното скара и бира, на събора има-
ника на гражданите чрез препоръките на този орган са равителния съвет на Библи- единство. Но не единство, ко- ше много сергии с домашни
електронна връзка между тях уважени от страна на органи- текарското дружество на ето да правим един срещу потребности, дрехи, алаткИ/
и представител на институ- те ох обществената власт. Сърбия, както и директорът Друг, а национално, регио- детски играчки, сладки и <Т
цията и то два пъти седмич- Зам.-кметът на общината на библиотеката „Детко Пет- нално и човешко единство,
но. По думите му граждани- д-р Васил Велчев заяви, че за ров" Иван Иванов. Б.Д. Нашите земи винаги са се

Заместник-омбудсманът на Сърбия Милош Янкович посети Димитровград
тоящето.Представен проектът „Електронен достъп 

до Защитника на гражданите"
Заместник-омбудсманът 

на Сърбия Милош Янкович 
със сътрудниците си в нача
лото на седмицата пребивава 
в Димитровград, където се 
срещна с граждани, които 
смятат, че са им застрашени 
някои права. В Народната 
библиотека „Детко Петров" 
се състоя пресконференция, 
на която бе представен проек
тът „Електронен достъп до 
Защитника на гражданите", 
който финансово е помогнат 
от правителството на Крал
ство Норвегия.

Освен в Димитровград в 
продължение на една година 
проектът ще се реализира в

ма-

ки и органи на местното са
моуправление.

Янкович напомни, че целта

венири. ВЛВ-
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Работна среща на председателя на НС Зоран Петров С посредничество 
с представители на българските организации в Ниш

С обединени усилия 

към оощата цел
"I призова хората със здравословни проблеми да се регис

трират за следващото идване през юли.
35 души от Босилеградско, помогнала именно ВМА. 

нуждаещи се от медицинска - Отидохме в София да бла- |
помощ, придружени от кме- годарим на генерал Тонев за 
та на оощината Владимир За- всичко, което направи за нас. 
хариев, миналата седмица Благодарни сме и за отноше-

тт бяха посрещнати лично от нието на персонала на ВМА |
гяпг^^?На/1НИЯТСЬВетД1абъл' пРебР°яването на населението началника на Военно-меди- към нашенци, които не са 
и пппм1'И11ствв в Сърбия в Сърбия през есента са пър- Цинската академия (ВМА) в платили нито една стотинка 
» Е " Г:а5ьлгарите ^степенни задачи както на София Стоян Тонев. Благода- за лечението си. Извършени
по-тясно ш,тсулничеУгхТВп'^Т Националния съвет, така и на рение на отзивчивостта на те- са десетки хирургични интер- '■*1 РУДНИ тество как- всички малцинствени органи- г-/г г

г»И/ Т^Ка И с инсти_ ззции. Решаването на пробле- 
1-^т! т На РепУб^ка Бълга- ма с недостатъчното финанси- 
Р ' 10ва е едиа от основните ране на единственото малцин- 
предпоставки за постигането ствено издателство е не само 
на оощата цел - съхранение на условие за 
националната идентичност и най-важната културно-инфор- 1 
пълноценно осъществяване на мационна институция на мал- I 
правата на българите в регио- цинството, но и за освобожда- В

ване на една част от средствата I 
на НС, с които сега фактически В 
се осуетява неговото закрива- Щ 
ме. когато се освободят тези щ

на общината

*■> I 
— — •'Запазването на издателство „Братство" и преброяването 

на населението в Сърбия през есента са първостепенни за
дачи както на Националния съвет, така и на всички мал
цинствени организации. *На разговора в българското кон- 
суслтво присъстваха посланикът Георги Димитров и 
председателят наДАБЧ Росен Иванов.
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Стоян Тонев
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Така може да се фромулира 
основният акцент от разисква
нията по време на работната
среща на председателя на НС средства, НС ще има по-голе- 
Зоран Петров с представители ми възможности да (съ)финан- 
на българските дружества в сира проекти на малцинстве
ни ш. На срещата, която се със- ните организации, в това чис- 
тоя в българското консулство в ло и ма тези, които действат в 
присъствието ма посланика Ге- Ниш. 
орги Димитров, генералния
консул Николай Юруков и голям брой българи - пресел
председателя на Държавната ници от Босилеградско, Ца- Босимфадчани с началника на Военно-медицинската академия в София генерал Стоян Тонев агенция за българите в чужби- рибродско, Божица, Клисур- г у
на Росен Иванов, своите дей-
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пости представиха сдружения- преброяването през^ООгюди- ТТТС Бключителн°пи ия‘ кари по техните специалис
та „Цариброд", „Балкан" и на малцина от тях са деклари- ЦИ В6Че Са П0ЛУЧИЛИ меди' колко доста сериозни. Прове- ти, както и една мобилна
„Рила". рали действителната си наци- цинска помощ в това елитно дени са голям брои изследва- (полска) болница и друго

Участниците в разговора се онална принадлежност. За да меДгщгшско ведомство. ния. На около 50 души е нап- оборудване. Захариев пред-
съгласиха, че запазването на не се случи същото по време на Болните от Босилеградско равен ядрено-магнитен резо- вести, че ще предложи гене-
издателство „Братство" и преброяването на населението безплатно са ползвали услу- нане, който струва около 300 рал Тонев за почетен гражда-

. гите на Военно-медицинската евро и се чака дълго. Благо- нин на Босилеград в Деня
академия в София благодаре- дарни сме и на минис- общината следващата годи-
ние на контактите, които кме- тър-председателя на Репуб- на. Кметът каза, че ВМА в Со-
тът на общината Владимир лика България господин Бой- фия и занапред ще приема
Захариев миналата година ко Борисов, без чието съгла- пациенти от Босилеград и
установил с някои елитни зд- сие това нямаше да стане, зая- призова всички, които имат
равни ведомства в България ви кметът Захариев, 
със съдействието на Божидар

на:/Ш

здравословни проблеми, да 
Той каза, че генерал Тонев се обърнат към общината, къ- 

Димитров, тогавашния ми- им е предложил и други ви- дето да се регистрират за 
нистър, задължен за бълга- дове помощ, като усъвършен- следващото идване през ме
рите в чужбина. Най-много е стваненабосилеградскителе- сец юли. В.Д.Б.

Зоран Петров за финансирането на Издателство „Братство"

Проектите са само за съфинансиране
Българският посланик е Бел
град Георги Димитров призо
ва представителите па бъл
гарските дружества да си 
сътрудничат и ги посъветва 
да установят контакти с 
международните организа
ции, които имат свои пред
ставителства в Сърбия. Те
зи организации са развили 
сътрудничество с много 
малцинства, по българите 
са встрани от техното по
лезрение, каза Димитров. 
Росен Иванов представи дей
ностите на Държавната 
агенция за българите в чуж
бина и потвърди готовнос
тта й да съдейства на бъл
гарските организации в Сър
бия. Той оповести нов сайт 
на ДАБЧ с културно-прос
ветна насоченост и призова 
присъстващите да ползват 
интернет за интензивна ко
муникация с агенцията и за 
пол

Народният представител и 
в Сърбия, което ще се проведе ПредСедахел на Националния
през първата половина па ок сьветнабЪдГарСкотомалцИН_ 
томври 2011 година, членовете ~ - г пШЯнкЯ

българските дружества ство в Сърбия Зоран Петров 
трябва да бъдат твърде актив- заяви пред работещите в 
ни и в контакти с нашенци да Издателство „Братство ,чесе 
осуетят негативното влияние търси най-подходящ начин Щ

разни видове страх и пред- за възстановяване на финан- И
разсъдъци от миналото. Бълга- совата обстановка във ведом- Е?
рите в Сърбия нямат никаква ството, тъй като парите, кои- ' ,-Ж
причина да се срамуват и стра- то въз ОСНОва на проекти вече 
хуват от националния си про- Хпета поредна година отделя 
изход и свободно трябва да го Министерството на култура- \\~ .
декларират по време на пред- г з з г \—к,
стоящото преброяване, за да 
може техният статистически 
брой да бъде много по-близо 
до реалната им численост. То
ва пък ще допринесе да се по- за съфинансиране, въобще не 
виши националното самочув- са достатъчни, тъй като спъ-
ствие на малцинството, от кое- ват дейностите и на „Брат- Петров. Той добави, че Наци- Сърбия ще се решава за су-
азъм^а^азнообоазна^дейност СТВ° ' - На НаЧионалния съ‘ онаният съвет и Управител- мите, необходими „Брат-азъм за разноооразна дейност вет, които в качеството на ос- нмях ^ врт г ппрлгтявмтрли гтпп" ля ля
в културата, просветата, ин- нпвятР/1 р ппитмен Финангп НИЯТ сьвет с пРеДставители ство Да може да изпълнява
формирането и ползването на новател е “Р"нУДен финансо на издателството ще подгот- мисията си сред сънародни-
езика и писмото в0 да подпомага тази мал" вят документи, въз основа на ците ни.

Кг цинствена институция, каза

на

на

та, не са достатъчни за изпъл
няване на дейностите му. 

Финансовите средства, ко
ито чрез проекти се отделят

учаванс па материали, 
оепо от програмата „Ро

ден език и култура".
осо

които с правителството на М. Т.
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Обединена Европа и културното й наследство0/1От септември минималната 

работна заплата става 270 лв.
■

“ линосът но ьългарияОт 1 септември минималната работна зап- що ще скочи, както и обезщетенията за гле- 
лата става 270 лв., а вдовишките пенсии се дане на малко дете, които в момента са /40 
увеличавате една трета. Финансовият минис- лева, ще станат 270. Ще се увеличат и стипеп 
тър Симеон Дянков уточни, че още днес в де- диите във висшето образование 
ловодството на Народното събрание ще се Това ще бъде от първи септември до края 
входира промяната в Кодекса за социалното на годината, но около месец октомври ще 
осигуряване, което ще позволи от първи сеп- стане ясно кои от обвързаностите към мини- 
тември седна трета да се вдигнат вдовишки- малната работна заплата ще отпаднат. Това 
те добавки на самотните пенсионери, около ще бъде със сигурност субсидията за полити- 
700 хиляди души. ческите партии, както и таксата за посеще- *В Софий-

Ръстът на минималната работна заплата е ние при личен лекар, която в момента е един град-
30 лева, отново от първи септември, но това процент от минималната работна заплата, у-1/дп
ще означава и увеличаване на всички обвър- каза министър Симеон Дянков. С7СЙ ХуСЮ-
зани с минималната работна заплата плаща- Автор: Цветелина Стоянова жвСГПвена
ния. Така добавката за деца с увреждания съ-

Йй&ШгИ!

А ЩкЩАщ
-'.чЗ §галерия се 

проведе дис
кусия на 
тема „ Обе
динена

Токът поскъпва средно с 3% щшдневен ток и най-скъ- Търново, въпреки че самоС малко под два процента тиния
поскъпват и дневната, и нощ- пия нощен. Разликите в це- там има поевтиняване с око- 
ната тарифа на тока за бита. ните на тези две дружества, ло два процента. Най-евтина ВврОПа и 
Така потребителите на ком- както и на третото И Ви Ен, остава тази услуга в Бургас. неЙНОТЯО 
панията Е.ОН от Североиз- което обслужва Югоизточна Софиянци ще плащат 4,6 на културно 

наслед-
точна България ще плащат България е в рамките на сто- сто повече за доставената им

топлоенергия, а пловдивча-
По-годеми разлики има в ни - с около седем процента суцво"

най-скъпата дневна и най-ев- тинка за киловатчас.
тината нощна електроенер
гия. През деня киловатчас ве- цените на топлоенергията, отгоре, 
че ще струва близо 16 стотин- Най-голям скок има във Вар- Официален гост на съби- и задачи бяха приети на тази
ки, а през нощта малко под на, където поскъпването е с променят в следващите 12 тието беше Лаело Чорба, ди- Международна кръгла маса.
10 стотинки без ДДС. близо девет на сто. Най-скъ- месеца, докато тези на газа и ректор на Националния му- Проявата се реализира под

Точно обратно - клиентите по парно и топла вода обаче топлоенергията'се определят зей на Унгария, дошъл спе- патронажа на Н.Пр. Юдит
на ЧЕЗ от западната част на ще продължават да плащат на всеки три месеца. циално за срещата. В своите Ланг, извънреден и пълномо-
страната ще плащат най-ев- потребителите във Велико изложения участниците из- щен посланик на Република

тъкнаха приноса на България Унгария в България, по ини-
и Унгария към Европейското циатива на секция „Култура"
културно наследство и се обе- на Съюза на българските
диниха около извода, че зна- журналисти и предаването
чително е нарастнала общес- „Европейски паралели - за
твената чувствителност към музея, за галерията", на прог-

Българската държава заделя твърде малко не се съобразяват с минималните стандарти значението му за бъдещето рама „Христо Ботев на БНР.
средства за предотвратяване на трафика на за борба срещу търговията с хора. Според на човешката цивилизация, Съорганизатори са Предста-
хора и подпомагане на жертвите му, каза секретаря на Националната комисия за бор- както и к™ въпросите за не- вителството на Европейската
доктор Росанка Венелинова от Фондация ба с трафика на хора, Антоанета Василева, говото опазване и съхране- комисия в България и Сто-
„Център Надя" в интервю за „Хоризонт". докладът констатира повишено доверие на ни?; лична община, в партньор-

Само през нашия регион преминават го- жертвите на човешкия трафик в българските ^ ^ Минисгерство на кул-
дишно 200 хиляди такива жертви, говоря за институции. Орното гш^ладствТнГчове- ТУРЗТа'
Югоизточна Европа. Дори само възвръщане- В доклада се отбелязва не само национал- ч^вото проявяват все пове. Европа и „ейното културно
то към нормален живот и възстановяването ния механизъм и създаването му, но и пови- че ин г „еправител- наследство" като част от по- 
на една единствена жертва отнема изключи- щения брои на идентифицирани жертви, ствени организации/учени и редица прояви, замислени от 
телно много ресурси за преквалификация, за жертви, които българското правителство е творци от цял свят. С разши- организаторите, е първата 
реадаптация и за реинтеграция там, където подкрепило, настанило в приюти. Повише- ряването на ЕС дебатите за стъпка към реализирането на 
примерно те са били, откъдето са тръгнали в но е доверието на тези жертви, защото има- съдбата на европейските кул- голяма международна кон- 
началото. Нашата държава не е заделила ни- ме почти 500 жертви, които са свидетелства- турни ценности, макар и да ференция през 2012 г., посве- 
какви такива средства за неправителствените ли по делата срещу трафикантите си. Всъщ- не отразяват отношение като тена на европейското култур- 
организации, каза Венелинова. ност доверието към българските институции към приоритетна тема, нами- но наследство. Тя ще предос-

Доклад на Държавния департамент на е повишено, обясни Василева. рат сериозен отзвук и в меди- тави още една възможност на
САЩ постави България сред страните, които (БНР) ите, и сред влиятелни евро- участниците да обменят идеи

пейски кръгове.
Да се създават условия за бъде подчертан приносът на 

добрите всяка една страна-членка на

Цените на тока няма да се

Жертвите на трафик вече вярвали 

повече на българските институции

Кръглата маса „Обединена

за партньорство, както и да
Министърът на отбраната 
ген. Анк> Ангелов:

На въпроса как ще се противодейства на 
корупционните схеми при обществените по- утвърждаване на 
ръчки в армията, ген. Ангелов отговори: практики и идеи, както и да ЕС, към опазването и съхра- 
„Чрез стриктно спазване на закона за общес- се търсят възможности за по- няването на европейското 
твените поръчки и прилагането му. Контро- пуляризиране на постигнато- културно наследство. (БНР) 
лът ще бъде строг от страна на инспектората то в тази област. Такива цели 
и от страна на всички дирекции. Не от едно

Видовете въоръжени 

сили стават 

юридически лица
място ще се определя, а отделните ко
мандири на отделните въоръжени сили ще СИДбООВ Н6 06Ш6 ИЗОРОН 30 ПРбДСбДОТбЯ 
си определят нуждите. Ще се увеличи броят 1 г Г п п

о на юристите и икономистите в армията. Това НО ОНТИКОРУПЦИОННОТО КОМИСИЯ
С промените в оакона за отбраната и въо- няма да е за сметка на строевите и на бойни- 1 #

ръжените сили, които влизат в сила от 1 юли, те офицери, каза министърът. Бойните поде- Депутатите отново отхвър- онната. Не може действията 
видовете въоръжени сили сами ще трябва да _дения ще си отстанат така както са и ще се Диха предложението на на „Атака" пред джамията
контролират и управляват отпусканите им занимават само с бойни действия. „Атака" Волен Сидеров да София да бъде повод да не бъ-
централно бюджети. Как точно ще изглежда При снабдяването „вещево доволство"- во- стане председател на антико- де подкрепено предложение-
това и подготвени ли са командирите за тази ениите магазини няма да са единственото рупционната комисия. то, каза Денислав Чуколов.

За четвърти път „Атака" Според Георги Пирински 
настоя Волен Сидеров да е обаче със съгласието си за

в ко-

нова практика на мениджърски функции, място, от което ще се снабдяват военослуже- 
които ще трябва да поемат - на тези и други щите. След изпълнение на заявката от стра-
въпроси отговори в предаването „Нещо по- на На избраната фирма, военослужещият ще пРеДсеДател на антикоруп- влизането на Сидеров 
вече" министърът на отбраната Аню Анге- приема униформата и ще може да я рекла- Чд°™аЛ комисия' СпоРеД мисията се удря по остагь 
лов. Той посочи, че във всички армии по све- мира в рамките на месец. По този начин ня- СД с отк;Ра да стане член ния авторитет на Народно
та има такава децентрализация на финансо- ма да застояват неизползвани униформи , “ на други- събрание. Пирински призо
вата дейност. „Досега практиката е да се пра- КОито струват пари. Еспериментът е до края Атака" не участва в .тг””' депутатите да не подкр 
ви обществена поръчка за цялата армия. Се- на годината. Новите правила за обществени- комисии докато Силепон не пРеДл°жеииеТ0 И 0П^»кпт о 
га всичко слиза по-близо до поделенията", те поръчки в армията влизат в сила от 1 юли. стане член на антикорупци- повеДението иа ""така 
каза министър Ангелов. ‘ РУ Ч изнудване.
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Съвместен проект на Канцеларията за млади и ОССЕ На 15 юли бъб Владичин хан

Курсове ПО ОНГЛИЙСКИ Втори публичен търг за
език и информатика продажба аа "Напредък"

а | * Стойността на капитала “1 ----- —-------------------------------------
на предприятието е преце-

рано е и двата курса да про- нена на 73 383 362 динара, 
Сърбия и Канцеларията за дължат по 3 месеца и в тях да Д°като дълговете в момен- 
млади в Босилеград през тази бъдат включени по 30 курсис- та възлизат на около 42 ми- 
есен ще организират курсове ти. лиона динара,
по английски език и инфор
матика за младежи. Плани-

Канцеларията на ОССЕ в

Координаторът на Канце- Тихомир Митрович, фали- 
ларията за млади Стефан тен управител на обществе- 
Стойков заяви, че организи- ното предприятие "Напре- 
рането на курсовете е догово- дък" от Босилеград, обяви* Стефан Стойков и някол

ко младежи от Босилеград- Рено на неотдавнашната му втори публичен търг за про- 
ска община неотдавна при- сРе1Ча с представителите на дажба на предприятието. 
състваха на семинар в Бел- ОССЕ в Белград, на която са Търгът ще се проведе на 15 
град, посветен на волонте- уточнени конкретните начи- юли от 13 часа в сградата на 
ризма и активизма сред ни и условия за реализация общинското управление във

Организира го на проекта. Той посочи, че Владичин хан. Може да учас- 
иссь със съдействието на ОССЕ ще обезпечи квалифи- тват всички юридически и
н7зацТя^ГЛрСаж7анс^и ини- ЦИра™ КаДрИ' К°ИТ° ще,пр(> Физически лиЧа' които пРед- 
циативи". Договорено е веждат обучението, а общи- варително вземат документи-
представители на ОССЕ и ната от своя стРана Ще подси- те за продажба на фирмата и 
"Граждански инициативи" гури помещения и необходи- на сметката на "Напредък" 
в началото на септември мите технически и други съо- заплатят такса от 50 000 дин. 
да проведат един такъв се- ръжения. След завършването плюс ДДС. Определено е 
минар и в Босилеград, на на курсовете, младежите ще имуществото на предприяти- 
който покрай всички гим- получат сертификати, които ето да бъде продадено изцяло 
назисти да присъстват и ще им предостави ОССЕ. 
осмокласниците от основ
ното училище. на курсовете задвижихме
* В момента Канцеларията още миналата година, когато "Напредък" е преценена на
за млади върши подготовки заедН0 с ОССЕ изготвяхме 
за реализация на проекта Дкционния план за млади в 1 н , „

И аз имам талант', кои- Босилегоа ,ска община за пе- ' ; - ~лЖ На ПЪРВИЯ публичен търг,то съвместно ще финанси- ьосилеградска оощина за пе ,| които се проведе през декем-
рат Министерството па риода от 2Ш1 до 2Ш5 година, . ври миналата година, се явил
младежта и спорта на Ре- казва Стойков. Сред младите _ «Ш само един заинтересован ку-
публика Сърбия и Община проведохме анкета от кои вид ~ ^ НИ пувач, който предложил
Босилеград. В рамките на допълнителни обучения щ УИ много низка цена и Креди-
този проект, който ще се най-много се нуждаят и те се ШМЩЩЩ1 ЩЯ горският съвет отхвърлил
проведе за втора поредна определиха за английски ЯлЩМШЩШЩШЩЩВ ШШ1 . ..-ЩМ офертата му. В състава на то-
година, ще бъдат организи- език и информатика. След зи съвет, назначен от Търгов-
рапи художествена рабо- това на срещата с представи- ИИюШШ1К^ш1вРТТтНн1!Г-- ския съд в Лесковац са-Весна

телите на ОССЕ- ,ШНКОЯТО Тодорова*ГвГр^Г*
ния и екскурзия за млади- присъстваха и кметът Влади- "Наппелт к" ппелгтанител
таетх!^,Тдинара, от МИР ^хариев и представи- Обектът на кланицата „а бившите работници във
която сума министерство- телката на общинското уп- фирмата, Предраг Трайков,
то ще подсигури 350 хиляди, равление Смилка Митова, до- 73 383 362 динара, докатодъл- изплатени заплати, здравни директор на "Услуга" - пред-
а общината 120 хиляди ди- говорихме реализацията на говете на предприятието в и социални осигуровки и ставител на фирмите, към ко-
пара. проекта, поясни той. П./1.Р. момента възлизат на около 42 други принадлежности на ито предприятието има дъл-

милиона динара. Въпреки че бившите работнци. Около 13 гов0/ и Боян Цонич, юрист в
голяма част от имуществото милиона е дългът към Аген- Данъчното управление в 71ес-
на Напредък е разпродаде- цията за депозити, 11 милио- ковац - представител на дър-
но въз основа на съдеони при- на към Фонда за развитие, жавните институции, на кои-

ТТ _/7 'Л/Л'ълп'\ I оЧлКЛ съди по делата, които бивши- около 7 милиона предприя- т0 "Напредък" дължи за да-
ПиКШ 11[УсИоииигг те работници са спечелили тието дължи на Данъчното НЪци, кредити и пр.

Г I срещу фирмата за неизплате- управление, към 500 хиляди
3(1 ни заплати и други принад- на комуналното предприя-

Бившата управителна сграда на “Напредък”

предприятието тие "Услуга" и пр.
Предвидено е с парите от

лежности,
все още разполага с кланица в 
града, обекти на овцеферма- прадажбата на фирмата да се 
та в Радичевци, Горна Лиси- погасят всички дългове към 
на и Църнощица, коопера- кредиторите, а доколкото бъ- 
тивни домове в повечето села, де продадена за по-малка су- 
земеделски площи и пр. ма от размера на дълговете, 
Най-голяма част от дълговете парите ще бъдат разпределе- 
- около 20 милиона, са за не- ни пропорционално на всич-

на купувача, който предложи 
- Идеята за организиране най-изгодна оферта.

Стойността на капитала на

В Здравния дом

ПУ1.Р.

Управителният сввея ^ Здра®™я Акция на Червения кръст дом в Босилеград миналата седмица ^ ^ ^--------
единодушно избра прим. д-р Крум На- 
кев за директор на ведомството. Според 

4.:Я процедурата решението на УС трябва да 
бъде потвърдено от Общинската скуп- 

от 2007 година е основател на Здравния дом.

Отбелязан Денят за борба с наркотиците
По повод 26 юни - Между- Босилеград организира ак- основното училище и гимна-щина, която „ ,

Д-р Накев беше единственият кандидат във втория конкурс народния ден за бороа с нар- ция, в рамките на която раз- зията. Целта на акциата ое да
за директор на ведомството. Нека да напомним, че УС през КОТИЦИТе, Червения крст в даде афиши на учениците от запознае подрастващото по
май тг анулира първия конкурс поради, кактобеше посоче- коление с трагичните после-
ио определени пропуски в процедурата за провеждането му. дици от употребата на нарко-
Освен д-р Накев в първия конкурс кандидатства и Славко тици.
Глигоров, икономист в данъчното управление в Босилеград. Мероприятието бе прове-
УС обяви нов конкурс и назначи новия-стар директор Накев дено на 28 юни в училищния
за и.д. директор, а Общинската скупщина на телефонно засе- двор, когато на учениците бя-
дание потвърди решението на УС. Въпреки че първоначално ха връчвани свидетелствата и
не беше съгласен да бъде временен директор, д-р Накев все ученическите книжки.

Афишите са предназначе
ни и за родителите с цел да 
им се припомни да предпри
емат превантивни мерки и 
дейности, с които да предот
вратят нежеланите последи
ци от употребата и зависи
мостта от наркотичните ве
щества.

пак пое поста и.д. директор.
Накев вече двадесетина години е начело на ведомството. 

Петнадесетина години беше управител на Здравния дом, до- 
като той работеше в състава на Здравния център във Враня, а 
от 2007 година до 15 май т.г. беше директор на здравното ве
домство.

В момента в босилеградския Здравен дом са заети 84 души 
- 20 лекари, 40 медицински сестри и 24 административни ра
ботници, шофьори и друг помощен персонал.

ПУ1.Р. Г1.Л.Р.
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Пейзожният архитект Горяна Васова бе на обучение в Брюксел Конкурс за развитие на пчеларството

Всяка намеса В природата 

е вид смущение...
разклати съществува
щия баланс и затова за субсидиране 
внимателното и всеоб- ството, кметът на общината

ШШ
Във връзка с Програмата за селскостопанските домакин- 

г ства (изисква се оригиналът)провеждане на селскостопан
ска политика в територията и удостоверение за изпълне
на Димитровградска община ние на задълженията, отпася- 
за 2011 година и Правилника що се до местните обществе- 

пчелар- ни приходи (пак оригинала).
Подадените искове ще бъ-

хватно планиране са д-р Веселин Величков тези дат резгледани от комисия, 
необходими. Специ- дни обяви конкурс за субси- назначена от кмета на общи- 
ално внимание трябва дии за отглеждането на пче- ната. която дори ще има пра- 

ли с цел въвеждане на мерки во на място (в пчелините) да

Пейзажният архи
тект от Димитровград 
Горяна Басова, заета в 
общественото 
приятие 
лац",
Брюксел участва в пет- ДЦ 
дневно обучение, пое- 
ветено на опазването 
на околната среда. Ва- ШШ 
сова бе единственият ИЛ 
представител от Пи- НИ 
ротски окръг, а след 
завръщането си ра- щ 
душно прие поканата 
да проведем разговор 
за вестника ни.

на

пред- 
„ Комуна - 

неотдавна в
да се обърне върху за-

-Д мърсяването, т.е. ре- които вече се прилагат в стра- се увери в достоверността на 
Л1 циклажа и възобновя- ните в Европейския съюз. сведенията, предоставени от 

ването на съществуа- Според разпоредбите в кандидатите, 
щите депа за отпадъ- конкурса пчеларите ще полу- Решението за даване на 

чат по 300 динара на кошер субсидии ще вземе кметът на 
на годишно ниво, доколкото общината, след проведена

щш
ци.

ш &&& * Ще се дават ли серти
фикати за обучението? изпълнят следните условия: процедура по конкурса.

предоставят удостоверение Конкурсната документа- 
за активен статус на селскос- ция се подава на гишето в об- 
топанско домакинство илийиЕ - Всички, които са 

завършили обучение-
то в Брюксел, ще по- удостоверение за регистри- щенска пратка на адрес 

■_М лучат съответни сер- Ране на селскостопанско до- Оощина Димитровград, но- 
тификати валидни в макинство за 2011 г. (заверено мер 2, с предназначение „За 

\ рс; Програмата на копие), препис от регистра- конкурса субсидиране на пче- 
( обучението е в съот- Цията на селскостопанското ларството".
" ветствие с учебната домакинство, отнасящ се до 

програма на Кралство „животните", от който може даването на исковете срокъте 
"ТауЩЙ Нервегия. имайки да се види броят на кошери- до 8 юли 2011 г. до 15 часа.

щината лично или като по-
* Г-жо Басова, как се по
лучи да участвате в 
обучението в Брюксел?

- Участвах най-нап- ! 
ред в конкурса „Поли
тиката на ЕС в облас
тта на

■ - !$ш-
Без оглед на начина на по-

■ .V ...опазването на
околната среда", орга- '-±~ 
низиран от ВеЦгаЗе 
Ореп 5сЬоо1 (ВОЗ) и 
провеждащ се подети- 
дата на Кралство Нер- Горяна Васова в Европейския парламент

Б.Д.те, записани в регистъра напредвид, че тази стра
на бе неин спонсор.
* Кои институции по
сетихте в европейска
та столица и имахте 

ли срещи с официални лица?
- Заедно с останалите ми 

колеги имах честта да бъда

Жй -

<41

Й.Г—приета от много служители в 
институциите на ЕС. Посе
тихме парламента на ЕС, Ко
мисията на регионите, Евро
пейския икономически ко- —- ве*

•'1

митет и други значителни 
институции. В офиса на пред- 
седателя на Мисията на Сър- 

•’ ' ,у . бия в Брюксел имахме честта

V» т
Ш’гягуг х*- да слушаме лекции, които из-Васова пред паметната плоча на 

Робер Щуман, 
един от основополоо1сниците на I 
идеята за европейското 'обединение. |

' V;както и съветници на специ
алния пратеник на ЕС за 

\ Югоизточна Европа Йелко 
Б. Димитров

' Ду

Кацин.
ветия. Успешно изпълних основана от Република Сър- 
всичките задачи (обучението, бия или от друга степен на Изборна скупщина на Сдрузкението на пенсионерите 
писането на творби, тестира- държавна власт, 
нето...) и от 180-те кандидати. * д0 каква степен знанията и 
от Сърбия аз се озовах сред опитът от Брюксел ще Ви по- 
30-те с най-добри резултати, могнат в бъдещата работа? 
които пет дни прекараха на 
обучение в Брюксел.

Нов мандат за Павле Тодоров
- От голяма полза ще са ми 

във всички бъдещи проекти, 
отнасящи се до опазването на 
околната среда. Ние живеем

* Заместник-председател е Томислав Василев * Поради иконо
мическата криза пенсионерите проявяват слаб интерес за ек
скурзиите* Какви бяха условията за кан

дидатстване в конкурса?
- Нужно беше кандидатите във физическа среда, от която 

да са с университетски дип- трябва да се възползваме, но 
лом, да говорят английски едновременно трябва да я 
език, да боравят с тънкостите уважаваме и защитаваме, 
на компютърното умение и Всяка намеса в природата ед- 
да работят в администрация- новременно е потенциално 
та или в друга организация, смущение, което може да

На изборната фов, а в комисията за избиране и назначаване 
В. скупщина на Сдру- Иван Петров, Цветанка Станчева и Миладин 
ща жението на пенсио- Георгиев, 
а У нерите в Димитров- Сдружението на пенсионерите определи 

град Павле Тодоров за свой патронен празник Малка Богородица/ 
бе преизбран за който се отбелязва на 21 септември и съвпада 
председател, а То- с Деня на Димитровградска община.

I мислав Василев, Във връзка с най-атрактивната за пенсио- 
дрмрмдшдг който е председател нерите дейност - организирането на ексур' 

' '•Ц4 | * на Общинския съвет зии, от председателя Павле Тодоров узнахме,
ЯИИИ1 шША на ПОПС, ще е негов че от началото на годината не е реализирана 

заместник. За чле- нито една, предимно заради слабия интерес 
нове на Изпълнителния съвет на организаци- на членовете. „Очивидно е, че пенсията се 
ята са избрани: Божана Давиткова, Иван Ден- разделя на много части, т.е. служи за плаШ3' 
чев, Камен Киров, Станика Иванова, Виктор не на много разходи. Неотдавна трябваше да 
Йосифов, Спаска Каменова, Иван Петров и ходим на екскурзия в Белоградичик, но се 
Славча Алексов. оказа, че броят на пенсионерите, които проЯ'

За членове на комисията за статутарни виха интерес, бе достатъчен само за полови 
въпроси са избрани Иван Денчев, Станика ната седалки в рейса", изтъкна пред вестника 
Иванова и Илия Иованович. В комисията за ни Тодоров. Той все пак изрази увереността, 
отдих и възстановителни дейности са Божана че до края на годината организацията Щб 
Давиткова, Славча Алексов и Виктор Йоси- лизира 7-8 екскурзии. Б.

г(

к
КИЦ „Цариброд" 

година воои деца на море
и тази §ж>

Неправителствената организация КИЦ „Цариброд" и 
тази година ще води 50-ина деца от Димитровградско, 
Звонски край и Пиротско и няколко техни родители на по
чивка на българското крайбрежие.

Става дума за десетдневен пълен пансион в курорта Рав- 
да. Летуването ще се проведе от 1 до 11 август. Заинтересо
ваните трябва да подадат заявки в КИЦ до 5 юли. Б. Д.
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Бабушнишкияш кмет Златко Алексич 
се срещна с най-добрите ученици, 
родителите им и преподабателите

Синдикагьтнмш^^ по повод проекта на медийната стратегия

Незащитените 

журналисти 

не могат да 

защитават 

публичния 

интерес

1/, IIОт 100 гимназисти 

60 са с отличен 

успех
Н :

Бабушнишкият кмет 
Златко Алексич и начал-
пикът за нестопански дей
ности и общо управление 
Милорад Попович па 28
юни Видовдеп, се срещ * Антидемократични са разпоредбите в
I ха с наи-успешните уче- у работната версия на Закона за стачката, с
иици от гимназията и ос- които се забранява стачкуването по ули-
повийте училища. 27 души ците ' предупреди новинарският синди- Досегашната председателка па Синдиката
получиха благодарствени кат‘ на но винарите в Сърбия Драгана Чабарка-
грамоги и парични награ- Проектът на Стратегията за развитие на па бе преизбрана на ръководния пост за
т за успехи, осъществени ™ И,“"Г,Й Г.Г
Г,ре“е"Т“ В ?!■ ‘ — -'““™ “Г то., е
те които заслужиха похпа V въпРосът за положението на работещите в ^ допитване ВоИИО ще взема оператив-

' ш заслужиха похва- V медиите, което е много тежко, бе оценено на ни решения от значение за дейността на
ли и награди, все пак из- изборното събрание на Синдиката на новина- синдиката. Една от най-важните задачи
ггькват имената на Тихана Златко Ллексич рите в Сърбия миналата събота в Белград. На синдикалното ръководство в предстоя-
Радманович и Аня Игнято- Новинарският синдикат предупреди влас- щия период е омасовяването на организа-
вич ученички в гимназия- сръбски език в бабушниш- Тта и обществеността, че незащитените жур- цията. В развитите демокрации клш 95
-,.о йт, Гооо.щ,,,,'' кото основно училище Ве- налисти не могат да защитават публичния процента от работещите в медиите чле
на „бук Караджич , заели Пветанович сподели че интерес. В Сърбия не съществува диалог Щват в новинарските синдикати, докато 
първо и второ място на ре- Р ^ членове в единствено в медийната сфера, а отговорнос- « Сърбия едва всеки пети зает в информа-
публиканското състезание ”™™Хя коъжок са спе тта за това е на работодателите, които все още Ч—те къщи е член на „своя синдикат.
по история. Не по-малко е ” ' не са се организирали в представителна рабо-
значим и успехт.т на Йеле- челили редица награди за тодателска организация. Липсата на колек- собствеността в медиите. Подета е и инициа- 
на А Джурджевич уче- /1итаРатУРпо творчество. тивен договор в областта на информирането тива за основаване на солидарен фонд, от

^ грлми оас наос- Признания на успешни- е съществен, а не е техничеки въпрос, както който да бъдат отпускани помощи на остаиа- 
пичка в с д с те ученици, преподавате- твърдят авторите на проекта на медийната лите без работа журналисти и други медий-
новного училище, коя го лите им и родителите от- стратегия. Това е доказателство, оцени син- ни работници.
вече има многоброини кметът Златко дикатьт на журналистите, че ония, които го- Според оценката на Синдиката на новина-
награди и признания. От " Д ^ ворят за свободни медии, в своите редакции рите в Сърбия рестриктивни и антидемокра-
иай-различни състезания Алексич, директорът на не спазват 0СН0ВНИя европейски стандарт - тични са разпоредбите в работната версия на 
през изминалата учебна ™мназията Часлав 1 асич диалог между ръководствата на информаци- Закона за стачката, с които се забранява стач- 
голигп тя се е завърнала и директорката на ОУ Рад- 0нните къщи и работещите. куване по улиците и предвижда уволнение от

А , мила Младенович. Скупщината на новинарския синдикат работа на стачкуващите, неспазващи
общо с пет награди. ^ Благоевич призова авторите на медийната стратегия да натите разпоредби. Такива законови разпо-

Преподавателката по внесат в акционния план за прилагането й за- редби не съществуват в пито една страна на
дължението час по-скоро да бъде основана Европейския съюз. Журналистическият син- 
работодателска асоциация, да се установи со- дикат смята, че закон за стачката не е нужен, 
циален диалог в медиите и да бъде определен тъй като всички въпроси във връзка с трудо-

в Закона

:Шй :
МЗ

споме-

В Бабушница се състоя изборна 
скупщина на Окръжния одбор на ДС точен срок за подписване на отраслов колек- вите отношения са регламентирани 

тивен договор. Синдикатът настоява спешно за труда, 
да бъде гласуван закон за транспарентност на К. Г.

За председател 

избран
Александър Игов

Инициатива за формиране 

на „Свободна зона Цариброд"
конкретно превъз- род" няма да е общественоСъветниците от Демокра-

На изборната скуп- тическата партия на българи- хдоство при стопанисването в предприятие, тъй като ще се 
състояла се в края на те в Общинската скупщина в рамките на Свободната зона, самофинансира, имайки 

’ Г Ба- Димитровград раздвижиха една от които е освобождава- предвид, че на компаниите
инициатива за формиране на не от плащането на мита и ще оказва услуги в областта 
стопанско дружество за уп- ДДС при внос на производ- на логистическата подкрепа, 
равление „Свободна зона Ца- ствени материали, съоръже- поддържането, транспорта и 

Окръжния отбор са избра- рИброд" с цел да се използват ния и машини. др.
I ни Драган Живковия от Бе- географското и логистическо В обоснованието на иници- ДПБ в съобщението си наб-

ла паланка, Марян Йевтич местоположение на община- ативата се посочва, че стопан- ляга, че инициативата е пода- 
®Г , ■ от Бабушница, Ратко Ман- та и да се привлекат потенци- ското дружество за управле- дена с цел интензивно разви-
К. чев дИМИТровград и ални инвестиции, които би ние „Свободна зона Цариб- тие на Димитровград. Б.Д.

Максим Маркович и Мар- 
I тин Потич от Пирот.

На избирателната скуп- 
I щипа присъстваха: Саша 
| Пешич, член на Изпълни-

отбор на ДС, и ^ галерията „Европейско природните феномени в 
председателите на оощш - кътче</ в центЪра На гр. Ниш прекрасната долина на тази на природата, 
ските отбори - Зоран Пет- на 4 юли в 18,30 часа ще бъде река. Автор на снимките е из- Изложбата са подготвили
ров от Димитровград, Да- 0ХКрИТа изложбата „Долина- вестният белградски фотог- членовете на Секцията по би-
ниеда Чирич от Пирот, та на река Ерма в миналия раф инж. Стеван Коларович. ология в димитровградската

дър Игов е избран за нов саша Станкович от Ба- век". Експозицията съдържа Някои от тях са от снимковия гимназия „Св. св. Кирил и
председател на Окръжния рШтттпина и Горан Милко- 66 уникални фотографии фонд на Завода за защита на Методий" под ръководството
отбор на Демократическа- "ич от Бела паланка. (предимно с размер 45x30 културните паметници от на преподавателя Слободан
та партия за пиротски ок- Ч. Б. см), на които са увековечени Белград, Музея на железни- Цветков. К. Г.

имали
Ветеринарният лекар от ръг. 

Димитровград Алексан- щина
„ миналата седмица в

за членове набушница,
постоянния състав на

V

На 4 юли 6 Ниш ще бъде открита небсекиднебна изложба

„ Долината на река Ерма в миналия век"
тел ния ците и Института за защита
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Среща с ученико на випуска в димитровградската гимназияВ ОУ “Георги Димитро 6” 6 Босилеград
Дарко
АлексовВсички осмокласници успешно 

издържаха заключителния изпит ^"5™
наукипо 19 точки, а 12 по 18 точки.

Провеждането на ззключи-
изпит в босилеград- * Дарко, по какво преди всичко 

ското основно училище беше ще помниш периода на гимна- 
контролирано от 11-членна зиалното си образование. 
комисия и един супервизор, - Средношколските дни ще чев, гимназиалната учителка
определен от министерство- помня по новите приятели, по математика Миряна Алек- 
то. В състава на комисията бя- доброто общуване и, разбира сич, както и с класния ми ръ- 
ха учители от основните учи- се, по гимназиалните учите- ководител Деян Цолев, който 
лища в Божица, Сурдулица и ли, които на нас учениците преподава английски език. 
Клисура, а супервизор беше ни помогнаха да отрастнем и * Участвл ли си в ученически 
учител от основното учили- да се оформим като хора. съревнования? 
ще в Божица. * Колко часа трябваше да учиш - Съревновавах се по много

Окончателните резултати дневно, за да станеш ученик на предмети, а най-големи успе
хи осъществих по физика - 

- Не определях си време за три години участвах в репуб- 
публиката просветното ми- учене. Само се стараех да уча ликанските съревнования по 
нистерство ще обяви на 3 редовно. този предмет,
юли, а на 4 и 5 юли бъдещите

"Наталия Велинова с мак- И тази година осмокласни- 
симален брой точки по ма- ците в босилеградското ос- 
тематика! поено училище, е което

почти всички ученици са с 
български произход, вместо 
по майчин български език 

, решаваха тест по сръбски 
сръоски език за разлика от тях 

език и математика, които от връстниците им от оста- 
тази учебна година е задъл- палите малцинства в Сър- 
жителен за учениците, които бия освен по математика 
завършат основно училище, са решавали и тест по май- 
В тестовете по двата предмета чин език.
били включени въпроси и за- ----------------------------------------
дачи от учебната програма от решавали тестове по сръбски 
пети до осми клас. език и математика. Той пояс-

На заключителния изпит 
се явиха 64 осмокласници от

телния осъществих с гимназиалния 
учител по физика Ратко Ман-Всичките 86 осмокласници 

от босилеградското основно 
училище си взеха заключи
телния изпит по

от заключителния изпит за випуска? 
всички осмокласници в репи, че на теста по математика 

около 85% от осмокласници- 
централното училище в гра- те са спечелили над 15 от мак^ 
да, 7 от подведомственото в сималните 20 точки, докато 
Горна Любата, по 6 от Бистър на теста по сръбски език око- 
и Горна Лисина, двама от ло 55% отучениците са събра- 
Долна Любата и един ученик, ЛИ над 15 точки. Едвам някол- 
който миналата година е за
вършил осми клас.

В училището са изключи
телно доволни от постигнати-

* Кои бяха любимите ти пред- * Как прекарваш свободното си
време?

- Много обичам спорта, та-
средношколци ще подават мети? 
списъците с желания в кои 
средни училища искат да се' 
запишат. Въз основа броя на

- Предпочитам природни
те науки-любимите ми пред- ка че свободното ми време е 
мети са физика, математика, свързано предимно с топка

та. Тренирам баскетбол, но 
обичам да играя и футбол.

ко ученици са имали по 3 или 
4 точки по някой от двата точките от заключителния информатика...изпит и от общия им успех в

шести, седми и осми клас, * А кои бяха любимите ти
Министерството на просвета- гимназиални учители? В кой факултети 1це продъл-

- Всички гимназиални учи- жиш образованието си?
- Ще се запиша в някой фа-

предмета.
На теста по математика от-

те резултати, а помощ
ник-директорът на 
ството Пене Христов подчер-

личен резултат осъществи 
ведом- Наталия Велинова от Боси- та и науката ще разпредели 

всички ученици в едно от тели еднакво.
Имайки предвид обаче, че култет, свързан с компютър- 
преферирам природните на- ните науки.

уважавам
леград, която спечели макси- 

тава, че тази година резулта- малните 20 точки. Чак 20 уче- 
тите са много по-добри в ИИцИ имат по 19, а 31 по 18 
сравнение с осъществяваните 
на квалификационните изпи-

средните училища, които те 
са посочили в списъците с 
желания. Записването в сред- Уки, най-добри отношения 
ните училища ще се проведе 
на 13 и 14 юли.

Разговора води: Б. Димитровточки.
Солидни са и резултатите 

ти предишните години, кога- 0т теста по сръбски език, на 
то осмокласниците също са който шест ученици събраха ПУ1.Р. Изложба в димитровградската галерия „Методи Петров"

Абстрактна живописЕксперти от агенцията за българите 6 чужбина и от 
Министерството на образвоанието посетиха Босилеград Художникът Ацо Митро-

вич от Кралево се представи дожник. Роден е през 1979 го- 
пред димитровградската пуб- дина. Завършил е средно ху- 
лика с 30-ина картини, изра- дожествено училище в Ниш 
ботени в маслена техника, специалност живопис. През 
Стилът му е абстрактен и за 2005 г. се дипломирал в Худо- 
нашия зрител трудно разби- жествената академия в Тре-

бине
Макар че картините му са ността живопис. Завършил е 

ли документи за следване в абстрактни, доколкото ги и специализация по живо- 
България и ние апелирахме наблюдаваме малко по-съ- пие в Белград. Член е на 
към МОМН да се изучат въз- зерцателно, ще видим едно УЛУС от 2010 г. Получил е ре- 
можностите всички да бъдат желание за среща с добър чо- дица награди за живопис и 
записани, каза Захариев. Как- век Багрите му са пастелни и чертежи. В актива си има са- 
то той ни уведоми, общината нежнИ/ като че Ди не става ду- мостоятелни изложби в Тре- 
ще подсигури превоз, храна и ма за масло, а за пастел. Рису- бине, Кралево, Алексинац, 
нощувка на кандидат-студен- ва всичк0 около себе си в аб- Пирот, Прокупле и сега в Ди- 
тите, а с идването на експер- страктна форма, т.е. така как- митровград. Участвал е в по
тите от МОМН и ДАБЧ, кои- то го вижда и изживява. 0со- вече колективни изложби и 
то на място са превзели необ- беното е, че самия художник, пленери в страната и чужби- 
ходимите документи за кан- какт0 впрочем и ТВОрбите м на Тв Р е ^ в пденер' „По-
дидатстване, са им спестени „зглежда малко загадъчно, гановски манастир", 
разходите за пътуване до Со- мистично... Р
фия.

Ацо Митрович е млад ху-

60 бъдещи студенти ще 

кандидатстват в България
раем. също по специал-Експерти от Държавната около подготовките за запис- 

агенция за българите в чуж- ването им в българските вис- 
бина (ДАБЧ) и от Министер- ши учебни заведения. По ду- 
ството

дежи от Босилеград са пода-

образованието, мите на Захариев с делегаци-на

Д. Димитров
- Оказваме съдействие за

записването на студенти в 
България понеже има изклю
чителен интерес сред нашите 
деца за следване там. Докол
кото има заинтересовани 
младежи за следване във фа
култетите в Сърбия, и на тях 
ще им подсигурим превоз, 
достатъчно е да се обадят в 
общинското управление, из
тъкна Захариев.

По време на престоя си в 
Босилеград 
МОМН и ДАБЧ посетиха ня
когашното килийно училище 
и черквата в село Извор.

За спомен - пред някогашното килийно училище в с. Извор

младежта и науката на Репуб- ята на ДАБЧ и МОНМ се до- 
лика България (МОМН) ми- говорили сътрудничеството 
палата седмица посетиха Бо- между общинските структу- 
силеград. Делегацията се ри и компетентните българ- 
срещна с кмета на общината ски институции да продължи 
Владимир Захариев и коор- и занапред с цел облекчаване 
динатора на канцеларията за на записването на канди- 
млади в Босилеградска общи- дат-студентите от босилег- 
на Стефан Стойков, който по- радска община, 
мага на бъдещите студенти - Тази година над 60 мла-

гоегите от

ВД.Б.
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Поглед в избирателните списъци на Царибродска община 1903 година (4) ['р ад/село Цариброд Пьскашим
чиою на избиратели 637 32

Община Цариброд
Цариброд с^били^шъчмашгпштп6 вниманието ви' се че трите най-желани занятия в
сиятТ^лГкръчмар^

боТтушариЧ(14)Ти^ ИзбиРате™>' Гжухар^ (15),

420 (66%)земеделци
2адвокати гаптекари
1аргати

бакали 10
бирници 1
ботушари 14
бояджии 3
бръснари 4
бозаджии 1

1валявичари
1ветеринарни лекари
2воденичари

Ог избирателния списък можем да видим, че на- 36-годишният Пеца М., 30-годишният Рангел Ива-

Р 'н юкар Евстати Илиев, касиер - Хаджи 62-годишният Панайот П. и брат му, 61-годишния 
Р ’У, Николов, киречар - Иван Живков, ветерина- Пена П., 34-годишният Тодор, Падини - 59-годиш- 

Р аР А-р Лазаров, лесничей-Спас П. Тодоров, ният Пейча М., 47-годишният Мина Ранчов, 36-го- 
ценигел Васил Кънчев, железар -Димитър Кръс- дишният Сима Милошев, 29-годишният Камен 

10В поляк - 1 ашко Душков, машинист - Рангел Пейчов, Пайташеви-32-годишният Ваца А., Пайти- 
цлаичев арабаджия - Ташко Димитров, симитчия - ни - 91-годишният Стамен В., 50-годишният Златан 

илин аумов, надзирател - Георги Николов, гла- М., 48-годишният Костадин Стаменов, 40-годишни- 
вен ирник — Коце Попов, градски агент - Младен ят Гаца А., 27-годишният Рангел Костадинов, 26-го- 
1 огов, кебапчия - Кота Игов Бая, тенекеджия - То- дишният Рангел А., Пакьеини - 49-годишният Ма- 
дор 1. 1юпов, столар - Атанас Йотов, финансистки нол Цв., 29-годишният Ташко Д., Пикльини - 52-го- 
агент - Костадин Трендафилов, фотограф - Георги дишният Мита Живков, Пунчини - 58-годишният 
Богданов, валявичар - Гига Тодоров, бирник - Тодор Иван Пунчин, Пържоини - 58-годишният Алекси 
Н. Паликарски, зарзаватчия - Георгица Тошев, грън- Пържоин, 55-годишният Йота Пържоин, 31-годиш- 
чар - Пеша Митов, овощарски пазач - Стоян Йванов ният Милчо Алексов, 29-годишният Милча Алексов, 
Трънский, бозаджия - Васил Лазов, помпиер - Васил 25-годишният Мита Алексов, 22-годишният Анта 
Велчев, гробар - Лека Киров Линга. Фелдшери са би- Алексов, Пъцкови - 45-годишният Баса Т., Тър 
ли Миле Стоянов и Тодор Гьошев, адвокати - Васил - 58-годишният Кола Йонев, 46-годишният Георги 
Т. Траянов и Димитър Сестримски, сапунджии - И., 32-годишниятТашко Колев, 27-годишният Коста 
Алекси Пасков Панов и Михалко П. Стаменов, опин- Колев, Угляреви - 62-годишният Гога Стоянов, 56-го- 
чари: Мила Манчов, Симо Дойчинов и Алекси Ва- дишният Алекси Цветков, 51-годишният Мана Ст., 
сов, воденичари - Гига Тончев и Йордан Г. Цариб- 46-годишният Станча Цветков, 42-годишният Симо 
родский, калайджии - Георги А. Каладжия и Илия Петров, 32-годишният Димитър Гогов, 30-годишни- 
Христов, каруцари - Денко Игов и Станко С. Дин- ят Тодор Алексов, 29-годишният Рангел Гогов, 27-го- 
кин, кацари - Алекси Стаменов и Милан Станчов, дишният Давитко Алексов, Шабанови - 42-годиш- 
мутавджии - Златан Веселинов и Петър Станулов, ният Сима В., 37-годишният Денко Шабан, 32-го- 
обущари - Иван К. Янчич и Стефан Георгиев, по- дишният Кола И., Шонкьини -50-годишният Такия 
щальони - Никола Бояджиев и Ставрий К. Янич, К., 49-годишният Иванче М., 41-годишният Станко 
бръснари - Кота Ж. Гускар, Анто Николов, Петър К., Шукарини-60-годишният Гога В., 25-годишният 
Николов и Гаца Игов, свирачи - Дура Манов, Мита Анто В., Шошеини - 32-годишният Тодор Гогов, 
Ал. - циганин, Рангел Каменов - циганин, Рангел Г. - 25-годишният Леко Гогов и т. н. 
циганин и Сотир Манов - циганин, учители - Георги 
Алексов, Георги П. Петров, Михаил Ив. Славински, ло много хора, които родното си място са взели като 
Георги Гайдаров, Димитър Икимов, Еленко Виде- фамилно име: Боровский - Анто М. Боровский - зе- 
нов, Иван Праматов, Христо Кираджиев, свещеници меделец, Гога Н. Боровский - земеделец, Илия М.
- Тодор П. Атанасов, Андон Цанев, Станой Спасов, Боровский - земеделец, Кола Г. Боровский - земеде-
Кирил Гайдаров и иконом Петър Шишков. лец, Лека Йонев Тудовский - кръчмар (Тудовица, ма-

В Цариброд през 1903 година имало само трима хала от село Борово), Мила Ив. Боровский - земеде- 
грамотни избиратели на възраст над 70 години: лец, Пуна Гогов Боровский - земеделец, Така Ненов 
79-годишният дюлгерин Христо Блажев, 76-годиш- Боровский - земеделец, Георги Т. Боровский - боту- 
ният свещеник Тодор Попатанасов и 73-годишният шар, Симо Киров Больевский - кръчмар, Иван Ки- 
търговец Сокол Здравков. Тогава в Цариброд са жи- ров Больевский - търговец, Илия Савов Больевскии - 
веели 18 грамотни избиратели на възраст между 60 хлебар, Георги Ил. Больевский - кръчмар, Димитър 
и 70 години- 68-годишният земеделец Димитър МадовБукуровский-спирач,КолаГ.Врабчанский- 
Божков 67-годишният Илия Браканов - бакалин, земеделец, Алекси А. Връдловскии-кръчмар, Геор- 
65-годишният Нака Панайотов - кожухар, 64-го- ги Н. Грапский - кантонер, Добродолски - Симо 
дишният Йосиф Т. Рендач - разсилен, 63-годишният Живков - бакалин Желюшки - Кола Милов - плат- 
касапин Георги Минчов, 62-годишните Георги Или- нар, Изатовски - Станко Игов - хлебар, Изворски 
ев Брайковский - кръчмар, Димитър Христов - хал- Илия Г. - земеделец, Калотски Мито Кръстев - зе- 
ваджия, Живко Мадов - бакалин, Кота Игов Бая - ке- меделец, Каленовски - Мита Киров, Лукавачки, - 
бапчия Панайот Н Паргаджиин - земеделец, 61-го- Стоян К. - земеделец, Луканскии Иван К. - касапин 
дишните Анто Станчов - слуга и Пена П. Паргаджи- и Киро К„ Невлянскии - Сокол Д. - кръчмар, Пазар
им - земеделец и 60-годишните Анто Джаджов и Си- джиклийски - Георги Д. - служащ, Ръсовски - Петър 
.„с- 4 4 лен Павлов-кантонер, Го- Тошев - платнар, Славински - Иванче М. - касапин,
ма Соколов - търговци, 1“ Земеделци и Сима С. Иван М. - дюлгерин, Михаил Ив., Станко Панов-ра- 
га Стаменов и ЦветкоМ 52-ма грамотни ботник, Сливнички-Иванче Игов - земеделец, Сми-
адб^^тели^^възргГст^еящу^О и 60 годиниДЮ на ловски - Тодор Ил. - писар, Трънски - Иванче Соко- 
изоиратели на възр. с ^ грамотни изби- лов - кръчмар, Стоян Иванов - овощарски пазач,_ Че-

71 ‘,5™“ 1,®р,'“7.д’бо‘тдин“ ”я%). Цигани,., които гага н.оога.««е рони, къи ф.- 
Най-възрастни били 95 годишният Иван С. Велин, милните си имена са дооавяли думата Циганин и то 
91-голишният Стамен В. Пайтин, 85-годишният Кос- с голямо Ц.: Алекси Цв. Циганин Баса Цв. Циганин 
а чГкин и 80-годишните Виден Стоянов и Яначко

В списъка ^намират имената на хора от старите гел Каменов Циганин, Сотир Манов Циганин... 
царибродски родове: Бабачови - 60-годишният Ко- Някои избиратели към фамилното си име доба- 
лак 3?0 годишният Рангел Г„ 26-годишният Кола Г„ вяли и занаята, с които се занимавали: Георги Ненов 
Бузини - 59-годишният Петър М„ 48-годишният Терзия, Георги А. Калаиджия, Димитър П. Фурнад- 
Алекси М 28-годишният Димитър Алексов, Велини жиев, Кола Ж. Гускар, Тодор Ст. Фенерджия, Иванов
- 40-годишният Спасен Иванов, Гърбини - 55-го- Куриер, Кола Г. Ковач
липп ият Златан П , 33-годишният Леко А., 32-го- бт избирателните списъци могат да се видят и го
дишният Георги М., 26-годишният Тодор Златанов, гавашните им прякори понеже някои гласоподава- 
Дудипи - 57-годишният Златан Н„ 48-годишният тели ги добавяли към фамилните си имена. Шеиба- 
Гьоша Н , 26-годишният Тодор Златанов, 24-годиш- ба, Бабач, Банда, Бамбур, Басменко Бая^ Босилко, 
ният Влайко Гьошев, Драганови - 62-годишният Ио- Буза, Бумбар Вълкар, Домишляр Джафер, Дурко, 
сиф Г, 37-годишният Първан Йосифов, 32-годишни- Жоля, казак, Къна, къшгц Линга,-Мертек Муя, Л 
ят Рангел Г, Жольини - 78-годишният Иван Ст., гаджия, Пикля, Пъцко, Пържоя, Търта, Черни, Чи- 
34-годишният Таша Киров, 29-годишният Милчо ча, Чучка, Шонка, Шошея, Шпарта...
Иванов, 27-годишният Пецо Киров, Иовшини - 
57-годишните Иванче М. и Мито Бранков, 50-годиш- 
ният Златан Бранков, 40-годишиият Петркия М.,

главни бирници 1
3готвачи
2горски стражари
1градски агенти

гробари 1
1грънчари
1домашари
3дърводелци

държавни бирници 1
4дюлгери
1зарзаватчии
3златари
1железари
2калайджии
5кантонери
2каруцари
8касапи
1касиери
2кацаритини кебапчии I
1киречари
15кожухари
36 (5,6%)кръчмари
7ковачи
6кондуктори
8куриери
1лекари
1лесничеи
1ловци-ловджии
1маневристи
1машинисти

мутафчии 2
1надзиратели

От списъка може да се види, че в Цариброд е има- 2надничари
налбати 3

4началници ма трен
1началници на гара
1овощарски пазачи
2обущари
3"опинчари
1оценители
12писари
28 (4,4%)платнари
1плетачи
1поляци
1помпиери
2пощальони
1предприемачи
1преносвачи-хамали
3прошенописци

арабаджии 1
31 (4,7%)работници
2раздавачи
5разсилни
2сапунджии
5свещеници
5свирачи
1симитджии
8слуги
2служащи
1столари
10стражари
2стрелочници
16спирачи
1съдии
1съдебни пристави
1тенекеджии
12терзии

26 (4%)търговци
1управители митница
8учители
1файтонджии
2фелдшери
1финансистки агенти
1ютографчии(
7халваджии
7хлебари
24ар- чиновници
1чистачи
17шивачи

433 (68%) 3 (9%)грамотни
- Край в следващия брой - 403 (63%) 5 (15%)гласували

Цветко Иванов
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А бшомобшшзъм
Ребиална футоблна среща

Щ българите в рали Сърбия
Пилотът на Виваком Рали Тим Димитър Илиев (Шкода Фа- 

1 бия 52000) записа срещу името си пета победа в рали Сърбия. 
№ От пе?те първи места, ЕГлиев печели три в партньорството па се-

навигатор Янаки Янакиев.
, Янакиев, доминацията на българите на 

най-престижното сръбско състезание по автомобилизъм пог-
Спасов^Престиж'рали^Тим^^Тежо 207 520({о), *ю)ито ^:ега бяха 
втори, както и Крум Дончев/Петър Йорданов (Глооул Рали
Тим, Пежо 207 52000) на третата позиция.

Надпреварата бе трето състезание от Купата на ФИА за 
Източна Европа. След 15 специални етапа Митко Илиев спече
ли 12 победи, а по една победа записаха Петър Гьошев и Крум 
Дончев, както и сърбинът Лекич (Мицуоиши Лаисър Ево 9).

щш

гашния си
Освен Илиев и

&&■и I!_ V».В
Т-.|*

&к

Балкански загуби от 

репрезентацията на НфЗ с 1:3
Димитровград, 23 гони йе), Костич (Моравац Ори- председател на ФС РИС Дра- 

2011 т. СЦ „Парк", зрители - он), Стаменкович (Морава), ган Джорджевич. Членът на 
около 500, рефер - Марян Са- Зелич (Моравица), Янкович ИО на ФС РИС и председател 
вич от Алексинац. Голмай- (Моравица), Митич (Запла- на Окръжния футболен съюз 
стори: Османович в 76 мину- няц), Джокич (Моравац Ори- за' Пиротски окръг Драган 
та от дузпа за Балкански, а он) и Савич (Моравац Ори- Динчич връчи на домакина 
Савич в 18, Митич в 47 и Кир- он). Играха още: Божович комплекти фланелки и фут- 
ков в 72 за подбрания състав (Морава), Ранджелович (Мо- болни топки. Общо взето 
на НФЗ. рава) и Кирков (Балкански). Балкански по достойнствен

Балкански: Петрович, В. Ре- Горещината и спарното начин отбеляза влизането 
оргиев, Савич, Петров, М. Ре- време не позволиха по-голям (връщането) в Сръбска лига - 
оргиев, М. Джунич, Нацков, брой посетители да се озоват изток.
Гюров, Б. Иванов, Алексов и в „Парк", докато играчите ня- 
Л. Джунич. Играха още: Мил- маха възможност да дадат ване в Годеч, където ще изиг- 
чев, Манов, Зекович, Й. Геор- максимума си. Съставът на рае приятелска среща с та- 
гиев, Бошкович, Д. Иванов, НФЗ бе по-добрият ривал, мошния ФК Ком, а след това 
Соколов, Османович и Ди- тъй като демонстрира по-се- им предстои кратък заслу-

риозна и по-ефикасна игра. жен отдих, както и подготов- 
Преди мача купата на пър- ки за по-високия ранг на със

тезание.

на отбора предстои госту- ФК Желюша през призмата но статистиката

Най-слабият сезон
Футболният отбор Желюша ство, както и с две загуби. С об- 

вече няколко години се състе- що 12 спечелни точки през 
зава в най-долния ранг - Пи- пролетния полусезоп и голова 

Д. С. ротска общинска лига. Тази го- разлика 15:16 отборът успя да 
дина отборът се нареди на 8 се отлепи от самото дъно на 
място (от общо 9 отбора), кое- таблицата. През целия сезон

бяха спечелени 15 точки, дока-

митров.
НФЗ: Филипович (Запла- 

няц), Вукадинович (Запла- венеца на НФЗ на представи- 
няц), Маркович (Моравац телите на Балкански предаде 
Орион), Джорджевич (Вуч- подпредседателят на ФСС и

то е най-слабото класиране
_____ _____________________ почти 30-годишното му същес- то головата разлика е твърде

твуване. отрицателна - 23:52.
___ _. През есенния полусезон Же- За Желюша играха общо 19Отлични спортисти и студенти

По време на седемдневните подготов- Балканското първенство по планинско бягане в ражения. На домашния терен тона. Най-добър голмайстор 
на националния състав на Сърбия за Димитровград Срещнахме двама малади хора, ^^^найТб^ригра“

чиито корени са отзабърдското село Бребевница. ванията желРЮшани ЗНае- тиян Наков. о/Желюша из-
Това са близнаците Александра и Слободан Ма- ха /амо за за би Головата ткъваТ/ че са имали добро сът- 
ринкови, родени 1987 г. в Панчево. Близанците и разлика през посочения полу- рудничество с ФК Балкански, 
ден днешен радушно идват в Димитровград, къ- сезон беше катастрофална - 
дето имат много роднини.

Александра Маринкова е член на женския се- 
ниорски национален отбор по планинско бягане 
и участва в неотдавнашното Балканско първен
ство. Слободан също е член на националния от
бор, но не участва в първенството, тъй като по вре
ме на квалификациите бе на полумаратон в Ско
пие. И двамата започнали да се занимават с атле
тика на десетгодишна възраст в панчевашкия АК 
Динамо. Александра най-напред се състезавала в 
дисциплината бягане на 600 метра, докато сега 
участва в бягания на по-дълги разстояния, както и Щ 
в кросове, полумаратони и планинско бягане. Й5/
Слободан започнал с бягане на 100 и 300 метра, но

________2ГСюща с нашенци

КИ

местното самоуправление и 
общинския сътрудник за8:36.

№ .

А-'БЯТ-ш .а1*;

( Т]по-късно се определил за по-дългите писти.
Алаксандра е член на националния състав от 

2007 г. Досега е регистрирала доста добри резул
тати. Един от тях е второто място в бягане на пет 
километра на първенството на Сърбия. Слободан
през 2010 г. триумфирал на републиканския крос През пролетната част от 
с отбора си Динамо, докато на първенството на първенството желюшани иг-
Сърбия същата година бил четвърти. пггигтпттау^пп °Т °Се1к МЗЧа те на отбора са много т.

Макаи че тоениоат всеки лен близнаците са и РегистРиРаха п0 ТРИ победи и ми и че мястото му е в Пир Макар че тренират всеки ден, Олизнаците са и равеНства, както и две загуби. В ска окръжна лига. За да мо*«
отлични студенти. Александра е студент в трети Димитровград изиграха чети- отборът да се състезава в тоз» 
курс в Полувисшето хотелиерско училище в Бел- ри мача, от които измъкнаха ранг необходимо е по-голям» 
град, докато Слободан също е третокурсник, но по две победи и равенства, до- ангажиране на Управител»1!/; 
във Факултета по спортни науки в Белград. като от гостуванията се- завър- съвет, както и на Местната оу

Б.Д. наха с по една победа и равен- щност на с. Желюша.

Й5,

УУ
спорт Александър Андрееви1!- 

Несъмнено е, че мощност!'по-голе'

А С
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Стенопис на Свети 

Георги от XV век 

намериха 

археолози във 

Велико Търново
Стенопис от първата половина на XV век с образа на Свети 

1 еорги намериха археолози, които проучват средновековната 
църква „Свети Петър и Павел77 във Велико Търново. Ценната 
находка включва фрагменти от 15 изображения на светци от 
оригиналната украса на храма.

Ръководителят на разкопките професор Николай Овчаров 
припомни, че строената през XII век църква има три стено
писци пласта:

„Най-ранният е от времето на Калоян, вторият - от първата 
половина на XV век и третият е от края на XVI век/7

Намерените стенописи от XV век вероятно са паднали от 
църковните стени след земетресение и са били погребани в 
специална яма.

„Виждаме образите колко са живи, виждаме нимбовете със 
златна боя направени, със златен варак. Чрез тази находка, по
вече от 15 изображения в различен вид, като две 
пълно цели, ние може да достигнем до майсторството на ху
дожника, такова каквото е било при създаването на стенописите. Друг много 

свитъците, които откриваме. Те тепърва ще се снаждат, но 
те са на български език и това е именно този пласт от първата половина на XV 
век77, разказа професор Овчаров.

След реставрация ценните стенописи ще бъдат изложени във Великотър
новския музей. Автор: Катя Чорова, кор. на БНР във Велико Търново

от тях са на-
Църквата 
"Св. св.

ФотоокоПетър и 
Павел"

важен момент са

Почистване на р. Лужница

Изложба на ръкоделия от 

Пиратско и от Войводина ЛЛ:

Най-различни предмети, шШЛ 
изтъкани по традиционен на- 1 
чин от сръчните ръце на мада- 
ми членки на сдруженията на ИВИ 
тъкачките в Пирот и в Нови 
Сад, са изложени в Галерията ЩШ 
на Дома на културата в Ба- Щт 
бушница.

На откриването Йелена 
Николич каза, че изложбата е 
организирана по време, кога- 
то с ръчно тъкане се занима
ват твърде малко хора и зато
ва тя има значение за опазва-

V/'

Л

л•/

щ

Въз основа на проект, подготвен от „Сърбиявода77, вод- 
ностопанското предприятие „Ерозия77 от Ниш 

„ уреждането на река Лужница в Бабушнишко от моста край
не на традицията. Представи- Градския пазар до с. Извор. Ще бъде почистено речното дъ- 
телки на тъкачките припом- но и уредени бреговете, понеже в момента са обраснали в 
ниха, че благодарение на този ^рни и бурен, 
занаят някогашните хора са 
правили облекло и че и в мо
дерния свят сръчните тъкачки 
могат да се препитават с него.
Ч.Б.

започна

Ч.Б.

Малка обява
Давам безплатно ливада за косене край Ди
митровград. За допълнителни информации 
звънете на телефон 010 /363 143.Разхубавяване на кея

Екипи на общинската
Дирекция за строителни 
площи и пътища тези 
дни уреждат кея на Доб- 
родолския поток, а в ак
цията са включени и ли
цата от ромски произход, 
които Центърът за соци
ални грижи е ангажирал 
с платен доброволен 
труд. Планирано е и по- 

- чистване на спортния 
център Пескара и кея на 
Драговищица..

Възпоменание
На 22 юли 2011 г. се навършват ДЕВЕТ 

ГОДИНИ, откакто останахме б^з нашата мила 
и непрежалима съпруга, майка и бабат.
ЙОРДАНКА - ДАЛА ГЕОРГИЕВА 
от Димитровград■Щжт 1й8айязж

. 5 'ТЖЯ5 ТЖЖ;
Зи Винаги ще живееш в сърцата ни, защото никога няма да 

забравим трудолюбието ти, добротата и обичта, с които ни 
обграждаше. Почивай в мир!

Съпругът Витко, дъщерите Богданка и Нада, зетът Миле,
внуците и правнуците

1И
ПЛ.Р.

I.
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Елате да 

^ уморите!
Крибо огледало се

1Ш уРу&-
Л При нас сега е работ- да ти кажем, значи това що си 
кЛ но време, оно кага не е, лелечеме може и да е от друго нещо, 

ама са е съглам. Стоката например от това що прекаруеме с 
требе да се пуща, гра- работеньето, що не умееме да опчи- 

дините требе да се гле- неме, но ванеме ли се за некаква ра- 
даят, коситбата е стигнала... Що рекъл бота, запнеме како сивоньи и се 
некой акълия - твръд закон за сел- затаеме, па после леле това ме больи, 
скьите човеци. Я и жената шушняме по леле онова ме больи. Да опчинеме, 
цел дън и се прибираме пред сам викаш, ама како? Те са по градищата

I 1 Господ, са се разбръмчали како пчели кага се 
спиеме како роеват къде че идат на одмор, на кое 

море, у коя дръжава. И тия що немат 
мангьизи да отидат нанекъде, и они 
си думат за одмор. Но гражданйете са

0 даЛяхо мрак, повечераме що е дал 
веднък си легнуеме и 
утепани там до пръвите, а понекъга и 
до вторите петли. Ама оная вечер, да
ли съм се преморил, от променльиво- 
то времище ли, длъго не мого да си лъсни, преврътът ключо на вратата

и ванат свето. А ние не може текьи те-

Св Ят сЬ заспим. По едно време жената, там у 
нойнио си кревет, се превръна на ка да оставиме све и да се задигнеме 
другьио клък и рече оо-ле-лее! Забо- нанекъде? Но кюти тука и леж да се 
ля ли те нещо? - гласи се я. Да ме не е понаспиш и опчинеш, ютре требе да 
заболяло, я би пояла! - отсече како с врътиш кривулйицата! 
нож. Де полека, кажи ми що те заболя.
Прашай ме що ме не е заболяло! Е, що спием. Мислим си, бре защо сме толко 
те не е заболяло? Све ме больи! Ка чо- улав народ. Те например ние, селчан- 
веке рече све ме больи, значи нищо го йете, не може да оставиме работата, а 
не больи. Е, како нема да ме больи ни- гражданйете идат от лежачина на ле- 
що? Малко ли съм летела по стоката жачина и после болуят, ели па искат 
още от дете, малко ли съм сецала сено да отидат негде, ама немат с какво. Па 
по ливади и слама по гумна, малко ли тегай оти се не сдружиме? Ние им да- 
съм се пулила по ньиви и по градини, ваме легло и чие възду, здраво яденье 
малко ли ме е кьиснало и напичало? и убава вода, и работа колко искат и 
Ти си о.йдеш на печалба и ми оставиш колко можат, та да си поисчистат 
децата, стоката, работата и още трие- джигьерйете от градскьите отрови, да 
та и триесе гайлета, па са нема да ме си понамалят тежината и да набият 
больи! Верно е, реко, ама може и да не кондиция, како що викат сега млади- 
е све от работата. Те да речеш, там по те. Они па че ни помогнат у жешката 
градищата човеците ни са мръзнали, работа, та и ние да позбереме душа, 
ни са кьиснали, нити са се преморили да опчинеме малко како човеци. И ете 
от тешка работа, а болниците са им затова реши да дадем обява у весни- 
пуни. Епа они са, вика жената, болни ко: Гражданйе, елате при нас да се 
от млого седенье и лежанье, а и от уморите, та после цела година нищо 
млого кръканье. Епа бъш това искам да ви не больи!

Белград, 2011 година, Нюз. Алтариус банка представи нова 
линия банкомати. Новите банкомати са предназначени спе
циално за бедните граждани и ще започнат да функционират 
от средата на лятото.

Говорителката на банката Ядранка Максимович каза, че то
ва е идеалното решение за гражданите, които живеят на ръба 
на екзистенцията. Тези граждани досега бяха дискриминира- 
ни, понеже си нямат кредитни карти. Според говорителката, 
по този начин броят на клиентите на Алтариус банка ще се 
увеличи с над 400 процента.

Новите банкомати ще пускат на гражданите монети от 1,2, 
5,10 и 20 динара, както и банкноти от 20 и 50 динара - каза гос
пожа Максимович. Тя уточни, че максималната трансакция 
ще бъде ограничена до 250 динара заради страха от злоупот
реби. Както узнава Нюз, кредитните карти за бедните ще бъ
дат изработени от рециклирана вестникарска хартия и ще 
бъдат прикрепени за картон, а банкоматите ще бъдат поста
вени на пазарите, в железопътните гари и до СОС-маркетите 
в цялата страна.

Мнозинство от бедните граждани приеха вестта с подозре
ние, понеже смятат, че „това е още един начин крадците да 
ни вземат парите", но има и такива, които смятат, че това ще 
повиши качеството на живота им.

- Преди няколко дни ми липсваха девет динара за оцет и 
затова един такъв банкомат ще ми бъде от голяма полза - каза 
79-годишната Даринка Станисавлевич, фиктивна пенсионер- 
ка от Крушевац, която бе измислена от рекламната агенция 
на банката специално за тази пропагандна кампания.

Исток Павлович 
Марко Дражич

Жената се укюта, укюта се и я, ама не

■

|Л1обо6ен хороскоп
Козирозите са много гьр- от всички знаци на Зодиака, 

пеливи и могат дълго да ча- Мъжете-Козирози най-доб- 
кат, за да получат това, което ре от всички обезпечават се- 
искат. Жените-Козирози нас- мейството. От жените изли- 
тояват мъжете им да преус- зат отлични майки и домаки- 
пяват в кариерата, приятели- ни, даже ако те са малко суро- 
те да изпълняват желанията ви с децата и не им достига

- Как си научила^ мъжа да се прибира толкова рано?
еден път късно вкъ- 
ешо, ти ли си?"щи,

Много лесно. Прибира се за пор 
а аз се обаждам от спалнята: „П

- А той?
- Той е Иван.У * * *а аз-я*”* за®Р^ВИЛ 33 Г°Д—аха от сватбата. Жена му ИМ/ роднините да ги поддър- определен талант за създава- 

Ра-Я?трНе°сутринта очаквам на алеята пред гаража да се жат във всички мероприя- не на весело настроение в до-
появи нещо, което вдига от 0 до 200 за по-малко от 6 се- тия- Те са неуморни труже- ма. Вървящият към върха ко- че най-големите им страхове 
кунди!!! нички. зел, символ на Козирога, за бъдещето са неоправдани.

Следващата сутрин мъжът рано отпрашил за работа. Как да се удовлетвори обикновено винаги се добира Икономика на любовта. 
Когато жена му се събудила, погледнала през прозореца Козирог? Преди всичко е ну- до върха. Неговата звезда му Козирозите обикновено зна- 
и виАяла в алеята пред гаража опакован подарък. Леко жно да се помни, че роман- е дала способност да преодо- ят всички цени и сексът съЩ°
изненадана,3когато^в°к^щтВоткрила.!^домаш^акан° таТкшиооГоял^о поолъл' своя ™Гн "Р!™7™ ПО Се чи“и в този СПИСЪК^ 
т I дг та с Козирога рядко продъл- своя път. Настойчивост, упо- имат силно развито чувство

жава повече от три месеца рство, далновидност — голяма за непълноценност и затова 
Една телевизия излъчвала религиозна програма за лечение, (достатъчно дълго време, за част от Козирозите са нада- им се отдава да притежават 

Духовникът съветвал от екрана всички, които искат да изцелят Аа се укрепят отношенията), рени с тези качества. пари като компенсация,
определена част от тялото си, да поставят едната си ръка на те- След това - секс! Отрицателни черти. Оценка на верността,
левизора, а другата на въпросната болна част. Положителни черти. Ко- Най-големият недостатък на През младите години - доб'

Програмата гледали баба и дядо и решили да приложат сь- зирогът е организиран, верен Козирога е неговата тенден- ра особено до 30 години- 
вета. Бабата сложила едната си ръка над екрана, а другата на ар- и е подходящ за приятелство, ция към унилосг и меланхо- През това време те са скроМ- 
тритния си хълбок. Дядодо също сложил едната си ръка върху Представителите на този лия. Той с ужас гледа в бъде- ни и се грижат за делата си. В телевизора, а другата между краката си. Бабата се отвратила: ,н» гя и9 у д А ни и се грижат за дела

- Ти не разбираш, дърти пръдливецо! Целта на програмата е , ^ Р щето. Козирозите са длъжни съпружеството - много Д
да излекува болното, а не да възкресява мъртвото... съдба и са надарени с дално- да разберат, че парите са ри.

видност. Те са най-тьрпеливи предназначени да се харчат и

Ш
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