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2ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В СЪРБИЯ •ГОДИНА Ш • Брой 2318•

Успехът на учениците 
в Гимназията 
„Св. св. Кирил и Методий"

Е-пощп. пшЬ@те(!ште.пе1 
«т.пшЬгаЬ1уо.т1о8 ЮЛИ 2011 Г.ФЦенз 30 Дин.

Изложбата "Долината на река Ерма 6 миналия век" 
____бе открита 6 „Европейското кътче“ 6 Ниш В босилеарадската 

аимназия след края 
на учебната аодина

Средната 

оценка 4,02
са

сотличен успех-

Подготовки за 
19-ия пленер 
Дозановски 
манастир“

Стр.ф
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От 20 до 30 юли

Безплатно 

летуване в 

Равда за 

50 ученици

9 художници 

ще творят от 

I до 1(1 август Стр.(^
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Хуманитарна немощ за 

социално слаби семейства
е
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Нашенци: Проф. Д~Р Павел Стоименов, скопянец от Долно Тлъмино

С лела локазва обичта си 

към ролния край Ср еща на ср ъбски и 

българ ски планинар и 

на планина Руй
Сжр.ф

| Максш че нивата е плодородна, доколкото не се обработва постоянно, ще ражда само 

I си потвърждава максимата на Овидий.
Стр.(^



В цттъра на вниманието.
Днес 6 Димитровград__________ _

2 8 ЮДИ 2011

Глигор Григоров е преизбран за председател 
на Общинския отбор на ДС в Босилеград___ Изборна
Демократите започнаха ПОДГОТОВКИ конференция на спс

/ ‘Досегашният ръководител на димитровградските со-за предстоящите избори
Осма изборна конферен- За седемчленния състав на 

пия на Общинския отбор на Изпълнителния отбор на 00 
Социалистическата партия на СПС, който се изоира от 
на Сърбия ще бъде проведена Общинския отоор, са канди- 
днес в Димитровград. Очаква датирани Розита Веселинова, 
се като гости да присъстават Славча Димитров, Иван Гю 
Бранко Ружич, председател ров, Драган Костич, Асен Ко 
па Изпълнителния отбор на цев, Часлав Маноидов I 
Главния отбор (ИО на ГО) на Еленко Петров. По пост в то 
СПС и народен представител, зи орган влизат председате 
Видойко. Панайотович и Де- лят на ОО на СПС, двамата 
ян Миловапович, членове на негови заместници, предсе 
ИО на ГО, председателят и дателката на Форума на же 
секретарят на Окръжния от- ните към ОО на СПС, както и 
бор на социалистите за Пи- водачът на Съвета на младите 
ротски окръг Александър към ОО на СПС. Ще бъдат из- 
Живкович и Златко Алексич. брани и членове на двете ко- 
Покани са отправени и до во- мисии - статутарна и надзор- 
дачите, на организациите на 
СПС в Бабушни-

* Целта ни е заедно с коа
лиционните си партньо
ри да оглавим общинска
та власт след изборите, 
понеже актуалното об
щинско ръководство не 
е в състояние да решава 
проблемите, заяви 
лидерът на демократите. !

Глигор Григоров, строи- 
телеи инженер и шеф на рФаИ;
клона па лесковашкото

Iелектроразпределително 
предприятие, е преизбран 
за председател на Общин- || 
ския отбор па Демократи- й 
ческата партия в Босилег- I 
рад. Григоров е начело на 
босилеградските демократи 
от 2008 година, а вече 7 годи- единствен кандидат за пред- тическия живот и с предла- и Пирот, до на-

седател, бе избран и 11-чле- гането на нови идеи ще да- родните предста- 
нен Общински отбор. В ОО Дат принос за развитието на вители от Димит- 
на ДС влезнаха: Влайко общината. Само по този на- ровградско Зоран 
Асков, Ивица Берков, Весна чин младите ще имат въз- Петров и Донка 
Иванова, Зоран Димов, Се- можност директно да по- Банович, както и 
ветка' Евтимова, Анриета сочват проблемите, които до представите

лите на общин-

на.
Водачът на ди

митровградските 
социалисти Йор
дан Петров в 
изявление за вес
тника ни оцени 
работата на 00 
на СПС през из
миналия период 
като последова
телна и стабилна. 
Той подчерта го
лямото единство

Освен Григоров, който бе тивйото си участие в поли- Ц3/ Бела паланка

’

V /'
Николова, Славко Якимов и ги обременяват, и да пред- 
Оливера Йоич от Босилег- лагат конкретни решения за 
рад, както и Милан Любе- тяхното преодоляване. ОО Чии на партиите, 
нов от Долно Тлъмино, Сто- на ДС вече започва подго- ^к°ито на Йордан Петров
ян Йорданов от Долна Лю- товки за предстоящите пар- СПС поддържа на ̂  членове ,
бата и Влайко Спасов от Па- ламентарни и местни избо- тясно ^рудни-р.«»- М=.л,™ Н, пред- р„, коЛ ще се проведат ' * ™ПС. ПБС ,, — —
седателя и на членовете на следващата година. Целта фа конф нцията ще бъ_ петров социалистите са оп- 
Общинския отбор е две го- ни е заедно с коалиционни- де „азгледан отчех за работа- равдали предизборните си
Аини- те си партньори да оглавим та на 00 на 0р[0 за перИОда обещания, в резултат на кое-

Глигор Григоров Председателят на ОО на общинската власт след из- от НОември 2006 до май 2011 г. то на следващите избори ос-
И И И ДС Глигор Григоров заяви, борите, понеже смятаме, че ще бъде избран нов Общин- новатедно очакват по-добри

ни е и шеф на отборничес- че и занапред ще се старае актуалното общинско ръко- ски охбор от 19 члена. Един- резултати в сравнение с пре-
ката група на Демократи- Да укрепва позициите на водство работи лошо и в се- ственият кандидат за предсе- дишния вот. „Рейтингът на
ческата партия в Общинска- Демократическата партия в гашните обстоятелства не е дател на отбора е досегашни- партията ни расте, ние сме
та скупщина. общината и да допринася за в състояние да решава проб- ят пръв димитровградски со- трета политическа сила в

Изборите се проведоха на развитието на Босилеград- лемите и да допринесе за циалист Йордан Петров. Сърбия и се очаква да бъдем
1 юни в помещенията на Де- ския край. развитието на нашата об- Отборът ще има и двама за- един от решаващите фактори

- Призовавам младите да щипа, подчерта Глигоров. местник-председатели, за ко- при формирането на бъде-
се включат в Демократичес- ПУ1.Р. ито постове са кандидатира- щото републиканско прави-
ката партия, понеже с ак- ни Зоран Геров и д-р Васил телство", каза Петров.

Велчев.

ските организа-

• мократическата партия в 
града, а за втори пореден 
път бяха непосредствени.

В. А

Босшгеградската полиция отне автомобил с български номера

Митническо нарушение или лично отмъщение?
- Някои полицейски служители

леград на 29 юни 2011 г. временно е та станция в Босилеград заради изда- отнет автомобила, разказва Трайков, поради лични мотиви ненужно съз- 
отнело автомобила с български ре- ване на паспорт на сина ми. Колата, 
гистрационни номера на Предраг която е с български регистрационни цията, която преди две години бе Босилеград и сред българското мал- 
Трайков, директор на комуналното номера, оставих на паркинга ма ПС. В приета в Министерството на вътреш- цинство изобщо. Те нанасят вреда и 
предприятие в Босилеград, с обосно- полицейското, управление срещнах ните работи в Белград, когато им би- на държавата, понеже всички иззети 
вание, че е направил митническо на- инспектора Сладжан Марянович от ло казано да карат свободно колите коли от предишните акции са върна- 
рушение. Трайков има лична, карта Враня, когото знам, понеже имахме си с български номера, а ако се уста- ти на собствениците им, а те сега во- 
на постоянно пребиваващ чужденец разпра преди няколко години, когато нови, че има някакво нарушение, дят дела срещу Министерството на 
в';България и е-съдружник н^фирма, бе отнета колата на брат ми във Вра- министерството ще предупреди вътрешните работи на Сърбия за 
^егистрйфана й Кюстендил, гГколата е ня. Тогава той ми се закани, че и на всички граждани, които притежават претърпени щети, изтъкна Трайков.^ 
р,егйстрйрана/на негово име. В изда- мен ще ми се случи същото. Когато си такива коли и ще ги осведоми при Във връзка с този случай на усо 
^ноТбфудостоверение за вгаменно тръгнахме от станцията, бях спрян от какви условия могат да ги ползват. страницата на „ЮГПрес" е публику
И^^ЦЬредм^ти пише, че.,/К0дата е ; — ~ “-------------------------- вано, че в полицейското управленИ
{фщШЦя- йшщическр. нарушение В Босилеград голям брой граждани карат коли с български номера. Те във Враня им е казано че автомобм
по 1. във връзка, счден 292, т. двойно гражданство, разрешения за временно или постоянно пре- лът е отнет заради митническо нарУ
1, ал. 1 и 2. от МитничейЩФакон". биваване или пък притежават фирми, регистрирани в България. Сред шение и в момента се вършат провер

Трайков „Р.Д н,ш„, «с- ки. Техен извор твърдящ че Грайк°
тник, че е жертва н лично отмъще КИ/ КОгато отнемането на коли с български регистрационни номера до- не е Декларирал автомобила на
ние и каза, че ще заведе дело срещу веде до граждански прогпести и напрежение в^Босилеград. Заради перио- ницата, когато го докарал от Бълг
виновниците, понеже с отнемането дично повтарящите се случаи на отнемане на коли, които сетне се връ- рия, което било задължително!-■)
на колата са обидили неговата лич- щат на собствениците, кметът Владимир Захариев е поискал с писмо Никой обаче не обяснява как е могв
мост като ръководител на обществено спешна среща с министъра, „на която да се разрешат всички недоразу- да се движи свободно досега и ми
предприятие и като баща, тъй като в мения и да се потърси отговорност от всички лица, които със своето гократно да минава границата меЖД)

на отнемането с него бил и поведение допринасят да стават такива инциденти, понеже нанасят Сърбия и България а да не са го сШ'"
вреда на МВР и финансови щети на държавата". рели иа митницата.' В.Д-Б-

- Този ден аз отидох в полицейска- полицейски патрул, а след това ми беПолицейското управление в Боси-

Той още добави, че е бил в делега- дават напрежение сред населението в

момента 
синът му, който е малолетен.



Г&ми и пом.ттари
38 юли 2011

Представен е участък от „Ут тПИапз“ 6 
Къндина бара край Димитровврад местността ДСЕ реагира срещу изказването на депутата 

Драган Стеванович в Народната скупщина на 
_______ Република СърбияАрхеологическо откритие 

с изключително значение „Държавни 

институции 

изпълняват 

политически поръчки 

на СРС"

‘Участъкът ще бъде про
възгласен за културно бо
гатство на страната. 

Значителното археологи
ческо находище - участък от 
римския военен път „VI а 
пиЩапз" от II век п. н. е., бе
представено във вторник 
местността Къндина бара 
край Димитровград. Откри
тието е резултат ог строител- 

работи по изграждането 
на бъдещата 
Е 80 по

По повод поредното предупреждение на депутата Дра- 
Стеванович (СРС) от трибуната на Народната скупщи

на на Сърбия за „босилеградската опасност" Демократич
ният съюз на българите оцени, че „в изказването па г-н Сте
ванович има елементи на подпалване на етническа омраза 
и нетърпимост срещу гражданите па Република Сърбия от 
българска народност".

В съобщението на тази партия се изтъква, че само някол
ко дни след изказването на споменатия депутат са изпрате- 

призовки за разпит „за абсурдни нарушение от мина
лата година" на председателя на КИЦ Иван Николов, об
щинския отборник от листата на ДСБ Александър Димит
ров, члена на ГС на ДСБ Димитър Димитров и председате
ля на ДСБ Драголюб Иванчов. Призовките, както и опитът 
за „дисциплиниране" на отец Йоан, според ДСБ, будят по
дозрение, че „държавните институции наистина са се 'про
будили' от призивите на г-н Стеванович и изпълняват по
литическите поръчки на Сръбската радикална партия, 
грубо погазвайки закона и правото на гражданите от бъл
гарски произход активно да участват в обществения живот 
и използвайки гарантираните с конституцията на Сърбия 
права и свободи, с демократични средства да се борят за 
подобрение на своето социално, икономическо и култур
но-образователно положение".

ДСБ оценява, че „с това Сръбската радикална партия от 
една страна цели да сплаши представителите на българ
ските организации, които все по-настъпателно настояват 
да бъде прекратена асимилационната политика към бъл
гарското малцинство, а от друга, да консолидира сръбски
те националисти пред мнимата опасност от българите, ко
ито 'застрашават конституционното устройство' на Сър
бия".

ганните
автомагистрала 

трасето на Коридор 
10, които се финансира 
предприятието 
на Сърбия".

Ръководителят па 
гическите

т от 
„Коридори

археодо- 
изследвания д-р 

Мирослав Лазич сподели, че 
откритият участък от „Ут
шИИапз представлява едно А-р Мирослав Лазич представи античния пътен участък в 
от най-значителните архео- Къндина бара 
логически открития в Сърбия 
в началото на XXI век. По не

ин

Изграден е от дялан варови- на културата Вера Павлович 
ков камък с различни разме- Лончарски заяви, че участъ- 
ри и е бил застлан с чукан ка- кът ще бъде провъзгласен за 
мък. Построен е в унисон с културно богатство на стра- 
всички стандарти на атнично- ната.

говите думи археолозите са 
открили един напълно запа
зен античен път, който е имал 
изключително стратегическо 
и икономическо значение за _
Римската империя и за цар- то строителство. Според раз- Зам.-кметът на Димитров- 
ствата които са съществува- меРа и значението му той се градска община д-р Васил 
ли по-късно. Пътят най-веро- пРичи™ява към римските Велчев акцентира върху доб- 
ятно е строен между 243 и 241 пътища от обществен харак- рото сътрудничество между 
година преди новата ера от теР ‘ «ае риЬйсае. През Ми- органите на местното само- 
римския владетел Филип зия и. „ТРакия пътят "У'а управление, предприятието 
Араблянин. По него е мина- т1,11апз е свързвал западни- коридори на Съроия' и 
вал Константин Велики, как- те час™ на Рдимската импе- Института за защита на па- 
то и други римски императо- Рия с ^ка Азия и провин- метниците на културата при 
ри, турски султани и други циите и в Близкия изток. Съ- изграждането на автомагис- 
важни личности. Лазич наб- Щесгвуват данни, че „У,а тралата и провеждането на 
легна върху факта, че толкова т1’,1ап5 е можал да се раз- археологическите изследва- 
запазени участъци от римски познае по долината на Ниша- пия. Велчев изрази надежда, 

г ва до средата на XIX век. До че това значително откритиепътища рядко се срещат в м е ^ * *р г г този период определени не- в бъдеще ще привлече внима-
вропа. гови части са били дори и нието на минаващите по ав-Археологът съобщи, че об- г

щата дължина на откритата 
част от античния път е 60 мет
ра, а широчината му е 7,5 м.

„Спазването на правата на българското национално 
малцинство и неговото всестранно културно, икономичес
ко и политическо развитие, за което всички ние настоява
ме, е не само истинският начин за укрепване на конститу
ционното устройство на Република Сърбия, но и за нейно
то пълноправно членство в Европейския съюз", смята Де
мократичният съюз на българите.

томагистралата пътници,подходящи за движение.
Директорката на Институ- както и на туристите, 

та за защита на паметниците Б.Д. Р. Б.

Среща на банатски българи от Сърбия и Румъния
На 18 юни 2011 г фолклор- по повод празника на катоди- клорно-музикалиа програма, вич, който е депутат в румън- дения от ДАБЧ Буквар и чи- 

ният ансамбъл към Дома на ческата църква „Св. Троица", която включваше български ския парламент и председа- танка на български палкег
културата и делегация на ба- След литургията по случай песни и танци, изпълнени от тел на банатските българи в ски език домакините изказ,-
иатскитебт лгари от Иваново светлия църковен празник, в гости и домакини. Румъния, главният редактор ха суперлативи за Аугуспг
посетиха своите сьнародни- Дома на културата в селото бе На тържествената среща на сп. „Литературна мисъл" Калапиш, който е автор
ци в румт мекото село Винга изнесена тържествена фол- присъстваха генерал Мирко- Степан Велчев и други. Гости- българските палкенски стра- 

г“ ’ те от Иваново бяха предвож- ници от учебника.
дани от Йосиф Василчин-Ма-
ре, зам.-председател на НС на рама бе проведена кръгла ма- 
българите в Сърбия, предсе- са, на която бе обсъдена прог- 
дател на комисията по култу- рама за бъдещото сътрудни- 
ра към НС и кмет на селото, чество и взаимодействие на 
Аугустин
зам.-председател на комиси- ски българи. Бе взето реше- 
ята по култура към НС, и ние следващата среща да се 
Марко Чокан, завеждащ проведе от 1 до 3 юли 2012 го-

След тържествената прог-р

Калапиш, двете села, населени с банат-

гражданския регистър в дина. 
Община Панчево.

Във връзка с наскоро изда-
А. Калапиш и О. Цветков 

Снимки: Й. Василчин-Маре

Съобщение
Драги читатели,
Поради колективната годишна почивка на работещи- 
: в Издателство „Братство" следващият брой на веете

тника ще излезне в началото на септември 2011 година. 
Пожелаваме ви приятно прекарване на лятото!

Редакцията
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След 2014 з.Протести заради приватизацията на „Български пощи

Апетитна хапка за бъдещ собственик! ^зр0офо^доВетеИ
Работещите в дружеството хляб, лекарства и пенсии, тъй направени по времето 

Български пощи се готвят за като новият собственик щял тройната коалиция, после1 ■ г- България може да получи 10-15% повече пари от еврофон-
масови протести. Повод за да бъде воден от чисто иконо- при управлението на оившия ете сглед 2014 г Това съобщи в интервю за предаването
--------------------------------------- мически съображения, вмес- транспортен министър Алек- „ всички" еврокомисар Кристалина Георгиева, след ка-

™ “............. сандър Цветков и сега са въз- " §вропейската комисия (ЕК) представи проекта си за след-
пгмрим глр.л илването на * _>~>пч л _ отп

недоволството е заявеното на- 
мерение на кабинета да при- то от социални.
ватизира дружеството. Про- Според заместник-предсе- родени след идването на са ‘ фииансова рамка - от 2014 г. до 2020 г. 
цедурата по изваждане на по- дателя на парламентарната Ивайло Московски. Синдика- България получава 10-15 % увеличаване спрямо това, което 
щите от забранителния спи- група на ГЕРБ Валентин Ни- листите заявиха, че пощите имаме д^ес и щ7е бъде изключително важно в следващите 18 
сък за приватизация започна колов, обаче, приватизация- са печелившо дружество, тъй м а когато вървят преговорите по бюджета, ние да дока- 
в края на миналия месец, ко- та на пощите и на другите като по техни данни пред- ^ св'оята юто^юст Да усв0яваме фондове, така че тези 
гато икономическата коми- три дружества, които ще бъ- приятието е приключило ми- рителни цифпИ, които са записани в предложението
сия в парламента одобри на дат извадени от забранител- налага година с 400 хиляди ^ % да се превърнат в реалност, коментира Георги-
първо четене изваждането на ния списък е за доброто им. лева печалба. Според вицеп- г г г ева Според
четири дружества от списъка, Николов твърди, че тези дру- резидента на Подкрепа Ва- нея България
сред които и Български по- жества вече не са структуро- лентии Никифоров пощите получава така-

определящи и чрез привати- са апетитна хапка за евентуа- ва ориентация
Синдикалните структура зацията ще се повиши тяхна- леи бъдещ частен собственик, в НрВИЯ =„

на КНСБ и КТ Подкрепа в та ликвидност и конкурентос- който притежава и банки, 4‘
тъй като през Български по- 

Синдикалистите в дружес- щи минават 1 милиард лева

щи.

жет, защото в 
последно вре
ме сме показа
ли, че страната 
е способна съ
ществено 
ускори усвоя
ването на тези 
пари. Тези ре
зултати трябва 
да се запазят и

дружеството са убедени, че пособност. 
евентуална приватизация на 
пощите ще остави хората в твото припомниха, че първи- паричен оборот годишно, 
отдалечените райони без те опити за приватизация са

Да

Българският хелзинкски комитет предупреждаба
Кристалина ГеоргиеваНасилието над деца ескалира

да се увеличат, категорична е тя.
Българският еврокомисар коментира и предложението на 

гария ескалира в последните ва ръцете с недостатъчно върди, че съдебните решения Комисията за по-бързо изравняване на земеделските субси- 
няколко години, заяви за пре- ефективни механизми за зак- за настаняване на пострадали дии в старите и новите страни-членки: Това, което очаквам за 
даването на ^ „Хоризонт" рила. Наблюдава се едно раз- от насилие и трафик деца се България, е много положително - около 70% ще се увеличат 
„Преди всички" Елица Герги- миване на профила на тези бавят: директните плащания за българските селскостопански про-
нова от Българския хелзин- центрове, като в тях освен де- ... поради което председа- изводители. Това е справедливо. Ние ще видим преминава-
кски комитет. Според нея, то- ца, жертви на трафик и паси- телят на държавната агенция нето към по-високи плащания, когато бъде утвърден новият
ва е закономерно в условията лие, се настаняват и извър- в най-кратък срок ще сфор- бюджет.
на криза. Тревожно е, че об- шители на противообществе- мира една работна група със В бъдеще можем да съхраним екологичните параметри на
ществото не реагира на това ни прояви, а също и деца, ко- съдиите, ще поканим, разби- селското стопанство, т.е. да минем към екоземеделие, смята 
насилие. Друг проблем е, че ито са с чисто социални пот- ра се и представителите на Кристалина Георгиева. По думите й това може да ни носи из- 
съдебните решения за наета- ребности т.е. тяхното място Български хелзинкски коми- 
няване в

Насилието над деца в Бъл- държавата очевидно си изми- темата институции, но пот-

годи не само от гледна точка на по-високи цени на тези про- 
кризисните центро- със сигурност не е там. Въпре- тет, за да може да отхвърлим дукти, но и като по-големи приноси от европейския бюджет 

ве за деца, жертви на трафик ки че е фиксиран максимален този изключително важен за земеделието.
и насилие, се оавят повече от срок за настаняване, който е 6 проблем. Напоследък се наб- Георгиева вижда България като един от потенциалните 
предписания в наредбите месеца, има деца, които прес- людават в кризисните цен- получатели на средства от новия фонд, който се създава за 
срок- тояват значително по-дълги трове децата, увеличава се по-добра свързаност на енергийната, транспортната и кому-

Обществото няма ухо за периоди от време, заяви Гер- техният престой по настоява- никационната инфраструктура на страните-членки. В пред- 
проблемите на жертвите. В синова. не на прокуратурата. Тъй ка- варителния СПИсьК на проектите има таи»а, които облаго-
едно такова общество един- Теодора Иванова от Дьр- то той е изключително важен детелстват България подчерта тя 
ственият шанс на децата в жавната агенция за закрила свидетел по наказателно про- у к
риск е държавната намеса. И на детето не се съгласи с кон- изводство от общ характер 
тука идва вторият изключи- статацията за разминаване в -нещо, с което категорично 
телно тревожен аспект, че работата на ангажираните по ние не сме съгласни. (БНР) Габрово спечели проект, свързан 

с карнавалната индустрия153 551 са били българските 

туристи в Турция през май
Община Габрово спечели 

проект в областта на култура
та,свързан с интересни и нови подновяват наполовина, а дру- 
събития с цел да се подпомог
не на карнавалната индустрия 
в града. Проектът, за който ли за новите, 
габровската община е спечели
ла 526 хиляди лева, ще продъл- стрират наученото пред жите- 
жи 2 години. лите на големите габровски

Той предвижда изграждане квартали. В рамките на проек- 
и функциониране на различни та първоаприлски празник на 
работилници за сценични из- стършела ще събере габровци, 
куства: клоунада, танц, пло- Предвидено е и художествено 
щадни изкуства, работилница оформяне на южната фасада 
за маски и костюми, за визуал- на Дома на хумора, изгражда- 

изкуства и за фотография. не на мобилна сцена и мфите- 
Тук ще бъде приложен атрална трибуна, 

принципа на взаимоучителна- Автор: Велина Махлебашиева, 
та метода, въведена за първи кор. на БНР в Габрово

път в Габрово в Априловото 
училище. Участниците ще се

гите - вече преминали през ра
ботилниците - ще са обучите-

153 551 български туристи са посе
тили Турция през месец май, според 
данните на турското министерство на 
културата и туризма. Това нарежда 
страната ни на пето място сред най-ак
тивните в посещението на южната ни 
съседка.

Класацията оглавява Русия с 525 000 
посетители. Премахването на визите 
активизира изключително много ту
ристическия поток на руските туристи 
към Турция, констатират в Анкара.

Според двустранна визова спогодба 
руските граждани могат да пребива
ват 30 дни без виза с туристическите си пас
порти. Тези дни срокът бе удължен на 60 дни 
едностранно от страна на Анкара и важи само 
за руските граждани. Те ще могат да се въз
ползват от облекчението, при условие че 
престоят им няма да надхвърля 90 дни в рам
ките на 3 месеца.

През май туристите в Турция са били об
що 3 283 000 - с около 4 % повече в сравнение 
със същия период на 2010 г.

Автор: Нахиде Дениз, кор. на БНР в Истанбул

^-П|- ,'1

Всички заедно ще демон-

Българин притежава 1500 автомобила!!!
КАТ Ги„^Л0ВИНаТа 0Т леките КОЛИ' РегисгРирани в Щетите за румънската икономика възлизат на око- 
мънпите изб^;я? На РУМЪНСКИ граждани. Така Ру- ло 8 млн. евро годишно. Българските тарговци съШ° 
ли втора употреб^ХлТееТв “ Т" ™ автомоби- спестяват - н^е де^арират сделките в общинската да-
рай(ши кщз^коли съсбилжъренббрегастраци^ба- ™ ПЛаЩаНеТ° На " ^
™баТибеакцияЯба0ШрКв0с;лаи^пяИретКТ?Р °бЛаС‘ За ФРапиРДЩ случай съобщават от МВР -1500 кол» 
КАТ Силистра регистрира месечн? около гКтомо- ^ ^
била, от които близо половината заминават на север. ^ ^ ^
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Нашенци: Проф. д-р Пабел Стоименов, 
скопянец от Долно Тлъмино В салона на КИЦ “Босилеград”

Промоция на кюстендилската 

гимназияС дела доказва обичта 

си към родния край
Макар че нивата е че е вече на преклонна възраст, д-р Павел 

плодородна, доколко- Стоименов и днес милее за родния си край и 
то не се обработва пое- редовно идва в Долно Тлъмино. 
тоянно, ще ражда само Професор Стоименов е изготвил проекта 

тръни и коприви - е казал известният римски за обекта на Културния дом в Долно Тлъмино 
поет виАИи. Д-р Павел Стоименов, профе- и редица други инфраструктурни проекти, 
срр в Строителния факултет в Скопие, родом Завинаги ще остане запомнен с проекта за но- 
от село Долно Тлъмино, с делата си потвър- вопостроената черква "Свети Георги", която 
ждава максимата на Овидий. Просто не съ- отпреди няколко години украсява селото, 
ществуват думи, с които можем да опишем Въпреки че е проектирал и изграждането на 
качествата на първия долнотлъмински док- пътя отКрива паланка до Долно Тлъмино, до 
тор на науките, който въпреки всичките си днес той не е построен и това е една от несбъд- 
постижения, и ден днешен е скромен и вина- патите му мечти, 
ги готов да помага на родното си село.

Роден е през 1930 година. Начално уч
Не само че е най-известният и най-уважа- 

или- ван доднотдъминчанин, професор Стоиме- 
ще завършва в родното си село, а след това нов е и обичан съпруг, баща и дядо. Заради 
образованието си продължава в Бистър и Бо- всичките му досегашни активности и прино- 
силеград, където завършва гимназия. Запис- са към родния край, напълно е заслужил 

Строителния факултет в Скопие и ус- Местната общност в Долно Тлъмино и Общи- 
пешно го завършва, а след това продължава на Босилеград да го удостоят поне с една гра
да се занимава с научна дейност и става редо- мота и да го провъзгласят за почетен гражда
ней професор в Строителния факултет, къде
то оглавява катедрата "Пътища". В един пе
риод е и проректор за обучението. за всичко

Когато родителите му Любен и Стоименка желавам му крепко здраве и щастлив живот, 
остаряди, той ги завел да живеят при него в Дано ни зрадва с още някои проекти за наше- 
Скопие, където са и починали, но и тогава из- то село.

ва се в

Учители от кюстендилска- филирано обучение,
Благодаря на проф. д-р Павел Стоименов та гимназия "Неофит Рил- представлява подготовка за 

което стори за Долно Тлъмино. По- ски във вторник вечерта в са- следване в някои от ВУЗ-овете 
к лона на КИЦ направиха виде- и една паралелка с по 13 уче-

опрезентация на това образо- ници за музика и изобрази- 
вателно ведомство под девиза телно изкуство.

коетонин.

Аоаган Иванов ' ТЪРСИШ образование - От госпожа Салмова узнах- 
Долно Тлъмино иие търсим теб". На промо- ме и това, че в момента в гим- 

цията присъстваха десетина назията "Неофит Рилски" 
родители и ученици. Пред- учат двама ученици от Боси- 
ставяйки гимназията, Анета леград, а един техен възпита- 
Салмова каза, че това средно ник от този град в момента 

II училище записва една пара- следва музика в Софийския 
лелка с 26 ученици за непро- университет. В.Д.Б.

вестиият нашенец мито един момент не пре
късвал връзките си с родното село. Без оглед,

От 27 юли до 2 абз.уст
II Т«щкотом

От 20 до 30 юли
От 27 юли до 2 август в Бо- лица, Нови пазар и Рашка, от дена и ще бъдат настанявани 

силеград ще се проведе меж- София, Кюстендил, Кнежа и в ученическите общежития в 
дународен фолклорен фести- Перник (България) и от Кри- Босилеград и Долна Любата. 
вал под название "Босилег- ва паланка (Македония). Той Кметът Владимир Захари- 
радското Краище пее и тан- добави, че са изпратени пока- ев потвърди, че в деня на от- 
пува". Ще го организира ни и до фолклорни ансамбли криването на фестивала в Ьо- 
Община Босилеград със съ- отДеспотовац,Ковинидруги силеград ще се проведе засе- 
лействието на Центъра за градове в Сърбия, както и до дание на Управителния съвет 
кул^ра В организацията на е^ин ансамбъл от Франция. на ПРОГРЕС в присъствието 
фестивала ще бъдат включе- По време на фестивала вся- на кметовете на 37-те общи- 
™ основното училище и об- ка вечер ще бъдат изнасяни ни, в които тази организация 
шинските предприятия. 250 концерти на откритата сцена финансира проекти. На сре- 
Гляди динГра подсигурява в училищния двор. Планира- щата ще направим видеопре- 
"ПРОГРЕС Програмата ев- ни са и редица съпътстващи зентация на общината а 
ШОНЬ<_ програма.з‘ мрпопоиятия - дефиле на участниците в заседанието 

ропеиско партньорство с об- ^ниците спортни състе- ще присъстват и на тьржес- 
щините , а останалите сред У'( художествен пленер и твеното откриване на фести- 
ства ще осигури общината. зани*'*УА° подчертава, че вала", каза кметът. Той доба- 

Организаторът на култур- АР■ р фестивала да се ви, че по повод закриването
ни мероприятия в центъра за « очамана на фестивала, „а 2 август, ще
култура Любен Глигоров из пр^Д &ъла с над 500 бъде изнесен концерт в
тъква, че участието си във в зависиМост от Извор, когато по традиция в
фестивала вече са потвърди- у;р ^ участниците това село се организира сел-
ли ансамбли от сръбските ОТА фестивала ще^ пребивават ска служба.

общината по един или два

Безплатно летуване в 

Равда за 50 ученици
КИЦ "Босилеград" и Народното събрание на Република 

България и през това лято подсигуряват десетдневна без
платна почивка за 50 деца на ученическа възраст от Босилег- 
радско. Летовниците ще почиват в курортния комплекс Рав- 

периода от 20 до 30 юли. И тази година децата ще бъдат 
придружавани от трима ръководители. Единственото, което 

ще трябва да си платят, са разноските за превоза от Бо
силеград до Равда и обратно.

Председателят на КИЦ Иван Николов изтъква, че предим
ство за безплатно летуване ще имат добри ученици, тези кои
то се учат на майчин български език, деца от социално слаби 
семейства, както и онези, които активно участват в меропри
ятията на КИЦ.

Освен безплатна почивка и през това лято КИЦ организи
ра летуване срещу заплащане в черноморския курорт Китен 
в периода от 24 юли до 3 август. Цената на десетдневния пъ
лен пансион, в която са включени и разноските за превоза, 
възлиза 
намаление.

да в
сами

на 310 лева за възрастни, а за децата до 12 години им

ПА.?.градове Буяновац, Прешево, 
Враня, Владичин хан, Сурду-

във ПА.Р.

Нови черкви ще никнат в селата Ми- 
левци и Плоча. Те ще бъдат строени по 
същия проект като черквата в Долно Тлъ
мино.

По думите на кмета Владимир Захари
ев Съветът на местната общност в Плоча

им.
Със средства от общинския 
бюджет______________

Ремонт на 6 

и изграждане 

на 2 черкви

взел решение да дари площта, на която 
ще се строи черквата на Сръбската пра
вославна църква. Що се касае за село Ми- 
левци, собственик на парцела е Община 
Босилеград и тези дни също ще бъде под
писан договор за дарението му на СПЦ.

Проектите за санация са изготвили 
компетентните общински служби и те са 
получили разрешение от Чековния съвет 
на общината и от Вранска епархия. Сред
ствата за тези работи са предвидени в об
щинския бюджет. Изпълнител на рабо
тите ще бъде Дирекцията за строителни 
площи и пътища, а очаква се да помогнат 
и местните жители.

местните общности Бо-

бъде извършена на черквите в селата Ресен, Буца- 
лево, Рикачево, Горно Тлъмино, Зли дол и Църн 
щица. Редът на възобновяването на обектите ще 

степента на ощетеността В.Д.Б.бъде определен според Черква ма в с. Църиощица
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Пресконференция 6 димитровградския Здравен дом Оповестен е протест на
Ще закрият ли стационара?! трупа жители на улица

Власаки Алексов77Директорът на димитров
градския Здравен дом д-р Бо
ян Давитков на пресконфе
ренция в сряда съобщи ин
формацията, която е полу
чил по време на заседанието

п
20-ина жители на димит- на", но не е постигнат ника- 

ровградската улица „Власаки къв договор, в резултат на ко- 
Алексов" за днес оповестиха ето ще бъде предприета по- 
протест заради начина на ра- сочената мярка.

предприятието От разговора с ръководите- 
„Алпина". В заявката за про- ля на строителните работи в
веждане на обществено съб- предприятието „Алпина"
рание, която подадоха в по- Предраг Топалович, който
лицейския участък в Димит- проведохме в сряда, разбрах-
ровград, гражданите споде- ме, че улицата ще бъде сани-
лят негодуването си от факта, рана в най-скоро време,
че „улицата им е разкопана Искът на гражданите той
преди един месец с цел пое- оцени като оправдан и доба-
тавяне на кабел за високо ви, че основен проблем, пора-
напрежение, след което не е ди който улицата не е възста-
върната в първоначално със- новена по-бързо, е в това, че в
тояние, т.е. не е асфалтира- Димитровград не съществува
на". асфалтова база, вследствие на

В заявката е оповестено, че което не е имало достатъчно
важно още сега да се 10,5 милиона динара в срав- во, т.е. отчитат се към 3000 протестите ще се провеждат асфалт. „Понастоящем ас-

реагира адекватно, т.е. да се пение с миналогодишната су- болнични дни. всеки ден до изпълняването фалтът се докарва от Пече-
предприемат мерки идеята ма, от което намалението за Давитков акцентира върху на иска им.
да не се реализира на практи- димитровградския Здравен факта, че многобройните ус- Един от гражданите Дали- Топалович и оповести, че до
ка. Той каза, че за възможно- дом е повече от 50 на сто. Той тни и писмени забележки, в д0р Миланов сподели пред един месец в Димитровград
то закриване на стационара е предупреди, че заради съкра- които работата на Здравния вестника ни, че по темата са би трябвало да се изгради ас-
информирал представители- щаването на средства ведом- дом се оценява като лоша и проведени разговори с об- фалтова база за нуждите на
те на общинското ръковод- ството в предстоящия период нелегитимна, и които се из- щинските ръководители, как- изграждането на автомагис-
ство - зам.-кмета д-р Васил може да се сблъска с редица насят дори и на сесиите на об- то и с ръководители в „Алпи- тралата.
Велчев и общинския съвет- трудности и добави, че вече е щииската скупщина, може
ник, задължен за здравната и застрашена нормалната му би са предизвикали реакции
социални области д-р Влади- работа, имайки предвид, че на съответни структури в
ца Димитров. Директорът на се закъснява със сервисиране- здравната сфера да вземат ре-
здравното ведомство изтъкна, то на определени задълже- щения, които не са в интерес
че в предстоящия период ния и се ползват запасите, на ведомството и на гражда-
трябва да се установят кон- Досега са отправени няколко ните на Димитровградско ка-
такти с представители на ос- иска към института за преце- то цяло.
таналите здравни домове, в няване на сумата, която е не- Запознавайки накратко Четири лица сувреждания зирането му са отделени 847 
рамките на които работят обходима за нормална дей- журналистите с работата на от Димитровградско тези дни хиляди динара от републи- 
стационари, с цел осъществя- ност на Здравния дом, сиреч Здравния дом през измина- бяха настанени на шесгмесеч- канските източници на при-

лия пеРИ0А директорът меж- на работа в местната бибдио- ходи.
Що се отнася до стациона- ду другото каза, че преди тека „Детко Петров" въз осно- 

посоченото министерство. ра, в него работят общо 12 ду- 10-ина дни е купена нова ли- ва на проекта „Ангажиране мическо развитие Драган
Давитков оцени като неу- ши и то един лекар, 7 меди- нейка, благодарение на сред- на лица с увреждания", който Манчев заяви, че тимът в мо- 

дачно решението на Репуб- цински сестри и 4 технически ства, отпуснати от общин- изготви Общинският тим за мента изготвя още 10-ина но- 
ликанския институт за здрав- лица За работата му се отде- ския бюджет и че твърде ско- икономическо развитие. ви проекта от различни об-
на защита да намали парич- лят 12,63 милиона динара на ро ведомството ще се сдобие с Проектът се реализира в лаеги, благодарение на които 
ните средства за Димитров- годишно ниво. В случаи на нов апарат за ултразвукова сътрудничество с Министер- в близко бъдеще безработни- 
градския Здравен дом с общо закриването му по всичко ли- диагностика, който е пред- ството на труда и социалната те могат да се надяват да по- 
5,4 милиона динара в сравне- чи, че работниците ще оста- назначен за преглед на сърце- политика ' Националната лучат работа чрез проект, 
ние с миналата година. На нат без работа. Мощностите то и кръвоносните съдове, СЛужда По заетост За реали- Г и г
ниво на филиала на институ- на леглата в стационара (ре- средства за чието купуване е У г
та за Пиротски окръг сред- гистриран е с 10 легла) се пол- отпуснало министерството, 
ствата са намалени с общо зват 80 на сто на годишно ни-

бота нана помощник-министъра на 
здравепазването д-р Дубрав- 
ка Шаранович с представите
ли на всички здравни домове 
от Пиротски, Ябланишки и 
Пчински окръзи, отнасяща се 
до закриването на стациона
рите в 16 предимно икономи
чески неразвити общини в 
Сърбия. Давитков поясни, че 
писмен декумент за това още 
не е пристигнал, нито е опре
делен срок за закриване на 
посочените здравни ведом
ства и сподели становището 
си, че е

невце край Лесковац", каза

Б.Д.

вреждания
настанени на раоота

ване на координирана реак- за увеличение на средствата, 
ция пред представителите на Членът на Тима за иконо-

Б.Д

Б.Д. 60 години от 

абитуриентския балВ двора на някогашната казарма - детско игрище
Дворът на някогашната казарма в Димитровград полека се преобразява в детско иг- _ ,, „
рище. 1 рупа от 16 абитуриенти от някогашното средно учителско

училище в Димитровград тези дни се събраха да отбележат 60 
Инициативата раздвижи- ване със спорт и възстанови- лук. Предстои да бъдат поста- години от зрелостния си изпит, който са издържали през 1951 

ха жители на този квартал, телни дейности на децата и вени люлка, дъска за люлеене година. Този випуск е наброявал около 70-ина ученици! По-го- 
органите на местното само- младежите. и детска пързалка. До края на лям брой от тях са работили в сферата на образованието в Ди-
управление я подкрепиха и Експертният сътрудник за годината би трябвало да бъде митровград, вътрешността на Сърбия и в бившите югославски 
отпуснаха финансова помощ, спорт Александър Андреевич асфалтиран теренът за фут- Ре((ублики.
докато работите провежда ни информира, че са подме- бол на малки врата, както и I лавен организатор на срещата бе Иван Гъргов от Димитров- 
ОП „Комуналац". Целта на нени таблата и обръчите за да бъде подобрено беветле- КОуТО ТРУД°ВИЯ си век е прекарал работейки предимно в
начинанието е създаване на баскетобол и са поставени нието. 4 ™я “ ®РЦбговина. По думите му този випуск ученици на ня-

ско игрище е уредено и в с,- дова кариера.
Желюша, край тамошната -■ Гъргов каза, че 
църква.

по-добри условия за занима- скамейки и кошчета за бок-

първата среща на някогашните абитуриенти 
от-посоченото училище е проведена преди 10 години, когато 

Д. С. паАнал договора да се срещнат и тази година. Б. Д-

На 6 септември 6 Димитровараа

Концерт на ансамбъл „Пирин77

рото гоДшше на ансамб1да в ДимитровтаТа дожници^пр^и ' УЕ“™’ *°1*0ТаФ‘'. Т,
I ОС ; първото се състоя преди 10 години Р Ф Пипин"'о 3а5^г°Анисьще У п0-

Ансамбълът „Пирин" е създаден ппез 19ЧЛ г "ПиРи“ е изнесъл над 7000 концерти пред п 
-4Я с Пел издирване и Творческо пресъздаване на та™ °Т 6 милиона зрители и слушатели по св
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Изложбата „Долината на река Ерма 6 миналия век“ 
------ »е открита в „Европейското кътче“ в Ниш Хуманитарни пакети 

за 1000 семейства в 

Димитровград и Бабушница
Долина с три имена 

за съвършенството
„Ерма... Каньон... Манастир... Три имена за 

съвършенството! - е написала Елизабета Ге
оргиева в каталога за изложбата „Долината 
на река Ерма в миналия век", която бе от 
та на 4 юли в галерията „Европейско 
Ниш. Съвършено описание на 
дело на Твореца - в един глас 
69-те снимки на

Правителството на Сърбия годетни семейства и такива, 
и Червеният кръст обезпечи- които има инвалидно лице, 
ха средства за купуване на 41 както и на особено застраше- 
540 хуманитарни пакета, съ- ни семейства, които получа- 
държащи хранителни изде- ват парична помощ от Центь- 
лия и средства за поддържа- ра за социални грижи, 
не на хигиената. Понастоя- Пакети, с хуманитарна по- 
щем пакетите се, раздават в мощ ще бъдат раздадени и на 
105 общини в Сърбия, сред 500 социално слаби семей- 
които е и Димитровградска. ства в Община Бабушница.

На Червения кръст в Ди- Тази помощ е предназначена 
митровград са дадени 500 ко- преди всичко за старите хора 
лета, които в сътрудничество в отдалечените села, за бедни 
с местния Център за социал- многодетни семейства, за ли
пи грижи и двете пенсионер- ца със специални нужди, как- 
ски организации са раздаде- то и за социално слаби хора, 
ни на социално най-застра- които без малко не могат да 
шени семейства.

кри- 
кътче"в

едно чудесно 
потвърждават 

експозицията и бързат да 
разкажат на посетителите интересни приказ
ки не само за неповторимата природна кра- 

миналото на този край. За далеч
ното минало, в което тук никва вечен 
никна християнската духовност - манастирът 
„Св. Йоан Богослов". За близкото минало, в 
което едно малко чудо на човешката намеса - 
теснолинейката, осквернява изконната хар
мония на природата, но същевременно 
ооогатява както зрелищно, така и духовно, 
събуждайки у местното население благород
ната надежда за по-хубаво бъдеще. Надежда- 
та, наречена каменовъглена мина „Ерма" в се
ло Ракита, която, за съжаление, угасва в съ
щия този минал век. Разказват и за трудолю
бивите хора, които изграждат мостове над ре- 

се борят да оцелеят сред тази колкото 
красива, толкова и сурова местност.

Старите, компютърно обработени и увели
чени снимки, които от понеделник до петък

сота, но и за
памет-

я и
достишат предвидения ценз 

По думите на секретаря на за получаване на парична-пр- 
местната червенокръстка ор- мощ.
ганизация Весна Тодорова От Общинската бргайиза- 
критериите за даване на паке- ция на Червения кръст айе- 
тите са били строги, тъй като лираха към местните об- 
са давани на социално застра- щности спешно да изпратят 
шепите семейства в отдалече- списъци с имената на социал
ните селски среди, на семей- но закъсалите, тъй като засега 
ства, които не осъществяват са се отзовали 30 селища.

Б.Д. иЧ.Б.

1

ката и

право на парична помощ, 
старчески домакинства, мно-бодан Росич, който пише книга за тесноли

нейката Суково - Ракита. Похвала за безуп
речната си ангажираност заслужават члено
вете на биологичния кръжок Мария и Юлия 
Ставрови, Весна Йоцева, Кристина Димитро
ва и Мая Йованова. Ценна помощ получихме 
от Националния съвет на българското мал
цинство в Сърбия, който напоследък финан
сово подкрепя този наш проект, и от 77^ 
десетина други спонсори.

, За отбелязване е фактът, че легендите под В рамките на проекта провели и акция по събиране
ти, преди всичко финансови, но имахме и снммкмте са написани на 3 езика: сръбски, „Ексчейндж 3" през измина- на отпадъци в любимото мяс- 
късмет да получим добра инсрормация от български и английски. Изложбата в Ниш е лите няколко седмици в Ди- то за излет на димитровград- 
проф. д-р Спас Сотиров. През 2008 година пехото експониране на снимковата колекция митровград и Ча- ■ . . ; , ■
той ни каза, че проф. Пелена Блаженчич от иДолипата на ' Ерма в миналия век", чак, по-конкретно I* § 3 . ШЯ
Белград притежава колекция снимки с моти- ПредВарИхе/Ш0 е показана в българските гра- в тамошното село Шр у ШГл1
ви от долината на река Ерма, чиито автор е дове урЪИ и Банско, както и два пъти в Ди- Рошци, се прове- В:|| 
известният белгардски фотограф Стеваи ко- МИТр0вград. доха работилници Мяйш..
ларович, инженер-лесовъд по професия. По- Накрая нека да добавим, че за Ученици от ос ^ ЛШшиж:!.

украсяваха стените на уютната нова галерия в 
самия център ма града край Нишава, свиде
телстват и за ентусиазма на членовете на Сек
цията по биология в царибродската гимна
зия „Св. св. Кирил и Методий".

- Четири поколения членове на секцията

Работилници в рамките на проекта „Ексчейндж 3"

калнитевложиха голям труд в подготвянето на тази 
изложба, казва преподавателят Слободаи 
Цветков, който е ръководител на биологич
ния кръжок в гимназията. - Имахме труднос-

. < >}

:Ш
новните и средни 
училища. Проек
тът се отнася до

посетителите на изложбата в : •{&Ниш имаха възможност да
гледат немия филм „Щастие чинтегрирана сис

тема за управле- 
вори за строежа на тесноли- ние с комуналните 
нейката Суково - Ракита и от- твърди отпадъци, ^ 
криването на мина „Ерма", а се финансира от I 
Филмът бе прожектиран в ма- фондове на Е

то на миньора , в който се го- & 1 !' :

К. Георгиев работилниците бе ШШвШШ?!:. С
говорено за едука- I в IIДУЖ
тивно-пропаган- На младите не е есе едно 
дни дейности във 
връзка със събира
нето, сепарацията

с и рециклажа на чани - манастирчето „Св. Ди-
‘ отпадъците. митьр".

•М Димитровградски ученици Както ни информира един 
гостуваха в Рошци, а връстни- от координаторите на проек-

Ш&шШ Чите им в Димитровград. И в та Деян Цветков, финалната
............двата града предприемаха работилница ще се проведе в

| конкретни дейности, едната Димитровград днес, утре
1 от които е провеждане на ан-

вро-
пейския съюз. Назето на галерията.

как се управлява с отпадъците

лучихме над 30 негови фотографии, от които
Ниш. Със сво-изложбата15 са показани на

към начина-отзивчивостята изключителна .. .......
нието много ни помогнаха Музеят на желез- те®Ш
ниците от Белград, Фондация „Българска па- ут* №--..ч ж* 
мет" и Община Трън, както и белградските г

и в
неделя и в нея ще участват 

кети сред гражданите с цел ученици 0т гимназиите в Ди- 
получаване на информации МИтровград 
дали те разпределят отпадъ- Нека да припомним, 
ците, дали биха участвали в проекта „Ексчейндж 3” освен 
отделянето на нови фракции Димитровград и Чачак е 
отпадъци и пр. Работено е и включена и войводинската 
връху изготвяне на афиши и община Жабал,

и Чачак.кули наприродатаинститути за защита на 
турните паметници. Голяма част от колекци
ята, която съдържа двойно повече снимки от 

Ниш, са от снимковите фондо-

че в

изложените в
Имаме и снимки от в както и гер1

лозунги с цел популяризира- маНската община Морбах. 
не на събирането, сепарация- Димитровград

рециклажа на отпадъци- проекта. След приключване- 
те. По време на работилници- т0 Му посочените три общини 
те станало дума и за опитите в Сърбия очакват конкретни 
във връзка с управлението с материални дивиденти във 
отпадъците в двата града. По ВИд съоръжения за събиране 
време на една работилница в и рециклаж на отпадъците. 
Димитровград учениците -•

ве на тези институции, 
фототеката на Мирослав Антов, както и от ^ 
семейните албуми на някои граждани, из- 
тъква Цветков и добавя: - Голяма помощ ни Ш 

Миодраг Ива- Е*

е носител ната и
сътрудниците 

нов-Френки, който е автор на компютърната 
обработка, директорът на ТОД Зоран Ди-

оказаха

митров, чието дело е техническата подготов- ■ 
ка и консултантът д-р Бранко Йотев. Устаио- Щ 
вихме интензивно сътрудничество със Сло- Ш

)
Б.Д.
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В босилезрадската зимназия след края науяе^ЗнатааодинаУспехът на учениците 6 Гимназията 
„С6. сб. Кирил и Методий“ _______ _Средната оценка 4,02 “ Гаениди^асотяинен усго*

Г ^ ^ , От общо 184 ученици в В момента в гимназията се ИИЦИТе е 3,52% и подчер-
Общият успех на ученици- и Душица Андонова от IV 2. гимназията и 31 в трите под- вършат подготовки за за- че най-добър успех са осъ-

те от Гимназията „Св. св. Ки- Както вече писахме, уче- ведомствени едектротехни- писване на първокласниц . ШрСТВИЛИ второкласниците
рил и Методий" в края на ник на випуска е Дарко Алек- чески паралелки на средното Мшшстерствот 1™Р°с~е_ а най_лош първокласниците!

жжяЬг—- йхдажггк
са отчели средната оценка Снежана Симеонова сподели ложителен успех, до ще се шд да се запимат 60 учени- клас е най-лош в сравнение с
4,00, второкласниците - 3,91, удовлетворението си от об- явяват на поправителен из- две параЛелки, както и последните 5-6 години, поне-
третокласниците 3,98 и чет- щия успех на учениците. Тя пит с по една или две слаои 30 ници в подведомстве- же от 57 ученици, 22-ма ще се
въртокласниците - 4,21. изрази надежда, че и през та- бележки, докато трима уче- ната електротехническа явяват на поправителен из-
Най-добрите ученици в пара- зи година, както и през мина- ници ще повтарят класа, Пралелка с тригодишно ПИт по един или два предме-
лелките са: Борис Ранчев от I лата, в първи клас ще бъдат Сред завършилите с положи- обучение профил електро- трима повтарят класа.
1, Даница Бранкович от I 2, формирани общо четири па- телеи успех 56 са отличници, монтьори, която е в със- Тпнчрп опени че и повеле-
Иована Павлова от I 3, Мили- ралелки и то по една гимиа- 55 завършиха с много добър тава на средното техни-
ца Тричкович от I 4, Аня Ла- зиална и туристическа с обу- успех, 64 с добър, а двама със ческо училище във Враня.
зова от II1, Миляна Улчар от чение на сръбски и българ- задоволителен успех. Първият срок за записван втп г т
II 2 Катарина Манчич от II 3 ски което е в съответствие с Директорът на гимназията на бъдещите средношколци на задоволително ниво с из-и2,м[аринаман шч отнз, ски, което е в съшие 1с н г к е 13 и 14 юли, а вторият ще ключение на 10 ученици, на
Саша Гогов от II 4, Милица разрешението на републи- Антон Тончев' ™ва че ка дължи от 14 дЛб шли.
Тодорова от III1, Александър канските просветни власти. то цяло успехът през учеопа г 
Митов от III2, Мелита Гоцева Б.Д. та 2010/2011 година е на задо-
от III3, Дарко Алексов от IV 1 волително равнище. Той по-

нието на учениците през из
теклата учебна година е било

които е намалено заради го
лям брой неизвинени отсъс
твия. П.Л.Р.

Премиера 6 Кукления театър 6 Ниш На всички осмокласници в 

„Добро утро, лека нощ“ Босилеград общината подари книги
В навечерието на лятната заспим доволни. Героите в 

„театрална почивка" в сряда това представление имат в се- 
нишките кукленици преми- бе си и малко добри, и малко 
ерно изнесоха представлени- лоши качества, впрочем как- 
ето „Добро утро, лека нощ" то и ние хората, но, за да съ- 
по текст на Доналд Бисът. ществува хармония, твърде 

Интересен е фактът, че то- важно е да няма повече лошо 
ва е първата тазгодишна пре- от доброто", подчертава ре- 
миера в „малкия театър" и че жисьорът Вълев. 
са я подготвили „две тройки" Вест от Нишкия куклен те- 
- драматизацията и режису- атър е и това, че от 1 до 6 ок- 
рата подписва гостът от Бъл- томври с представлението
гария Тодор Вълов, автор на „Птици" ще се състезават на ници връчи грамоти, 
сценографията, куклите и известния Международен Наскоро кметът ще орга- 
костюмите е българката фестивал „Златният делфин" низира и тържествен прием в 
Стефка Кювлиева, а за музи- във Варна, а след това ще общината, на който на носи- 
калната част е била задълже- участват и на международен телите на грамотата "Вук 
на сънародничката им Елена куклен фестивал в Баня Лука. Краджич" от основното учи- 
Вълова. Втората тройка са из- Трябва също да се отбеле- лище и гимназията също ще 
пълнителите - актьорите Де- жи, че помощник-директо- бъдат подарени книги. На то-
ян В. Гоцич, Сърджан Мил- рът на' Кукления театър в зи прием ще бъдат поканени Наскоро МОНОЗрафиЯ За С. Вврзар 
ькович и Сташа Милосавле- Ниш Велимир Костов със и учениците, спечелили пър-

свои колеги от българските ви, втори и трети награди от 
„Приказките на англичане- градове Сливен и Стара Заго- окръжни и републикански 

ца Доналд Бисът са обикнове- ра е договорил делово сът- състезания и ще им бъдат 
ни - разказват за приятел- рудничество и участие в съв- връчени парични награди, 
сгвото, любовта, справедли- местни проекти. ПА.Р.
востта и хармонията, необхо
димите неща, за да можем да

На тържествените церемо
нии по повод връчването на 
свидетелствата за завършено 
основно образование, на 
всичките 86 осмокласници от 
централното и подведом
ствените училища кметът 
Владимир Захариев от името 
на общината подари по една 
книга. Училището пък от 
своя страна на всички отлич-

Книгата започнал да 

пише преди 16 години
вич.

М. Г. До няколко седмици от пе- ското село Верзар, чийто автор 
чат би трябвало да излезе мо- е 76-годишният верзарчанин, 
нография за Димитровград- който живее в димитровград

ското крайградско селище Бе- 
леш Гойко Алексов.

----------------------------------------- За целта Националният сь-Подзотобки за 19-ия пленер „Позанобски манастир“
вет на малцинството ни отдели 
30 хиляди динара. Рецензентът 

Маня Вапцарова, Долорес Дилова и ре- Стефан Николов между друго- 
дица други. то оценява, че „Гойко Алексов

Подготовките за новото издание на на този вид изкуство като: Милорад Ба- Пленерът ще се проведе с финансова е именно от онези влюбеници 
художествения пленер „Погановски ма- та Михайлович, Градимир Петрович, подкрепа на органите на местното само- в своето родно село, облягащ 
настир" навлизат във финална фаза. В Слободан Сотиров, Перица Донков, управление и Националния съвет на се предимно на спомените и на 
пленера, който и тази година ще се про- Милан Сташевич, Радомир Антич, Пе- българското малцинство Министер- Разказите на по-възрастните 
веде от 1 до 10 август, ще участват седем тър Джорджевич, Атанас Андасаров, ствотона културата на Сърбия пак отка- ЗмеТамч^о^мГемонио- 
живописци и двама скулптори за ла полкпепи ппояватл Линан- в паметта му, с голяма емоцпт Ггпй|я Къагапия Словения за да подкрепи проявата финан налност и всеобхватност е усот Сърбия, България, Сло е сово. «ато 0рГанизат0р ще се пял да пресъздаде цялата епо-
и Словакия. Те ще творят в двора прояви Центърът за култура - ха на живот, поминък и бит на
на манастира „Св. Йоан Богос- галерията „Методи Мето Пет- верзарчанина, като при това се
лов , а ще бъдат настанени в ня- Ку ров". е стремил възможно най-мно-
колко етнокъщи в село Поганово. л ' ' ' Според думите на управите- го да бъде достоверен и убеди-
Проявата официално ще бъде , Щ ля на галерията Димитър Илиев телен."
открита на 31 юли с изложба на готвят се пкланове за отбе^зване В разговора за вестника н«
творби от миналогодишния пле- на великия юбилей . 20 години от Алексов научихме, че книга
нер в галерията „Методи Мето съществуване на пленепа По то та е зап°чнад да пише ощПетров" съществуване на пленера. По то- през 1995 г. Тогава родното му

Нека да припомним че в пле- Т П°В°Д С6 ШГ0ТВИ моногРа- село е имало към 30 постоянни
неоа Погановски манастир" до- Ф™ 33 пР°явата' А°кат° излож- жители, докато днес няма ни-нера „Погановски манаст р до би на творби, сътворени по вре- То елин Авторът сподели, че
сега са участвали над 200 худож- ме на пленера/ би ТрЯбвало да основният мотив да пристъпи
ници от 20-ина страни, които на бъдат организирани в Галерия- към описването на монографи-
галерията, сиреч на Димитров- та на сьвременното изобрази- ята е именно желанието му А
градска община, са оставили око- телно изкуство в Ниш и в Пави- се запазят от забрава факти
ло 400 художествени творби. лиона „Цвийета Зузорич" в Бел- съществуването на едно оое
Сред участниците се споменават град. г БД люденосело.
и имената на някои от бардовете

9 художници ще творят от 1 до 10 август

Б.Д
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Ш !ЛИШ?ПШПт«>шННТ|т1я? от 1903 ао.дина (5)шшшшг ТжПТ

Община Желюша
н,й „ , „о"‘ Р грамотни гласоподаватели са би- калите грамотни мъже са били на възраст под 40
Най-възрастен избирател в с. Желюша е бил ^ 53'ГОДИ1“ният Кота Бонев, 47-годишният Тодор години, най-много от 21 до 27 години. ^ 

84-годишният земеделец Петър Лаков (най-стар в Михалков'42-годишните Георги Станков, Ивко Ве- В Боровска община през 1903 година 152-ма 
цялата община), следван от 77-годишния Иван Сга- Е?линов и Кръста Стоянов и 41-годишният Дойчин биратели са били по-възрастни от 60 години 
ноев и 75-годишния Станоя Пенчов. Имало е и 10 Па"чов' (18.5%), а от това число 45 човека са били по-възрас-
изоиратели на възраст от 60 до 70 години, докато » селото е имало една кръчма, собственост на Ге- таи от 70 години, 9-от 80, а трима са били над 9Йго- 
останалите изоиратели са били на възраст от 21 до ?Р™ Станк0Б- Писар е оил Дойчин Панчов, шивач дини: Гера Лилов от с. Долна Невля е бил на 94 го- 
60 години. 23-годишният Станул Нецов, а стрелочник - Тодор дини, съселянинът му Бела Цвеов на 91 година и

Най-възрастен грамотен избирател е бил 77-го- михалков. _ Симеон Лилов от с. Борово - на 94 години. Гледано
дишният земеделец Иван Станоев, следван от « ° с®ло Гоин дол най-възрастни избиратели са по селата най-малко хора в напреднала възраст е 
55-годишния кантонер Виден Павлов, 48-годишния $,или 82-годишният Златко Колев, 77-годишният имало в село Драговита, само 10%, следвали са го 
Сава Иванов, 47-годишния Райко Стоянов 46-го- ~7анко Велюв, 74-годишният Цветко Стаменов и село Прача (14%) и Скървеница (15%), а най-много 
дишния горски стражар Малин Петков 45-годиш- 72”г0лишният Миленко Колев, докато 12 избирате- в село Долна Невля (23%).
ните Станоя Стоянов и Виден Колев - земеделци ли Са ?или на възРаст от 60 до 70 години. Прави впечатление, че всичките жители на Бо-
42-годишните земеделци Васил Ангелов Иванчо Най-възрастни грамотни избиратели в селото са ровска селска община са се писали като земеделци, 
Гогов и Пота Груев и 40-годишните Рангел Савов - ^или: 52-годишният Мина Тодоров, 49-годишният макар че в селото са работили няколко училища, 
кръчмар и Коста Иванов - земеделец. Останалите ДИМИТЪР Златков, 45-годишният Иван Станоев, общината е имала кмет, секретар, бирник, поп 
гласоподаватели са били на възраст от 21 до 40 го- 42-годишният Еленко Станоев и 40-годишните Ге- (един или повече, съществувала е Боровска ено- 
дини. орги Момчилов и Ставри Станоев. рия), поляци, стражари, ковачи, майстори строи-

През 1903 година кмет на община Желюша е бил тели, а няколко души са били горски стражари! До- 
^ гоиндолчанинът Димитър Златков, а над- ри по-късно, в избирателните списъци от 1908 и 

зирател - Спас Панайотов. 1911 година, освен земеделци, не се явява някое
В най-малкото, с границата разделено друго занятие (търговец, учител, поп...), 

село Планиница, е имало само 12 изби- Фамилните имена на избирателите в Боровската 
ратели, от които най-възрастни са били селска община са завършвали на -ОВ, но има и фа- 
67-годишният Илия Джунов и 64-годиш- милни имена на - ИН: Мита Монин от село Долна 
ният Марко Величков. В селото е бил гра- Невля (от рода Монини), Божил Пеин, Йосиф Пе- 
мотен само 32-годишният Манол Илиев. ин, Така Пеин, Зарко Кульин, Сокол Кульин, Зарко 

Второ по големина село в Желюшка об- Канин, Сокол Канин, Илия Канин, Иван Кирин, 
е било село Лукавица с най-възрас- Илия Кирин, Йосиф Кирин, Кота Чекутикин, Ман- 
72-годишни избиратели Велю Пен- чо Колев Векин, Рангел Цокин, всичките от Борово 

чов и Георги Митов. Седем избиратели са (от родовете Пеинци, Кульинцм, Канини, Кирин- 
били на възраст от 60 до 70 години. ци, Чекутикинци, Векинци, Цокини). Някои фа-

Най-възрастни грамотни избиратели милни имена имат връзка с махалата, занятието 
са били: 51-годишният Тодор Спасов, или

пз-

Желюша Дьржинасело Сливница Гра па Власи Гоин дол Планиница Лукавица

избиратели 133 36 34 35 106 110 12 118

111 35земеделци 34 35 99 103 12 121

Iакцизни стражари

горски стражари
2

8кантонери 1 щина
тните1ковачи

1кундурджии

1 1крьчмари някои особености на хората: Георги Бояджиев, 
48-годишните Алекси Станулов и Станко Георги Божилов Мали, Дойчо Колев Коларски, Ко- 
Колев, 47-годишният Иван Кръстев, 42-го- ла Игов Коларски, Деспот Поптодоров, Милан 
дишният Петър Кръстев и 40-годишният Поптодоров, Димитьр Георгиев Циганин, Иван Ге- 
Манча Георгиев. оргиев Бачо, Кола Игов Поповски, Мила Колев Се-

Всички лукавчани са били земеделци лишки, Милан Колев Селишки, Рангел Колев Се- 
освен Манча Георгиев, който е бил канто- лишки, Сима Колев Селишки, (всичките от село 
нер. Борово), Иван Петров Ковачев, Рангел Ст. Везенков,

Един от любопитните факти в избира- Димитрашко Китанов, (от село Поганово). В село 
телните списъци в Желюшка селска об- Борово се срещат и някои чудни фамилни имена: 
щина е, че в няколко села е имало по два- ИванВетковУмаров, Кота ДенковГачов, ПетьрМи- 

избиратели с еднакво име и фамилия, ленков Дусунов, Рангел Г. Клушчов.
Ако погледнем избирателните списъци на села-

2 1надзиратели

общ. кмет

1писари

стрелочници

Iслуги

1стражар, мл.

3 52 мастражори
За да ги различат, след фамилното им име
са слагали I или II. В село Власи под № 276 та от цялата територия на сегашна Община Димит- 
и 278 се намират имената на Иван Михал- ровград, ще забележим, че през 1903 година про- 
ков I и Иван Михалков II. В село Гоин дол центово най-много грамотни хора е имало в село 
под № 370 и 378 се записани имената на Брайкевци (70%), в град Цариброд (68%), в селата 
Димитър Колев I и Димитър Колев II, а Скървеница (65%) и Желюша (55%), а най-малко-в 
под № 427 и 431 имената на Петър Колев I селата Планиница (8%), Пъскашия (9%), Одоровци 
и Петър Колев И. В село Лукавица под № (12%), Сливница (15%), Долни Криводол (18%) и Гу- 
581 и 582 са вписани Христа Колев I и леновци (19%). В другите села процентът на гра- 
Христа Колев II. мотните гласоподаватели е бил между 20 и 50.

Учител в селото е бил 23-годишният Ставри Цо- Избирателната активносте била най-голяма в се-

Община Борово
' ““ От«>„82.тл.».™™..Бор..с1.о6„- 35ИЯЙМЙ1

В село Държиш, „.»-.«р.™ е би. 64-годиш- ^“^„“.'^ц^^.Тхорт^иТ.до и
?о72м,!™*„"м™То‘иеГ" " " «До Скъриницд ™д.,д. « го соддг. Бдноки й™^7з5?^„{'Йе,дЯир(4%(,)'од;р„вц„

Миленков ичймттрли в Лъцжина дол и Г°Рна Невля. Най-възрастен грамотен човек в докато в другите села на изборите са излез-Наи-възрастни грамотни избиратели в Държина Боровска община е бил 74-годишният Тодор Ива- ^ > 35 бооДт глас0подавателите.
са били 55-годишният Стоян Попов, 54 годишният нов оу Бански дол следван от 61-годишния 0т погледа „ избиратедните списъци през 1903

танко Игов/ 49-годи грппгиев^43-годиш- Живко Пенов от с. Долна Невля, 59-годишния Иван година стаза ясно, че в Царибродска околия не
Георгиев, 48-годишният Иван Георгиев 43 годиш Димитров от с. Скървеница, 58-годишния Стамен имало нито един изби На възраст над 100 п 
ните Денко Здравков и Иван Димитров и 4/ годи Петров и 55-годишния Алекса Янков от Бански дол, дини Най.възрастни с!, били: 98-годишният Ант,
ният Иван Пейчов . който не е 49-годишните Георги Панов от с. Драговита и Тоша нас Славов от Вълковия, 96-годишният Попгеор

Единственият избирател в Д 'п Станоев от с. Борово, 47-годишните Сокол Димит- попкостов от сел0 Брайкевци, 95-годишните Ма
бид земеделец, е оил кръчмарят Стоян1 иетр • ров от с Скървеница и Нака Георгиев от с. Бански 0 Стоянов от Каменица и Иван С. Велин от Ца-
. В село Сливница наи-възрастни “аб!'‘Рат®лният дол, 46-годишните Илия Петров от с. Борово и Пе- Р 0 „.ШДИШП„1С г,уа - - Д„,.„а I
оили 75-годишният Илия Д ур А р тър Кръстов от с. Прача, 45-годишните Гюра Стан- ля и ^имон /[тлоъ 0т Борово, 93-годишният Лека
Гота Петков, 68-годишните Георги Стаменов и ан ^ от с Го Невля и Кола Тошев от с. Драговита, Кръстов от с Петърлаш
ча Миленов, 64-годишният Младен Миленов и ----- ■ ■ 1 9^-годишните БелаЬвеев
63-годишните Димитър Стефанов, Димитър Ионев — 
и Маринко Витанов.

Най-възрастен грамотен избирател е бил 48-го- 
дишният Янко Колев, а останалите 4 грамотни из
биратели са били: 33-годишният Симо Миленков, ____
27-годишният Дойча Василев, 26-годишният Став- Г—; 
ри Колев и 23-годишният Тодор Маринков. В ——

Общо от 584 избиратели в Желюшка селска об- * ^ш сегашншо село Долна Невля е числен и Чифлик (селище на осмаилията -
щина грамотни са били 218 или 37%, което е на рав- чифликчия), който се намира на десния бряг на Габерскатарека, и но силата на
нището на грамотните хора в Славинска селска оо- р1ьоцския договор си останал в състава на България с име Долна Невля. 
щина.

учители

фелдфебели

1шивачи

44(36%)41(37%) 1(8%)32(30%)5(15%) 9(26%)13(37%)73(55%)грамотни
73(60%)7(58%)27(60%) 66(60%)24(71%) 23(66%)86 (64%) 24(67%)гласували

в се-

риброд, 94-годишните Гера Лилов от с. Долна Нев-
Р<
Кръстов от с. 11етър/ 
91-годишните Бела Ц 
от Долна Невля и Стамен 
С. Пайтин от Цариброд, 
90-годишните 
Кръстев от Славиня и 
Станиша Ненов от Каме
ница.

ПогановоГорна НевляДолна Невля'ДраговитаПрачаБански долБорово
15833119531075058243Число на избиратели Гълъб
15833119531075058242Земеделци
56(35%)15(47%)37(31%)34(65%)30(28%)18(37%)27(46%)50(21%)

избирателните 
списъци може още мно
го неща да се научат, 
много анализи да се нап-

ЙГй-възрастни избиратели в сел°Грапасабили 44_годиш и ЦветкоБ от с. Поганово, Стоян бид0 ме10“ в Цари^роГимл^шот сегашна
69-годишните ГеоР™ Г гоамотни^^гласо- Гь0Рев от с ГоРна НеБЛЯли ЕлелНК° Спасов от сЕан_ Царибродска община преди 108 години. Може ии Стоян Цветков, а наи-възрастни грамотни гласо дол 43_ГОдишните Анто Андреев и Мила Ива- ^ “ V
подаватели са били 47-годишният Паун Киров и от село р[рача и Найда Гьорев от с. Долна Нев- 
41-годишният Милош Киров. ля 42-годишните Йоса Симонов от Драговита, Да-

В село Власи най-възрастни изоиратели са Оили ви^.ко Гогов Еленко Тодоров и Рангел Манчов 
71-годишните Петър Стаменов, Стоян Киров и Бански ДОЛ; Златан Станков от с. Прача, 41-годиш- 
Станко Лилов и 70-годишният Миялко 11еичов. Ма ните Сима Ганов и Петър дИМИтров от с. Долна 
възраст от 60 до 70 години е имало шест избирате- Невля, Таса Петров от драг0вита, Димитьр Колев,

Христо Георгиев и Зарко Тончев от с. Борово. Оста-

От

нека това да го направят специалисти по дадените 
науки и области. Аз аматьорски се опитах да ви 
върна в не така далечното минало и да ви припом
ня за вашите прадеди и прапрадеди.

И вие, и те го заслужавате това.
- Кран -

от с.

Цветко Иванов-Боровскили.
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Босилеградскише футболни легенди Блажа Воинобич и 
Йордан Глигороб завършиха богатите си кариери--------След турнира от Големия шлем в Уимбълдън

След 30 години се сбогуваха 

със зелената фланелка
Новак Джокович 

официално №1
успя да оцелее в НФЗ, разказватДългогодишните титуляри на ФК Младост отбор 

а“1“" «га.™» ”б° 1 И двамата подчертават, че просто не могат

"р“"зот;^г“„с”рЯр“ г»™“е^г=7™,ог,„^,“,:
ръководството на Младост.

Воинович и Глигоров вече двадесетина 
полицаи в Босилеград. Блажа е

не

успешните
изтеклите три десетилетия 
миого трофеи и са дали изключителен 

иай-големите

те са завоювали

на години саупехи
Спортното женен с Валентина, с която имат двама 

- Неманя и Сладжан. Неманя, който
принос за 
босилеградския 
дружество Младост връчи 
грамоти на двамата ветерани за края на 
кариерите им. По същия повод на Воинович 
бяха подарени и "златна" футболна обувка и 
купа - подарък от бившия футболист на 
Младост Милорад Джурич от Божица, който 
сега живее в Белград.

Блажа Воинович е роден през 1965 година. 
От 1983 г. е титуляр в сениорския състав на 
Младост, за който е играл цели 28 години. 
Дебютирал е срещу Пчиня в Търговище. 
През 1988 г. е играл и за Радник от 
Сурдулица.

Йордан Глигоров е 2 години по-млад от 
Воинович. За сениорския 
"зелените" е дебютирал през 1984 година.

Любителите на футбола в Босилеград 
винаги с удоволствие ще си спомнят за 
великолепните изяви на Воинович, който в 
зависимост от нуждите на отбора играеше 
като централен защитник или като 
централен нападател. Отбелязал е редица 
решаващи попадения, голям брой от които е 
вкарал след изключителни удари с глава. 
Феновете на Младост казват за Глигоров, че е 
гранитна стена в защитата на Младост - 
човек, който слага главата си там, където

футбол.
специални синове

Най-добрият сръбски тенисист Новак Джокович оглави 
световната ранглиста след триумфа си в Уимбълдън. Той 
има повече от 2000 точки преднина пред Рафаел Надал, 
който е втори. Испанецът от своя страна води с още толко
ва пред Роджър Федерер.

В топ 20 е още един тенисист от Сърбия - Виктор Троиц- 
ки заема 16-ото място. Сериозно придвижване направи у- 
имбълдънският полуфиналист Жо-Вилфред Цонга, който 
вече е 14-и.

Най-добрият български тенисист Григор Димитров 
прогресира с две позиции и за първи път влезе в топ 60, ко
ето е негов рекорд. Той обаче вече не е най-младият състе
зател в топ 100. Това е 18-годишният австралиец Бърнард 
Томич, който прогресира с 87 позиции и вече е 71-и, благо
дарение на неговия четвъртфинал на Уимбълдън.

20-те най-добри на света:
1. Новак Джокович (Сърбия)13 285 точки 2. Рафаел На

дал (Испания) 11270 3. Роджър Федерер (Швейцария) 9230 
4. Анди Мъри (Шотландия) 6855 5. Робин Сьодерлинг 
(Швеция) 4325 6. Давид Ферер (Испания) 4150 7. Гаел Мон- 
фис (Франция) 2780 8. Марди Фиш (САЩ) 2650 9. Томас 
Бердих (Чехия) 247010. Анди Родик (САЩ) 211011. Ришар 
Гаске (Франция) 2105 12. Юрген Мелцер (Австрия) 2085 13. 
Николас Алмагро (Испания) 1955 14. Жо-Вилфред Цонга 
(Франция) 1945 15. Станислас Вавринка (Швейцария) 1935 
16. Виктор Троицки (Сърбия) 1930 17. Михаил Южни (Ру
сия) 1875 18. Жил Симон (Франция) 1745 19. Хуан Мартин 
дел Потро (Аржентина) 1625 20. Флориан Майер (Герма
ния) 1555.

състав на

"зелената" фланелка, двамата изтъкват, че ^^тТагр^ииприта^ияот 
наи-впечатляващи за тях са били мачът ра6отниче(Гките СПортни шри па 
срещу Дубочица за Купата на Сърбия преди н жно равнище и $руги спортни 
5 години и финалния двубои за класиране в Кдшо
НФЗ срещу Дужница в Ниш през 2009 ветеранския състав на АК Младост са 
година. Въпреки че вече бяха ветерани, в тези печелили редица медали на 
срещи и двамата играха решаващи роли. републикански и балкански

- Винаги ще си спомняме за тези мачове, първенства. В момента Блажа се 
понеже те представляват корона на готви за Балканското първенство по 
футболните ни кариери. Това са срещи, за атлетика за ветерани, което в 
които мечтае всеки футболист. Никога няма началото на септември ще се проведе в 
да забравим как от 0:2 срещу Дубочица Домжале, Словения.
стигнахме до 2:2, а след това спечелихме след -------------------------------------------------------- -—-

Приятелска футболна среща

Ком - Балкански 4:5 дузпи и се класирахме за следващия кръг от вече 2 години заедно с баща си, е титуляр на 
състезанието за Купата. Незабравима бе и Млад0СТ/ тази пролет завърши средно 

След спечелването на пър- ха: Милчев, Бошкович, М. Ге- победата срещу Лужница, която също образование в Босилеград и се записа във 
во място в Нишка зона и тьр- оргиев, М. Джунич, Соколов, завоювахме след изпълнение на дузпи и се футболната академия в Белград. Йордан е 
жественото отбелязване на Й. Георгиев, Нацков, Гюров, класирахме в Нишка футболна зона. женен с Ирена, с КОято имат две дъщери - 
завръщането на Балкански в Османович, Л. Джунич и Искрено съжаляваме, че тази година нашият Александра и Андриана. Ц.Л.Р.
Сръбска лига - изток димит- Кирков. Играха още: Манов,
ровградските футболисти Д. Йванов и Алексов. тт г: 1 ПП11
изиграха приятелска среща с Футболистите на Балкан- ЦарибродскО СПОртНО ЛЯ1ПО ДЦ11 
отбора на Ком от българския ски сега са на заслужена по- 
град Годеч по случай 55-го- чивка и наскоро ще започнат 
дишнината на града. подготовките си за първен-

Попаденията отбелзяха ството на Сръбската лига - из- 
Османович (три), Нацков и ток.
Кирков.

В състава на Балкански бя-

Футболният турнир стартира на 15 юли
И тази година през летните тно лято". Централно съби- ки и традиционната среша 

Д.С. месеци в Димитровград ще се тие в рамките на мероприя- между „стария" и „младия" 
проведе „Царибродско спор- тието ще бъде турнирът по състави на димитровграД'

малък футбол, който ще за- ския отбор, 
почне на 15 юли. Отборите След баскетбола идва ре" 
ще бъдат разделени в четири дът на плажния волейбол» 
категории. В рамките на тур- както и на мероприятието 
нира ще се проведе и тради- „Забавна школа по футбол за 
ционният атлетически тур- деца".

Два състава на димитровградския КСР лович бе втори в своя сектор. ИИР по скокове „Джамп". Организатор на всичките
Карп взеха участие в състезанията за купата Другият отбор на Карп се състезава в Кня- След това ще се проведе прояви е Община Димитро® 
на Сърбия в дисциплината хващане на риба с жевац, където в конкуренцията на 24 отбора пР°явата „Дни на баскетбо- - град с помощта на спортни 
плувка. зае 18 място. ла , в рамките на която тимо- клубове, Канцеларията 3‘

Единият отбор се състезава в Ниш и в кон- До края на сезона ще бъдат проведени със- ве' фьставени от по трима бас- млади и сътрудника за спорт- 
куренцията на 14 отбора се нареди на 6 място, тезания в Бор, Бърза паланка, Долевац, Враня кетболисти, ще играят по- А
В индивидуална конкуренция Добрица Пав- и Парачин. Д. С. между си. Ще я последва със-

1 тезание по стреляте на трой-

Състезание за купата на Сърбия по спортен риболов

Карп шести, Павлович втори
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Сръбски и бълаарски планинари се срещнаха на Руй КК Цариброд

Дружба Сред божествено Десет каратисти 

хубава Природа издържаха изпитите
Двадесет и четирима члено

ве на планинарското дружес- 
тво „Мосор" от Ниш и петима 
любители на планинарството 
от Бабушница тези дни изка
чиха най-високите върхове на 
планина Руй на сръбско-бъл
гарската граница.

Бабушничанинът 
Аранджелович, който е извее- 
тен като голям любител ма 
планинарството и ски спорта 
не само в Сърбия, но и в чуж
бина, казва, че обиколката

Десет члена на клуба по ка- центрацията. 
рате Цариброд тези дни По
лагаха изпит за 
на по-силни колани и всички-

Треньорът на КК Цариб- 
получаване род Горан Кръстич похвали 

всичките каратисти и споде- 
те ги издържаха. С жълти ко- ли, че кандидатът за член на 

се сдобиха Мартина националния състав Марко 
Игова и Катарина Ставрова, с Тодоров ще бъде на къмпинг 

| оранжови - Александра в Суботица през средата на 
Андрич, Анастасия Стоилко- юли.
ва, Александра Иванова и През летните месеци чле- 
Дарко Стаменов, със зелен - новете на КК Цариброд ще 
Никола Наков и със сини - почиват. С новите дейности 
Андрея Божилович, Урош ще започнат през септември, 
Леков и Александър Каме- когато между другото е зап- 

ЖЗЙйлДЙ нов. ланувано да представят
Оценявана бе техниката, по-обстойно този спорт в 

държанието, хомогенизация- местните училища, 
та на движенията, контролът,

||||й|8|йд бързината, ритъмът и кон-

,

А *
лани

ч.Саша ле

}я
Г г

по ’
склоновете па планината е би- 
ла изключително събитие и |р8й 
съжалява, задето малцина ба- кйЬн 
бушничани се включиха в нея. 
Въодушевен е както от прек
расната природа, така и от 
дружбата с колегите си от 
Ниш, с които от дълго време 
участва в планинарски похо
ди. И нишлията И

.
Б.л

* т«

Я:,'
Тъжен помен
На 23 юли 2011 г. се навършва ЕДНА 

ТЪЖНА ГОДИНА от смъртта на нашата мила
устроена спонтанна приятел- планинарството. Нашите пла- 

гор Радо- ска среща. Планинарите от нинарски маршрути на Цър- 
- 1 заради двете страни са прекарали за- ни връх (четиримеждието

малкия орои любители на едно няколко часа в обмен на между Пресека, Студена, 
планината, които посещават опит и весело настроение. Стрелъц и Цървена ябука), 
този край, защото, както каз- Саша Аранджелович по- Столски камък, овонска баня с 
ва' природата е божествено сочва като интересна плани- околността й, Руй и Сува пла- 
хубава. нарека дестинация Ракитски нина са магнит за планинари-

Най-високият връх на пла- камък или Ветрен, както го на- те от други градове и места в 
мина Руй е на 1706 метра над ричат някои, издигащ се на Сърбия, изтъква Саша Аран- 
морското равнище и се нами- 1456 метра над морското рав- джелович и добавя, че в близ- 
ра на самата гранична линия нище. От този връх се отваря кото бъдеще планинарството 
между Сърбия и България. От хубав поглед към околността ще стане спорт номер едно не

на Звонци и Лужница. Аран- 
ериториите на двете стра- джелович казва, че Бабуш-
По стечение на щастливи нишка община има най-мал- бушнишката експедиция са 

обстоятелства по същото вре- ко 5 планинарски маршрути, съгласни, че е необходимо в 
ме този връх са изкачили пла- но населението в общината планинарския авантюризъм 
нинари от България и така е недостатъчно се интересува от да се включат много повече

хора от Бабушница и околни
те селища. Много важно е в 
планинарските дейности да се 
включат млади хора, понеже 
това е изключителна възмож-

савлевич съжалява

СТАНА МИХАЙЛОВА 
(1947 - 2010)

Панихидата ще отслужим на 23 юли от 11 ч. на гробища
та в с. Белут. Каним роднини и приятели да ни придружат.

Времето минава, а тъгата остава. Благодарим ти за всич
ко, което стори за нас.

Почивай в мир!
Скърбящи: съпругът Иван, синът Стефан, дъщерята Рада, 

снахата Нада, зетът Сладжан и внуците Бобян, Александър
и Милиян

него се виждат големи части 
от те

само у нас, но и в света.
И останалите членове на ба

ни.

Възпоменание
На 7 юли се навършват ПЕТ ГОЦИ-НИ от смъртта на на

шия мил брат
ност както за любителско 
спортуване, така и за обмен на 
житейски опит и запознаване

ИОВИЦА ИВАНОВ 
от Димитровградс нови краища, хора и техните 

традиции. За постигането на
тази цел е необходима добра __
воля да се уредят планинар- 
ските маршрути, като се орга- 
низират доброволни акции 
или пък задачата се повери на 
общинската туристическа ор
ганизация.

Бабушнишките любители 
на природата наскоро ще ор
ганизират нова планинарска 
акция, но все още не съобща
ват маршрута и целта на похо- 

Часлав Благоевич

Винаги ще си с нас!

Сестрата Райна и братът Георги

Възпоменание
На 20 юли 2011 г. се навършват ШЕСТ ТЪЖНИ 

ГОДИНИ от смъртта на нашия мил съпруг, баща, свекър и 
дядо

ВЕНКО РАНГЕЛОВ 
(1948 - 2005)да.

Тъгата по теб не престава, но ние вечно ще 
те обичаме. Ти си тук, в мислите ни, в споме
ните ни. Винаги си с нас.'Джипиада" през Църноок//
Твоите най-мили: съпругата Рада, синът Дарко, 

снахата Хелена и внуците Вук и МатияОколо 50 любители на те- | 
ренните (ой гоай) возила и на 
планината миналата събота по
теглиха с десетина джипки по 
горските пътеки към планина 
Църноок.

Маршрутът на пътуването 
минал през село Паралово - 
Църноок - Зли дол - Бресница, 
където в двора на манастира 
„Св. Илия" за участниците бил 
организиран обед.

Организатори на събитието 
са група ентусиасти от Босилег
рад и преселници от нашите 
краища във вътрешността на 
Сърбия. Както узнаваме от ор
ганизаторите, това е петата та
кава "джипиада" и от година на

Възпоменание
На 16 юли тази година се навършват 7 ГО

ДИНИ от смъртта на нашата майчица

АСКА ЯНЕВА 
по баща СТАЙКОВА

На 21 ноември ще се навършат 43 години от смъртта на 
нашия баща

БОРИС РАДЕНКОВ ЯНЕВ 
от с. Долна Лисина

Почивайте в мир, миди родители!
Със сведнати глави вашите деца: Драган, Верка и Миланка със

семействата сигодина има все повече участни- 
В.Д.Б.ци.
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Лъсно йе да 

Щдаваш съвети, 

ама дай паре!

Плажна мед® »<м

Летото дълбоко за- идем ако дадеш поне 300 евро !
Защо я да давам, бре сине, малко 
ли съм давал, питам га, а он одреза:

гази, школю завър- 
и големата ишише

малата деца, а я йош не съм пису- „Щом даваш съвети, че даваш и па- 
д ’ съм ре.Ти незнаешлидеканаколегутувал за летньете почивкье и не ,,

ви питувал накуде че вачате. Некой ми жената има голему плату, па за 
може би че мисли дека си праим работую и децата, а я а моита жена
майтапи, та у овуя тешку кризу да и безработната деца.

Те ти наша работа! Разбрамо сесе занимавам слетуванье. Арно ама
нейе истина, не се шегуйем, знам зачас, ко баща и син. А тамън мис- 
дека често йе била криза при нас, лео дека су се посъвзели, дека не 
ама си йе имало народ кой си иде требе вече да давам ни на сина, ни 

на море и планине, или у баню и на снау, ни на големити унуци. А за 
чу дека и овия дни преди глав- онова другото и дума да нема! Тека 

млого души били по иде работата, та алалем нема даният сезон
Гърцию и Турцию, а другьи се дочекам синът или унуцити да поч-

ну нам да ни даваю, на мене и на 
На синатога ми колега бил у бабичкуту. А и она се усукала около 

Петкокори ли се ока, како ли му мене, та не могу да уздънем. Каже 
йе име, у Гърцию и само това си ми: „Манчо, немой да млатиш ко 
расправля еве неделю дъна - те буалкя гърснице. Са ли ти йе зор да 
ценете су ко при нас, те има све дърнчиш децата, а и нам кво ли ни 
живо по продавнице (оно и тука па требе. Видиш ли дека нема ол- 
има, мислим си, ама паре нема), равия од овуя кризу и у овуя държа

хте млого убава и чиста била во- ву...дърн, дърн, дърн...“ А тамън 
* V'Т-Ц дата, убаво прекарали дните, мислео дека йе време за ваканци- 

жената му нейе морала свак дън йе, почивкье, за по-безгрижни дъ- 
да пържи и вари мандже, само нове, од ония що су на нас

старцити остали. Тамън реши из- 
Я реко и мойто дете да се гот- весно време да не мислим за поли- 

ви. Щом колегата йе могъл и не тичкье и държавне работе, а и да не 
било скупо и он че може. Арно казуйем за онова какво ми йош тре- 
ама синът ни пет ни шес: „Че бе, щом съм привремил...

Ч готве топърва да иду.

понекига...

1_____Любовен хороскоп

Рибите се числят сред най-хитрите и нещастни хора в 
понеже са много искрени в своите желания и цели и любовните маневри. Нептун ги прави майстори в измама- 
често се възмущават от несправедливостта. Говорят та. Използват всички недостойни средства за постигне на 
за своите намерения открито и прекалено често. Во- благополучие и емоционален разряд. Но в защита на Риби- 
долеите обикновено са щастливи хора и често са въз- те може да се каже, че в по-голямата част от случаите те са

мите не подозират, че тяхното поведение не е честно.
Как да удовлетворим Рибите? Болшинството от Рибите 

неуважение към ума и индивидуалността му. Не му живеят в света на илюзиите. Понеже не са либерални в сек- 
позволявайте да мисли, че просто е инструмент за ва- суалните отношения, с тях трябва да се играе с преструвки.
шето удоволствие. Той няма да търпи това. Не му Много жени Риби са сексуално фригидни и с любимия мъж се държат хитро, влас- 
предлагайте да прекара с вас една нощ - ще ви отка- тио, грубо, оскърбяват го, за да компенсират своето лошо отношение към половите 

же. Необходимо му е да познава партньора си. Дълги сексуални отношения с страсти. Такива хора често слагат маската на добродетелност и самопожертвова- 
водолеите са невъзможни. ние. На мъжете Риби не им е свойствено това поведение. Те обикновено са роман-

Положителни черти. Водолеят е добър, мек знак, готов винаги да се притече тични, внимателни и предани любовници. Ако в семейството се появи несъвмести- 
на помощ. Скромен е и рядко се опитва да има преимущество над своите мост, те рядко се развеждат. Вместо това, усилват позитивните аспекти в техните 
приятели. В любовта е много верен и предан духовно, но винаги малко сдържан и не отношения. Тъй като Рибите са воден знак, те са крайно емоционални. Постоянно 
обича да проявява своите емоции.

Отрицателни черти. Основната заплаха за успеха на Водолея е неговата 
тенденция да използва своите способности за опити да заеме видно положе
ние в обществото. Поради желанието на Водолеите да правят това, което ис
кат без да се съобразяват с последствията или мнението на другите, хората ще 
съдят за тях по външния им вид, без да виждат тяхната искреност и други доб
родетели.

Икономика на любовта. Водолеят е прекалено зает с човешките ценности, 
тайните на човешкото съществуване, света на душата и ума, затова не забеляз
ва, че болшинството хора стоят на колене пред златния телец. Водолеите рядко 
се борят за достигане на икономическа власт, за да купят любов или секс.

Оценка на верността. Водолеят е много верен във всички области на човеш
ките отношения. През юношеските години е предан и доверчив приятел и за
пазва дружбата обикновено до старостта. В съпружеството? Първо трябва да 
го накарате да се ожени. Когато все пак се ожени, той е верен докрай, може би 
не винаги романтично, но винаги последователно, спокойно и малко сдържа-

Водолеите не са изкусни в любовните маневри,

наградени за своята оригиналност.
Как да се удовлетвори Водолей? Никога не показвайте

устройват проверки на своите партньори, за да докажат своята любов и да пока
жат, че подозренията им са само фантазии. Рибите трябва да се пазят от параноя и 
чувството, че са ги предали. Трябва да развият положителните качества като съчув
ствие, гостоприемство, щедрост.

Положителни черти. Рибите имат много положителни черти. Техните намере
ния обикновено са честни. Снизходителни са към грешките. Обичат красотата на 
природата. Имат силно развито чувство за хумор. Често са прекалено съвестни в 
работата, но трябва да се научат да са методични и организирани. Трябва да вярват 
в себе си и своите способности, доверявайки се на интуицията си.

Отрицателни черти. Често живеят в своя измислен свят и го предпочитат вместо 
да се изправят лице в лице с реалния живот. Биха били по-спокойни, ако се научат 
да живеят в днешния ден. Рибите трябва да се опитат да стабилизират своята лич
ност. Понякога настроенията им изведнъж се променят.

Икономика на любовта. Ако не умеят те да правят пари, изкусно манипулират те
зи, които могат да правят пари.

Оценка на верността. Обикновено Рибите са верни хора, особено когато са мла
ди, когато са в дълбоки и дълги връзки с властни личностни.но.
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