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В кроя но август и началото на септември

Борис Тадич посети в края на Народното събрание Цецка 
август България, гсьдето заед- Цанева бе на визита в Бел
ни. с българския премиер град, където участва във фо- 
Бойко Борисов присъства на рума на жените - председате- 
съвместно учение на армиите ли на парламентите от ЕС и 
от дветестрани. Президентът на страните от ЮИЕ, които са 
на Република България Геор- в различни фази на присъе- 
ги Първанов участва в девета- диняване към съюза.

И на трите срещи бе оцене-та регионална среща на дър-
ръководители на но, че българо-сръбските от-жавните

Югоизточнастраните от ношения са изключително
Европа в древния Виминаци- добри. От информациите 
ум край сръбския град Което- сръбските и българските 
лац. На маргините на среща- дии обаче не се разбра дали 
та българският държавен гла- събеседниците 
ва размени мнения със сръб-

ме-

са се докосва
ли до въпроса за положение

ския си колега във връзка то на българското националмеждудържавните отноше- но малцинство в Сърбия.яия. Също в началото на сеп-
и Борис ТадичСтр@ СЪРАЕЧНА СРЕЩА: Президентите Георги Пър

В Босилеград заседава Управителният съвет на „Прогрес Над 600 т0иг4ь@р)и учоотЛшш В третия междувадроден фолклорен 
- програма на европейското партньорство с общините" . .. феста!^_ "Босалеародско Кр_даще пее а тондуВо" -------

.• ......

1,4 милиона евро 

за нови развойни 

проекти
^Средствата ще бъдат подсигурени от Европейския съ
юз и правителството на Швейцария. *100 хиляди евро са 
предвидени за Босилеградска община - за купуване на 
нов камион за изкарване на боклук.

Стр.®

Наташа Йоцеба Панич представи 
новата си книга в своето родно село

"Някой със сигурност ще дойде"
Стр
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Хотел Сакс Балкан 
триумфира на 48-ия 
турнир по малък футбол 
в Димитровград Стр.® и 0
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помирение
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Българският премиер Бойко Борисов и сръбският президент Борис Тадич 
присъстваха на съвместно учение на под разделени я от двете а рмии__

2

Сърбия ще ползва опита 

на Ьългария в икономиката, 

отбраната и сигурността
Икономическото развитие па Бълга

рия е добър пример за Сърбия, етапа яс
но от изявление на президента Борис Та
дич. Заедно с министър-председателя 
Бойко Борисов,. вицепремиера Цветан 
Цветанов и министрите на отбраната 
България н Сърбия Ашо Ангелов и Дра
ган Шутаповац, той изгледа бойните 
стрелби, с които на зенитния полигон 
„Шабла" се проведе съвместното бълга
ро-сръбско тактическо учение 
2011". ■

Премиерът Борисов, президентът Тадич и 
министрите на отбраната поздравиха 
участниците в учението с постигнатите 
отлични резултати. И четиримата подчер
таха ролята па „Есен 20П" за развитието ”1
на двустранното партньорство в облас- I 
шша на сигурността. „Не е често срсишно \ 
явление, но това е бъдещето, тссдии държа
ви да правят съвместни учения. По-добре е 
противникът и съревнованието при военни
те да са па полигоните", коментира българ
ският министър-председател.

на

„Есен

„Искам да поздравя моя приятел пре- последните години, в изграждането на ин- 
миера Бойко Борисов с високите резул- фраструктурни обекти, в политическата сфе- Участниците в деветата силват сътрудничеството в 
тати, постигнати в икономиката през ра по отношение па членството ви в НАТО и регионална среща на държав- областта на културата, както

Европейския съюз. Сърбия желае Пите ръководители на стра- и да стимулират помирение- 
да стане част от тези организации иите 0т Югоизточна Европа то в региона чрез културното 
и ще използваме вашия опит в об- приеха декларация, в която сближаване, 
ластта на икономиката, отбраната се обявиха за помирение ма Генералният секретар на 
и сигурността", каза президентът народите в региона и изграж- ЮНЕСКО Ирина Бокова 
Тадич. Той изтъкна също, че отно- дане на европейското им бъ- (България) заяви, че срещата 

между България и Сър- деще. В срещата, която се показва увереността на ръко- 
проведе край древния рим- водителите за стимулиране

щенията
бия в момента се намират на 
най-високото си пиво на доверие и ски град Виминациум край на помирението на региона 
благодари на министър-председа- гРаД Костолац в Съроия на чрез повишаване на култур-

тема „Съвременното изкус- мото разноооразие. 1я изгък- 
тво и помирението в Югоиз- на, че изкуството играе важна 
точна Европа", участваха пре- роля за реализиране 
зидентите на България, Алба- мирението в района.

По време на форума пре

| теля Борисов за личния му принос
за това.

Двамата държавници подчер
таха ролята на инфраструктурата 
за региона па Югоизточна Европа. 
„Искаме да изградим супер ии- 

.... , ______ фраструктура", бяха думите на Та-
дич. „Проектираме, изграждаме, 
строим от Белград до Истанбул, за

на по

пия, Хърватия, Македония,
Черна гора, председателят на зидентът на Република Сър- 
Председателството на Босна бия Борис Тадич размени 
и Херцеговина, високопоста- мнения по състоянието на 
вени представители на други двустранните отношения с 
страни от ЮИЕ, генералният президента на Република 

да могат стоките да бъдат превоз- директор на ЮНЕСКО Ири- България Георги Първанов.
по магистрали", допълни на Бокова, европейският ко- Българският държавен ръко- 

Бойко Борисов. Той посочи още, мисар по образованието, куд- водител постави въпроса за 
че строителството на автомобил- турата, мултиезичността и отваряне па други избирател- 

.-2 пи пътища ще е приоритет до младежта Андрула Василиу, ни секции за предстоящите 
2020 г., след което усилията на какго и представител па Съ- избори, извън дипломатичес- 
Европа ще бъдат насочени към вета на Европа. ките представителства
модернизирането па железници- В декларацията ръководи- България, в духа на досегаш- 
те и увеличаване на скоростта на телите на 7-те страни заявя- ните традиции и практика.

вани

ма

■‘:У<ПРЙЯТЕЛ И: Премиерът Бойко Борисов 
/. и -ирезидеитъ/// Борис Тс/дич

Председателят на Народното събрание Цецка Цачеба бе на визита в Беларад

ват, че ще продължат да за-влаковете.

По-активно и ползотворно 

парламентарно сътрудничество
Жените - председатели на предложение на Цецка Цаче- и да се запознаят с работата 

парламентите от ЕС и от дър- ва от тази година формата на на българските им колеги от 
жавите от ЮИЕ, които са в клуба е разширена стехни ко- Комисията по европейски 
различни фази на присъеди- лежки, ръководещи' парла- въпроси и контрол на евро- 
няване към съюза, тези дни ментите от ЮИЕ. пейските фондове,
проведоха среща в Белград. През последните месеци Председателят на НС Цец- 
Домакин на форума бе пред- сътрудничеството между ка Цачева и председателката 
седателката па Народната българските и сръбските пар- на сръбската Скупщина Сла- 
скупщипа на Република Сър- ламентаристи е станало е вица Джукич-Деянович бяха 
оня Славмца Джукич-Деяно- по-активно и ползотворно, категорични, че българският 
вич, а една от участничките бе оцениха ръководителките на ПЪЛНО СЪГЛАСИЕ: Славиуа Джукич-Аеянович 

и Цецка Цачеваопит за усвояването на сред- 
и председателят на Народно- двата парламента. По време ства от еврофондовете може 
то събрание па Република на посещението си в Скупщи- да бъде особено полезен за 
България Цецка Цачева. пата на Сърбия председа-

Форумът па жените - пред- телката на Народното събра- 
седатели на парламентите от ние отправи покана към 
ЕС е съдаден по идея на шеф- сръбските депутати от Коми- 
ката на австрийския парла- сията по евроинтеграция да 
мент Барбара Прамер. По посетят Народното събрание

наградени в София за Деня може да се отбележи по тоз^
на Европа. Славица Джу- начин и 15-годишнината 
кич-Деянович приветства създаването на Процеса ‘ 
идеята и заяви, че те двете ще сътрудничество в Югонзт 
напишат общо послание до на Европа, който стартира 
колегите си от региона, за да България.

сръбската страна. Цачева 
предложи на сръбската си 
колежка организирането на 
регионален младежки кон
курс „Виж ЮИЕ през 2020", 
като победителите ще бъдат

от
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XXI сесия но Общинската скупщина в Босилеград |0ще двадесет дни до началото но преброяването на населението

„Почетен гражданин" за премиера Бойко Борисов 

и директора на ВМА Стоян Тонев
Босилезрад

Усилени подготовки
Комисията, която бе фор- ствията на Статистическия 

мирана от Общинския съвет, институт. Той посочи, че ве- 
върши усилени подготовки че са получили необходимия 
за преброяване на население- материал за преброяването.скупщина прие на сесията си приходите и разходите от 299 

от 1 септември решение за 248 410,51 на 272 318 410,51 ди- 
присьждане на обществени нара. Както посочи Смилка 
признания по повод тазго- Митова от общинската финан- 
дишния Ден на общината - 21 сова служба, сумите, които за 
септември. С титлата "По- реализация на съвместни про- 
четен гражданин на Община екти с общината подсигуряват 
Босилеград ще бъдат удостое- ПРОГРЕС, ПБИЛД, ЦХФ, 
ни премиерът на Република ХЕЛП и други международни 
България Бойко Борисов и на- организации, вече няма да бъ- 
чалникът на Военно-медицин- дат в бюджета, а ще се насочват 
ската академия в София гене- към отделни банкови сметки, 
рал Стоян Тонев. "Общеетве- Критикувайки предложе
но признание ще бъде присъ- пия ребаланс, шефът на отбор- 
дено на Симеон Дянков, -----

общинското ръководство да 
изтегли кредит до 100 милио
на динара за купуване на поро- 
дисти крави, които да бъдат 
дадени на животновъдите в об- то, което в Сърбия ще се про- Избрани са 11 инструктори, 
щината. Кметът Захариев по- веде от 1 до 15 октомври т.г. които ще обучават 89-те 
ясни, че преди десетина дни За председател на комисията преброители, 
общината е получила разре- е назначен Станиша Зинови- 
шение от Министерството на еВ/ началник на Общинското щини в Сърбия, така и в Бо- 
финансите да изтегли кредит 
за тази цел и добави, че с про
екта ще ръководи Общински
ят съвет, който ще определи 
условията за даване на кравите 
на заинтересовани животновъ- състава на комисията са и подадени 24 кандидатури, 
ди. Той изтъкна, че междувре- служителите в Общинското докато за 89 преброителски 
менно Министерството на зе-

Както и в останалите об-

управление, а за зам.-предсе- силеградска голям брой хора 
дател Владимир Стоименов - кандидатстваха за инструкто- 
шеф
Управление за кадастър. В инструкторски места бяха

босилеградското ри и преброители. За 11-тена

управление Никола Савов, места заявки подадоха чак 
меделието е пуоликувало кон- Любимка Миланова и Влади- 244, предимно незаети лица. 
курс за даване на породисти мир Митов. В работата на ко- Зиновиев подчерта, че пре- 
дидатствалаТза°1ХкраТи? оба- мисията е включен и Зоран димство при избора на кан- 
че предложените условия са Тодорович, който е предло- дидатите за преброители са 
неприемливи, тъй като цената жен от Статистическия ин- имали незаети лица с виеше 
на една крава е около 2,5 хиля- ститут в Белград. и полувисше образование и
ди евро, а необходимо е и учас- Председателят на комиси- студенти. С цел успешно 

общината от 20%, както ята Станиша Зиновиев казва, провеждане на преброяване- 
и на животновъдите. Затова че подготовките се провеж- то, за избраните преброите- 
Общинският съвет ще обяви дат според пдана( к^йто 0 ди ще бъде организирано

предвиден в Закона за преб- тридневно обучение.

!Р
ОАническата група на ДС Глигор 

цепремиер на Република Бъл- Григоров изтъкна, че отборни- 
гария и министър на финанси- ците въобще нямат представа 
те, отговарящ и за българите в за кои проекти става дума 
чужбина; Сергей Игнатов, ми- това и Захариев поясниха, че 
ниегьр на образованието, мла- общината е спечелила следни- 
дежта и науката на Република те проекти по конкурсите на 
България; Росен Иванов, пред- посочените организации: "По- 
седател на ДАБЧ; Дирекция добряване на комуналните ус- 
"Вяра и религия" ма Републи- луги" - участие на общината 
ка България; Милан Марко- 1,2 милиона динара; "Ремонт 
вич, министър на държавното на църквата в с. Извор" - 3 ми- 
управлеиие и местното само- лиона, "Краище - център за 
управление, отговарящ и за уникални овощия" - 290 хиля- 
човешките и малцинствени ди; "Балкански младежки син- 
права, и Зоран Мичович, ди- тез" - 500 хиляди; "Пътища на 
ректор па Управлението за ве- културното наследство в Пчин- 
теринарна медицина към Ми- ски окръг" - 430 хиляди; 
нистерството на селското сто- "Общински центьр за услуги" 
панство, тьрговията, горското -1,2 милиона динара, 
стопанство и водите.

ви-

. Ми-

тие на

тендър за купуване на поро
дисти крави при далеч по-из
годни условия. Глигор Григо- рояването, и според напът- ПЛ.Р.
ров остро критикува предло
женото решение, изтъквайки, *
че в него е трябвало да се посо- ДиМШПробзрад
чи точният размер на кредита а------------11------ с
и условията за теглене и връ
щане. 78 преброителиОтборниците разрешиха на ПА.Р.

За предстоящото преброя- нове са Лиляна Петрова, на- 
ване на населението в Съроия в чалник отдел стопанство и фи- 
Димитровградска община ще нанси в общинското управле- 
бъдат ангажирани 78 преброи- ние, Ивица Матов, самостояте- 
тели, седем от които ще са ре- лен сътрудник в общинския
зервни. Окончателният списък отдел за селско стопанство и
на преброителите ще бъде устойчиво развитие, Иван Ива-

В ход са избори за местни председател на местния от- тния отбор са шестима, а в с. обявен на 2 септември. нов, инженер по геодезия в
отбори в рамките на общин- бор в с. Белеш стана Бранко Белеш - четирима. Общината е разделена на 24 местния клон на Службата по
ската организация на Демок- Цветанов, градския отбор но- Тези дни ще се проведат преброителни участъка. кадастър, както и Славица
ратичната партия в Димит- мер 1 оглави Гошко Милков, избори за местните отбори Председател на общинската Павкова, която като статистик
^вгрТд ОТ обРщо 7, изборите а Градския отбор номер 4 - на партията в с. Желюша, ГГХщ^аГдТв-еГн
досега са проведени в 4 мес- Станимир Андреевич. както и в градските отоори зеличков а нег0Б заместник _ е член на републиканската
тни отбора. За председател В двата градски отбора са номер 2 и 3. началникът на общинското уп- преброителна комисия. Б.Д.
на отбора в с. Лукавица е из- избрани по осем члена, в с. Б.Д. равление Велин Николов. Чле-
бран Александър Димитров, Лукавица членовете на мес-

Димитробзрад

Избори в организацията на ДС

В Босилеград ?п™лПЙП Управителният съвет на ..Прогрес - програма на европейското партньорство с общините^

1,4 милиона евро за нови развойни проекти
'Средствата ше бъдат подсигурени от Европейския съюз и правителството на Швейцария. ‘100 хиляди евро са ус годишния доклад за
предвидени за Босилеградска община - за купуване на нов камион за изкарване на боклук. работа на "Прогрес", в кой-

,, пооекти в 25-те общини, щипа Владимир Захариев из- положително влияние върху то се подчертава, че през
Управителният съвет на Р ше бъдат подсигу- рази благодарност към всички икономическото развитие на първатагодипаотреали-

„Прогрес - програма на евро- Р Д Европейския съюз и участници в срещата и особе- общината. След увода бе пред- зацията на програмата са
пейското партньорство с оо- Е Цто иа Швейца- но към представителите на ставена и видеопрезентация вложени 1,8 милиона евро. С
щииите" на 27 юли т.г. проведе пра ХИдяди евро са пред- „Прогрес". Обърщайки се към на природните, икономичес- тази сума са финансирани 
заседание в босилеградския Р „ Босидеградска 0б- представителите на Мииис- ки, туристически и други по- общо 21 общински инфрас-
хотел "Дукат . Освен прелета- вид упуване на нов ка- терството на икономиката и тенциали, с които разполага труктурни проекта.
вителите на „Прогрес има щ■ ''ваие на боклук, регионалното развитие, Заха- Босилеградска община. "Прогрес" е участвал и във
25-те общини от южната и -а.иза1,ИяТа на този про- риев ги помоли да окажат по- Грем Тиндал, мениджър на финансирането на 40 про-
югозападната част на Съроия, оа у а добави ю хи- мощ и съдействие граничният "Прогрес", между другото екта заедно с неправител-
които са включени в програма е ' преход "Рибарци" да се от- подчерта: ствени организации и мес
та, на заседанието присъстваха д Р оавителното си слово крие и за преминаване на ка- - "Прогрес" настои да под- тните самоуправления, ко-
и представители на някои ми- ^ у Босилеградска об- миони със стоки, което ще има крепя общините с цел те да си ит0 имат за цел да подоб-
пистерства, Канцеларията за кмеш у .. създадат механизми и да усво- рЯт положението на мла-
устойчиво развитие ма недос- . ЦЦиЯ .я ят знания, които ще им помог- дите и па маргинализира-
тагьчно развитите раиони в ® Вр| .1 нат ефикасно и дългосрочно да ните обществени групи.
Сърбия, представители на до- | планират и осъществяват свое- Той е подкрепил финансово
порите - ЕС и правителството то обществено и икономичес- и изготвянето на 12 градо-
на Швейцария, на Държавната ко развитие. "Прогрес" ще устройствени плана в об-
агенция за българите в чужои- ЗЦНя" настои да помогне на общини- щипите.
иа, Канцеларията ма ООН за -ЛНВъЪш те да създават условия за прив-
оказване на проектни услуги, Т личане на нови инвестиции и
на националните съвети на ^ да си осигуряват финансови
българите, албанците и роми- Я 
те в Сърбия, на босилеградски 
частни и общински предприя
тия и др.

Управителният съвет прие 
решение 1,4 милиона евро да 
бъдат вложени за нови развой-

след това присъстваха на от- 
средства за реализация на раз- криваНето на Международния 
войни проекти посредством фолклорен фестивал "Боси- 
предприсъединителните фон- Деградско Краище 
дове на Европейския съюз и от цуВа". 
други донори, каза г-н Тиндал.

Участниците в заседанието

пее и тан-

ПЛ.Р.
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Лиляна ПаМа е новият мимшр Я)*М“ “ЗЬ 

на регионалното развитие за президент без почивен ден
— циониата форма, толкова До 17.00 часа на 17 септем- дигнат от инициативен ко- 
I по-бързо европейските пари Ври Централната избирател- митет. Главна дирекция 

Ц ще са на наше разположение на комисия (ЦИК) ще прие- ГРАО ще проверява досто- 
/•.I и няма да има необходимост ма документи за регистра- верността на предоставените 

‘Ф 1 ■ да използваме пари от дър- ция на кандидатите за прези- на ЦИК подписи. Банков де-
У , .;Ц жавиия бюджет. Ще напра- деит и вицепрезидент на вече позит от 10 000 лева е друго

Досегашният
тник-министьр в регионал
ното министерство Лиляна 
Павлова ще оглави ведом- 
ството. Това съобщи премие- ■ - 
рът Бойко Борисов в Минис- ! . А
терски съвет. Росен Плевне- 
лиев подаде оставка като ми- Д
нистър, за да се влючи в пре
зидентската надпревара като 
кандидат на управляващата 
партия ГЕРБ.

Лиляна Павлова е човек с

замес-

' Ц вим всичко възможно до регистрираните от комисия- изискване за регистриране на 
края на месеца апликацион- та партии, коалиции и ини- кандидатпрезидентски двой- 

1Щ пата форма да е комплекто- циативни комитети за учас- ки от инициативни комите- 
вата, подадена и да очакваме тие в изборите на 23 октом- ти. Такова изискване за кан- 
само одобрението на Евро- ври. ЦИК ще работи без по- дидатите за държавен глава и 
пейската комисия, надявам чивен ден. Това каза пред вицепрезидент, издигнати от 
се още тази година.

Тръгвам си с високо вдиг
ната глава и поемам напред, генцова.

ГГ:;;
■

Агенция „Фокус" говорите- вече регистрираните от ко- 
комисията Ралица Не- мисията партии, няма. Всич-добра репутация, заяви Бо- ^ 

рисов. Тя е много добре под- ///7/ 
готвена, с необходимите ка
чества, добави премиерът.

Първият въпрос, на който

лят на
ки кандидати подават с доку- 

За регистрирането на кан- ментите си и декларация, че 
заседание Росен Плевнелиев. дидатите за президент и ви- отговарят на законовите 
Подавайки оставка, той на цепрезидент, издигнати от изисквания за участие в пре- 
практика губи възможността инициативни комитети, е не- зидентската надпревара, 
да се върне и отново да бъде обходимо да бъде представен 
министър, ако не спечели в списък от 7000 граждани, в ЦИК са подали документи 
надпреварата за президент

каза преди правителственото

т
Лиляни Павловасе наложи да отговори нови

ят регионален министър е за 
автомагистрала „Струма":

До набирането на вестника
Всичко зависи от нас. Колко- 

Сроковете са в наши ръце. то по-бързо подадем аплика- подкрепили с подписа си сь- за регистрация на кандидат- 
ответния кандидат. Гражда- ските си листи партиите 
ните имат право да подкре- ГЕРБ и „Атака", 
пят само един кандидат, из-Депутатите отложиха 

гласуването на промените 

в Конституцията свързани 

с Пакта за финансова 

стабилност

БВП е 

нараснал 

с 0,3 %
Държавен фонд 

„Земеделие" одобри 

проекти за над 15 млн. 

лева от Програмата 

за селските райони

През второто тримесечие 
на 2011 година Брутният вът
решен продукт /БВП/ в Бълга
рия нараства с 0,3 на сто спря
мо предходното тримесечие. 
За същия период БВП в ЕССлед прегласуване, с „Отлагането на гласуването из- 

91 гласа „за" депутатите дава безпомощност. Това е страх нараства с 0,2 на сто. Това со- 
отложиха гласуването на от гласуване, защото знаете, че ня- чат данните на Националния 
първото четене за изме- ма да можете да съберете мнозин- статистически институт. Експертната комисия за ето на селския туризъм и за
пение и допълнение па ство и това ще е прецедент", заяви В сравнение със същото осигуряване^ на прозрачност изграждането на фотоволта-
Конституцията, предаде зам.-председателят на ПГ на Коа- тримесечие на предходната ( °А°°РИ 46 проекта за ични електроцентрали. Суб-
репортер на Агенция лиция за България Ангел Найде- година, сезонно изгладените ’1ад 15 млн-лв„ съобщиха от сидията, която фондът из-
„Фокус" . Парламентар- нов. Той подчерта, че промени в данни показват нарастване на Държавен фонд „Земеделие плаща за производството и
пата група на Коалиция Конституцията се правят, когато БВП с 1,7 на сто в ЕС. БВП в «4 '' продажбата на енергия от въ-
за България предложи в има събрано минимално мнозин- България нараства с 2 на сто Проектите са по две от зобновяеми енергиини из-
дневния ред за работа на ство, което основният закон изис- 33 същия период. мерките па Програмата за точници, е 80 /о от одобрени-
Народното събрание ква. „Разискванията на проектоза- През второ тримесечие на Разв11тие 113 селските раиони: те инвестиционни разходи,
гласуването на поправ- кон завършвате гласуване. Подло- 2011 година в сравнение със ЗИ „Разнообразяване към не- Това е с 10 /а повече от по-
ките във връзка с Пакта жете промените на гласуване и ще същото тримесечие на пред- земеДелски дейности и 312 мощта по други проекти по
за финансова стабил- видите, че нямате подкрепа и това ходната година, най-висок „Подкрепа за създаване и мерките 311 и 312, където
пост, но председателят е ясно за всеки. Не се опитвайте с икономически растеж се наб- Рззвитие нз микропредприя- фондът покрива до 70% от
на бюджетната комисия псевдо процедури и с приказки за людава в Литва със 6,2 %, Лат- тид ' ..... одобрените разходи, но не
Меида Стоянова предло- дълговата и световната криза да вия с 5,7 %, Швеция с 5,3%, По Мярка 311са одобрени повече от левовата равнос-
жи отлагането му и де- отклонявате въпроса за гласуване- Полша с 4,5 % и Австрия с суосидии за 7 169 644 лв., а по тойност на 200 000 евро. По-
путатите от мнозинство- то", призова Найденов депутатите 4,1%, докато Португалия от- мярка 312 - на стойност 8 047 мощта и по двете мерки е на-
то подкрепиха предло- от ПГ на ГЕРБ. чита спад с 0,9 %. 105 лв. Инвестициите са насо- сочена към предприемачите
жението. чени предимно към развити- в неземеделския сектор.

Заселиха диви коне, напуснали българската територия преди хиляди години
Диви коне, изчезнали преди хиляди години от 

територията на днешна България, бяха отново за
селени. Това стана по бълг 
„Новото тракийско злато'
природата в Източните Родопи. Животните бяха 
докарани сьс специални камиони от Страната на 
лалетата и пуснати в безлюден район на община 
Крумовград.

Дивите коне са 12 и са от едно семейство. Пропъ
тували са 2 500 километра от Холандия до 
си местообитание. За да се адаптират към средата, 

трябваше да им създадат условия: Тряб
ваше да ги сложим в тази малката ограда, за да мо
гат да се разпознаят цялото семейство. Можем да 
кажем, че семейството вече се намери, успокой се.

Преди да дойдат в България, конете са били в 
природен парк в Холандия. У нас те ще живеят сво
бодно в природата, където ги чакат много опаснос
ти:

Ще се сблъскат с вълците. Тревата може би ще 
бъде с различно качество от холандската и водата

ще е по-малко.
Дивите коне, известни като тарпани, са обитава

ли Балканите и Европа още от каменната ера. В 
природата този вид е изчезнал в края на 19-ти век. 
По-късно породата е възстановена в Полша чрез се
лекция на домашни коне. Тарпаните са спокойни, 
тихи и любопитни към хората. Кметът на Крумов
град Себихан Мехмед обаче изрази опасения от ре
акцията на местните жители.

Тарпаните ще останат близо година в заградена 
площ от 3 декара. Ще ги пазят електропастири. За 
да наблюдава реакциите им в новата среда, сред 
тях ще живее 22-годишната холандка Яел Ван дер 
Шлейс. За животните ще се грижи семейство мес
тни фермери. Идеята е дивите коне да станат ту
ристическа атракция, а когато се размножат да се 
предлагат у нас и в чужбина. Интерес към тях вече 
има от няколко природни парка на Балканите.

Автор: Валя Апостолова, кор. на БНР в Кърджали

аро-холандския проект 
за възстановяване на

новото

еколозите



бооил&граусжа крони&а
59 септември 2011

ЖВ ,щ|;«ич'Ш!ТГН- тшг [длц[Ш1и1>1и!<|]

Община Босилеград и Центърът 
за култура организираха от 27 юли 
до 2 август в Босилеград третия 
международен фолклорен фести- 

под название "Босилеградско 
Краище пее и танцува". Проявата 
тържествено откриха кметът на 
Босилеградска община Владимир 
Захариев и Грем Тиндал, менид
жър на Програмата "Прогрес - 
Европейско партньорство с об
щините". На откриването присъс
тваха и представители на някои 
общини от вътрешността на Сър
бия, които на този ден в Босилег
рад участваха
Управителния съвет на Програма
та "Прогрес".

По време на 
вечери на откритата сцена в училищ
ния двор бяха изнасяни концерти, в 
рамките на които се представиха 17 
танцови състава от Сърбия, Бълга
рия, Македония и Франция с над 600 
изпълнители. Босилеградската пуб
лика имаше уникална възможност да 
се наслаждава на великолепните из-

ученическото общежитие, Дирекци
ята за строителни площи и пътища, 
общественото предприятие "Услу
га", босилеградската фирма "Нагар- 
д", буяновашкото предприятие "Би 
вода" и др., посочи той.

- Изкаказвам голяма благодарност 
към всички участници в проявата, 
към организациите и фирмите, кои
то финансово и организационно под
крепиха реализирането на фестива
ла, както и към кмета Владимир За
хариев, който беше инициатор за 
провеждането на този фестивал и без 
чието съдействие нямаше да напра
вим такова мащабно мероприятие, 
подчертава Глигоров. Благодарим и 
на целия технически екип, който ус
пешно се справи с всички задачи, тъй 
като организирането на един такъв 
фестивал за нас представляваше го
лямо предизвикателство, добави той.

вал

в заседанието на

седемте фестивални

Момент от откриването на фестивала

"Балкан" (София), "Константин" 
Освен домакините, фолклорния (Ниш), "Будители" (София), "Алек- 

ансамбъл към Центъра за култура в са" (Бързи брод край Ниш) и "Бра- 
Босилеград, във фестивала участава- нислав Нушич" (Владичин хан), 
ха още 16 ансамбъла и то: "Рас" от Организаторът на мероприятието 
Нови Пазар, "Ле буке дежон" (Фран- Любен Глигоров заяви, че провежда- 
ция), "Пауталия" (Кюстендил), "Ро- мето на фестивала финансово са под- 
долюбие (Кюстендил), "Рашка" крепили "ПРОГРЕС" - Програма за 
(Рашка), "Гергана" (Кнежа), "Власи- Европейкско партньорство с общи- Ч" 

на сътрудничеството между различ- на" (Сурдулица), "Младост" (Ковин), ните и Министерството на културата та 
ни народи и етнически групи чрез "севдах" (Враня), "Осми октомври" и информационното общество на 
представяне на богатото им култур
но наследство, напълно беше постиг

ната.

Специален гост на фестивала беше 
Илия Луков, известен български пе
вец на народни песни и организатор 
на "най-дългото хоро", което по иде
ята на д-р Ана Караангелова през 
2005 година беше организирано в Со
фия и като такова е включено в книга- 
..1 на рекордите на Гинес. Освен че 
изнесе два концерта, Луков органи
зира "най-дългото босилеградско хо

ро", на което 
• се хва

наха некол- 
костотин бо- 
силеградчани 
и танцьори от 
фолклорните 
ансамбли, с 
което по сим
воличен 
чин бе отпра
вено посла-

пълнения на танцьорите и на раз
кошните им носии, в които те преми
наваха в дефилета из центъра на гра
да. Целта на фестивала - укрепване

(Крива паланка), "Здравец" (София),
-Б двора на заедно 
Центъра* и и за култу
ра бе орга
низирана 
и своеоб-%

щ разна из- 
Щр. ложба па 
1&2 уникални 
ДВ ръкоделия 

от дървоу 
които из
работва 
босилег- 
радчани- 
нът Не-

на-

ние за мир и 
сътрудничес
тво между 
всички наро- 

над Алек- ди. Втория си 
сапдров. концерт Лу

ков изнесе по
повод офици
алното закри-

I : Сърбия. Благодарение ма съдействи- ване на фестивала на 2 август - Илин- 
ето ма кмета Захариев, финансова деИ/ а преди това на този ден участва 
подкрепа оказаха и Държавната и в културната програма по повод 

В рамките на фестивала бе организира» художествен пленер в които участваха агенциязав чужбина и бо^ селската служба в село Извор и посе-
11 художници от Ниш Владичин хан, Вършец, Софии, Перник и Кюстендил, силеградските фирми Виктория ти службите в Горна Лисина и Брес-
какшо и босилсгЬадският самодеен художник Александър Захариев. Участниците в груп , Бест енерджи и Босил ме- иица.
плен ра рисуваха мотиви от Босилеградско, а техните творби - обгцо 22, остана- тал". Организирането на фестивала
** да украсяваш фоайето на Лома на културата в Босилеград. помогнаха и основното училище,

ПУ1.Р.

Пожар в Долна ЛюбатаПенсионерите отбелязаха деня 

на организацията си В долнолюбатската местност Поляна над маха
ла Широки дол на 30 август избухнал пожар, 
който бързо изпепелил сухите тревисти расте
ния и борова гора и се разширил към махалата 
Бързаци, както и към центъра на селото.

В потушаването на огнената стихия веданга се 
включили огнеборците от босилеградския Отдел 
за противопожарна защита и заети в Дирекция
та за строителни площи и пътища.

се проведе и тържествено заседние на Изъл- по повод 1 октомври - Световен ден на стари- 
нителтшя съвет, па което бе изнесена сказка за те. Воден бе разговор за участието на пенсио- 
празника ибяха разисквани отчетът за рабо- мери от общината в четвъртата олимпиада 
тата а сдружението от началото па годината, "Трета възраст", която от 29 септември до 1
както и пановете за дейностите му до края октомври ще « проведе в Сба'™

ронаж на председателя на 1Ю1К- и вицепре
миер Йован Къркобабич.

па

на 2011 г. Членовете на УС обсъдиха и въз
можностите за осигуряване па материална и 
друга помощ на бедни и болни пенсионери в

ПЛР.
ПЛ.Р.
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Проект на НПО “Зелена алтернатива” Решения на 

Общинския съветЗа достоен живот
В периода от май до сеп * С решение на Общинския съвет в Димитровград е 

променен ценоразписът за изкарване на смет от стра
на на частни лица и фирми на местното сме1ище. За 
едно камионно ремарке, напълнено със смет, от об
щинския бюджет ще се отделят 1600, за тракторно ре
марке - 1000 и за автомобилно - 600 динара.

* Общинският съвет взе заключение до няколко ме
сеца да се ремонтират всички селски пътища с мака- 
дамеиа настилка. Работите би трябвало да завършат

следващата зима. Ще се работи 
най-напред в районите на Забърдие и Висок, а след 
това и в Бурела.

тември Неправителната ор
ганизация "Зелена алтерна
тива" от Димитровград реа
лизира проект под название 
"Захапи живота". Мотото на
проекта е "Не се отклонявай
само право! Живей здраво". 
Става дума за работилници
за млади, имащи за цел У
младото поколение да разви

до началото нават отношението към здрави
те стилове на живот и стой
ностите, които правят живо
та по-красив. Говори се и за
отрицателните т.е. вредните
неща, които трябва да се от

Апелбягват.
През лятото бяха органи-

Да пестим питейната водазирани пет изобразителни и
работилницилитератур 

на теми: "Какво се случи, ко-
пи

Директорът на комуналното предприятие в Димитров
град Слободан Антов в изявление за местното радио каза, 
че в предстоящия период е възможно общината да се 
сблъска с липса на питейна вода, заради спада на нивото на 
водата в изворите и нерационалното й изразходване от 
страна на гражданите.

Антов апелира рационално да се харчи питейната вода 
и да не се ползва за напояване на зеленчукови градини. 
"Доколкото продължим така, ще се сблъскаме с проблем, 
който няма да можем лесно да решим", каза той.

Директорът оцени, че в случай на необходимост и об
щинското управление трябва да реагира, като ангажира 
комуналните полицаи да контролират как се ползва вода-

Нека да отбележим, че през лятото е имало проблеми с 
питейната вода и те още са актуални осебено в по-високата 
част на градския квартал Чуй петъл, както и в крайградско
то село Желюша над магистралното шосе.

вот" (младите и отношението
им към хуманостга).

Партньор на "Зелена ал
тернатива" е
лиотека "Детко Петров",

Народната биб-

която през лятото се проведо
ха 40 работилници, в които
участвахая 30-ина млади на
възраст от 14 до 22 години, ко
ито рисуваха, писаха, подгот
вяха презентации...

За нуждите на проекта е та.изготвен интересен клип, как
то и филм под название "За
хапи живота". Под печат е и
книга с литературни и изоб- Б.Д.разителни творби, създадени
в работилниците. Финалната
програма ще се проведе през
първата половина на септем- От конкурса “Фермер” 
ври. :

Проектът "Захапи живота"гато любовта се роди" (отна- пропастта" (за младите и бо-
репродуктивното лестите, които предизвикват е реализиран със средства на 

здраве и младите), "500 кало- зависимост), "Да се срещнем Балканския фонд за местни
инициативи.

8 милиона за разгръщане на 

селскостпанска дейност
сящ се до

рии на ден" (за проблемите в на фейса" (младите и Интер- 
храпенето), "На крачка до нет) и "Кръвта означава жи- Б.Д.

Общо 35 селскостопански разгръщане на селскостопан- 
производители от Димитров- ската им дейност. За целта от 
градско през тази и следва- общинския бюджет ще бъдат 
щата година ще получат отделени около 8 милиона 
средства от конкурса "Фер- динара, 
мер", който обяви общински
ят Фонд за развитие на сел- получаване на средства са по- 
скостопанско производство, лучили общо 53-ма домаки- 
Председателят на управител- ни. Най-голям брой заявки се 
ния съвет на Фонда Алексан- отнасяли до набавяне на ме- 
дър Игов сподели, че през та- ханизация и уреждане и из- 
зи година ще бъдат финанси- граждане на нови селскосто- 
рани 17, а през следващата 18 пански обекти, 
проекта на местните произ
водители, целенасочени към

От началото 

на 2011 г. 270 

кръводарители

Търси се решение за
пречиствателната
станция

Игов сподели, че заявки за

Директорът на димитровградското комунално 
предприятие Слободан Антов сподели, че компетен
тни лица вършат биологически, химически, хидроло- 
гически и други анализи, в резултат на които ще се ус
тановят евентуалните технологически нередности в 
работата на пречиствателната станция в с. Белещ. 
Антов добави, че от тези специалисти 
предложат и възможни инвестиции в станцията, с 
цел премахване на евентаулните проблеми в работа
та й. '

В 8-то за тази година добро
волно кръводаряване се отзова
ха 40 хуманни граждани. 

Организаторите В. Аизразиха 
удовлетворение от броя на от
зовалите се кръводарители. 
Акцията се проведе в хола на 
Центъра за култура.

От началото на годината чрез 
акциите в Димитровградско са 
събрани към 270 единици кръв, 
а до края ма декември трябва да 
се проведат още 5 акции.

се очаква да
Акция на Форума на жените към ОО на 
ДС 6 Димитровград__________________

Нека да напомним, че от известно време 
крайградските села Белеш и Желюша се оплакват, че 
се усеща воня от пречиствателната станция, която е 
особено силна

жители на

Подаръци за учениците 

в Драговитапрез горещите летни дни.
В. А.д. с.

Активистки на Форума 
жените към Общинския сь-

на деца вече нямат нужда.
Председателката на Фору- 

на Демократическата пар- ма на жените Драгица Миле- 
тия тези дни посетиха чети- ва сподели, че заявки за полу- 
рикласното училище в с. Дра- чаване на такъв вид помощ са 
говита, където на учениците подали 14 бедни семейства с

Група млади димитровградчани неотдавна чин любителите на рокенрола желаят да оз- цветаиТоливТиТругиТ^- ощТакции с№ 
организираха музикален хепенинъг в мес- наменуват 42-годишнината от провеждането нически поибоои РУ ^ хуманитаре!

™?™”ОТО Р““Р°" "Р°"»"™ •»»- Р в7~«Щ«т..=.4р.го.к»
се хитове от 70-те години на 20 век. Местността Гърбини кошари е едно от лю- пи ла Н3 УЧе™" се Учат 6 ученици трш

Промотьорът на акцията художникът бимите излетни места на димитровградчани. на Демократическата партия ™ти“ас " ^ ^ 
Александър Денков сподели, че по този на- Б.Д. прибори, от които техдните Р

Музикален хепенинг 

на Гърбини кошари
вет

в

в. А
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Димитровградчанки участваха в международна 
детска работилница От тържеството по повод награждаването на победителите в конкурсите на 

Държавната агенция за българите в чужбина

Как се създават Родна реч, багри и песни 

анимационните от цялата планета 

филми
* Членове на Поетичната работилница към Народната 
библиотека Детко Петров" участваха в работата на 
8-ата Международна детска работилница на анимаци
онни филми във Враня.

В Националния дворец на децата в София на 26 юли 2011 година се проведе тържес
тво по откриване на изложба и награждаване на победителите в конкурсите на 
ДАБЧ за деца от българските общности по света - по изобразително изкуство „Бълга
рия в моите мечти", за есе „Стефан Гечев" и за народно пеене „Прехвръкна птичка".

Традиционната културна 
проява се проведе под патро
нажа на г-н Симеон Дянков,

От 19 до 24 август във Враня ферата в работилниците ка- заместник -министър предсе- 
се състоя вторият Световен заха, че е била чудесна Това е лател и министър на финан- 
детски фестивал на анимаци- и причина в бъдеще да се ста- сите на РепУблика България, 
очните филми и 8-та Между- раят възможно повече да усь- Г-н Росен Иванов' предсе- 
народна детска работилница вършенстват техниките за Д3™ на Държавната агенция 
на анимационни филми, в създаване на анимационни за българите в чужбина при- 
работата на която взеха учас- филми. ветства участниците и гости-

деца от Индия, България, Като резултат от работил- Те и сполели радостта си от 
Хърватска и няколко градове ниците са подготвени три Факта' че еД“н такъв ден обе-

г динява и събира на едно мяс
то млади и талантливи бълга-

тие

ри от различни точки на све
та. Наградите бяха връчени 
на победителите от г-жа Да
ниела Петрова, председател 
на Комисията по културата , 
гражданското общество и ме
диите в Народното събрание. 
Конкурсът по изобразително 
изкуство бе представен в спе
циална изложба, включваща 
всички отличени детски ри
сунки. По подходящ начин 
посетителите имаха възмож-

Кристииа дХжорЬтвич с наградената си творба

Традиционно и тази година сред отличените бяха и деца 
от нашите училища. Тазгодишните лауреати са от ди
митровградското училище „Христо Ботев": Кристина 
Джорджевич получи първа награда във втора възрастова 
група ( деца от 11-14 години); колективната творба на 
Катарина Арсова и Милица Маринкова, подучи втора наг
рада, също във втора възрастова група и Йован Улчар - 
трета награда в същата възрастова група.

Участие взеха в програма- в тазгодишното петнадесето издание на литературния 
та с изпълнения на песни конкурс „Стефан Гечев" трета награда в първа възрасто- 
призьори от конкурса „Прех- ва група (деца от 7-10 години) получи Кагпарина Горчева. 
връкна птичка": Моника Нека да изтъкнем, че успехът на Катарина е осъществен 
Азманска от ОАЕ, Христо в силна конкуренция (248 участници от 18 държави). Ра- 
Миронов и Максим Каранов достта с наградените от дилштровградското училище 
от Франция Ана-Моника Ге- споделиха с присъствието си някои от родителите на де-
__ч „ „„„„цата, Елизабета Георгиева, ръководителка на Поетичпа-оргиева от Канада и вокална ^ р'6отилница ^НБ „'/етко Петров", Катарина Си-
група^ „одравец от идеса, неонова, директорка на основното училище, Иван Ива- 
Украйна. Домакините се кое, директор на димитровградската библиотека, Дание- 
включиха със специален поз- ла Пейчева от името на НС на българите в Сърбия, който

осигури превоза на отличените деца.

ност да се запознаят и с награ
дените съчинения на учас
тниците в литературния кон
курс.

в Сърбия. В проявата участва- филма, които посетителите драв към българските деца 
ха и членките на Поетичната на фестивала във Враня има- зад граница с изпълнения на 
работилница към Народната ха възможност да гледат по Школата по атракционни из- 
библиотека "Детко Петров" в време на закриването на фес- куства, създадена към Нацио- 
Димитровград
ничката Мартина Манчева, Организатор на проявата
седмокласничката Милица бе Школата по анимационни лите И близките на младите 
Заркова и петокласничката филми от Враня, а покрови- таланти от странство, техни 
Катя Димова както и техния тел Министерството на кул- учители от българските учи- 
ментор Елизабета Георгиева, турата на Сърбия и град Вра- лища зад граница, предста- 

Участието на Димитров- ня. вители на посолства, непра-
градчанките в престижния Б'А- вителствени организации,
фестивал е осъществено бла
годарение на добрите резул
тати в реализирането 
местен прокет на Центъра за 
култура и библиотеката 
"Детко Петров", финансиран
от Министерството на култу- За поредна ,-одина десетучи-
рата на Република Сърбия. тали от основното училище в родни танци и др., които са из-

Милица, Мартина и Катя Босилеградучастваха веемина- насяли професори от Шумен-
имаха възможност да научат ра „Българската идентичност ския университет „Епископ
пешо повече за начина на съз- през вековете", който от 16 до Константин Преславски. Се-
лаването па анимационните 3(5 юли т.г. се проведе във Варна минарът е организиран с цел
Ш^ от известни професо- в организация на Министер- опресняване на езика и профе-филми от известни пм ^ нд об анието и нау- сионална подготовка на учите-
ри по анимация 1астко ката на Република България и лите за обучение на учениците видни български творци и др.
рич, който ръководеше раоо- департамента за информация по бъларски език и други пред- И споделяйки радостта от които всички участници са
тилница с пластелин, Нитин и п0„исшаваНе на квалифика- мети. това уНИКално и благородно проявили към родината на
Дойде от Индия, който на де- цията на учители във Варна. За- Освен обучението, за учас- сьдити нека ИЗТЪКнем дедите и бащите си, към ней-
цата показваше техниката на едн0 с босилеградскйте, на се- ™"2™*<*М"Н*Р*** ора фрагмент от словото на писа- ния език, литература, кудту-
колажа, и Саша Лортек, кои- минара участваха и учители от Р"историческ^те зна. теля Стефан Гечев, произне- ра - които са все още малко
то им показваше техниката ^"тровгрм, менитости в морската столица сено на 3 август 1998 год. в ка- известни по света и които вие
на пиксилация (графити) ^.™'и език в Белградския и екскурзии до Балчик и Нос чеството на председател на

Малките бъдещи анимато- б Р ■ Калиакра. журито за есе: „ И все пак, ната задача да показвате на
ри пред вестника ни сподели- У V по'български език и За участниците в семинара е има един белег, който въпре- чуждите народи, 
ха впечатлението си, че све- ература „ рамките на семи- бил подсигурен безплатен 
тът на анимацията е много нар/Са били организирани и престой и обяд. 11/11 •
интересен, докато за атмос- леяции по история, музика,

налния дворец на децата. 
Сред гостите бяха родите-

осмоклас- тивала.

10 учители от Босилеград 

на семинар във Варна
на съв-

математика, информатика, на-

Катарипа Арсова, Милица Маринкова и Катарина Горчева с 
грамотите

истинската обич и внимание,

също така имате великолеп-

Денко Рангелов 
Снимки: Елизабета Георгиева

ки разликите, уеднаквява 
всички участници. И той е:
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училищата в Лукавица 

и Трънски Одоровци 

оцеляват?

8 9 септември 20-.1

Намалява броят на 

учениците в Босилеградско
* В първи клас на майчин ници (по един ученик иде има в По повод първия учебен ден 
български език ще се учат Зли дол стари, Бресница, Му- за първокласниците от цен- р училището у/Христо Бо- те критерии се отнася до
9 ученици в централното сул, Горно Тлъмино и Яреш- тралиото училище в града и тев" хази година би трябвало броя на учениците — за съ-

«е 1=1^1 ШШ Е=~ Е===
леград ще се учат 594 ученици, лаСни училища. От I до УШ рите в чужбина - Димитър Поради мадкия брой на мрежата на училище трябва
с 22 по-малко от миналата го- клас в 5истьр ще се учат 24, в Владимиров и Йордан Колев, ученици — по двама, бе зае- да приемат общинските
дина. 406 от тях ще посещават Гор1Ш /\нснна _ 21, а в Горна и кметът на Босилеградска об- трашено по-нататъшното съ- скупщини до 11 ноември т.г.
централното училище в града, /]юбата и Долна Июбата по 19 щипа Владимир Захариев. С „ ,,а четиоиклас- По време на лятната вакап-
ните^етипикласми” и^°осмок- ученици. Поради липса на уче- поздравителни думи към при- ^еТчнАИща в Димитров- ция в централното училище 
пите штирикласпи и осмок ИИци от тази учебна година е светващите се обърнаха дирек- У щ , /I тшптия пройттми гт.
ласпи училища в селата. В пър- закрит0 училището в Плоча, а торът на училището Методи градските села Лукавица и извършиха необходими под
ви клас тръгнаха 69 ученици, с отново са открити училищата Чипев и гостите, пожелавайки Трънски Одоровци, но тази готовки за началото на учеб-
13 по-малко от миналата годи- в Горно Тлъмино и Ярешник, в успех на първолаците, а секре- боязън отпадна след разгово- ната година, като подновиха

които ще се учат само по един тарят на ДАБЧ Владимиров ри на представители на мес- инвентара, уредиха спортно
?айчи1овци '7ЖожйТ 3 пъ?волак' пРочетД и поздравителни пие- тното самоуправление в Ди- игрище

;Ради™ 2 в Рикачевои По разлика от предишните ма от Сергей Игнатов, минис- А иа Основното двор, набавиха учебници и
Ц1(1ДИ1С1ЩИ/^1ИИКй1Соии1Ш ПреЗ ТПЗИ учебг-1а ГОДИ*-13 В учи- тър ма образованието, мла- К Г „V л „ т го гполп-п. Т/ „
1 в Горна Любата и Долна Лю- лр цето „'а по.малко пробле- дежта и науката на Република училище Христо Ботев , в др. Очакват се средства и за
оата, Млекоминци, Зли дол ми елипсата на специализира- България, и Росен Иванов, рамките на което раоотят по- преасфалтиране на училищ-
нови, 1 есен, 1 орна Лисина, ни преподаватели по опреде- председател на ДАБЧ. Пред- сочените училища и на Учи- мия двор, който е ощетен по
Църнощица-Две реки, Дукат- лепн 
Дудина махала и Дукат - Цен- Методи
тьр, Бистър, Браиковци, Горно чалото иа иовата учебна годи- 

лъмино и Ярешник. на училището не разполага с по български език. В продъл-
актите потвърждават, че |1ито едИИ квалифициран пре- жение на тържеството учени- 

темденцията на намаляването ПОдавател п0 музикално въз- ци от началните класове изне- 
на броя на учениците продъл- питание а дипсват и по един соха забавна програма, 
жава. И тази година в повечето преподавател По български и 
начални училища в селата ще рбски език. 
се учат по един или двама уче- г

на. 36 първолаци ще се учат в 
цент 
11 в училилищнияв

ставителите на ДАБЧ подари- дищната управа в Ниш. 
ха на училището комплекти 
книги за извънкласно четене

предмети. Директорът 
и Чипев казва, че и в на

време на строенето на спор- 
Нека да припомним, че тното игрище. 

Правителството на Сърбия За учениците от първи,
преди известно време прие втори и трети клас са прис- 
Постановление, съдържащо ти шал и само определен 
критериите за определяне брой безплатни учебници, 

ПА.Р. мрежата на училищата в докато останалите се очакват. 
Сърбия. Един от най-важни- Б.Д.

“Поаанобски манастир 2011” Новини от димитровградското гимназия
Догодина юбилеен пленер От 15 паралелки шест компетентни в Министер- 

с обучение на 
български език

ството на просветата на Сър
бия. Дарението е на стойност 
5000 лева.

В 19-ия изобразителен пленер "Погановски Петров", 
манастир", който се проведе през първата де- Пред представителите на медиите художии-

густ, участваха 10 художници от ците сподедиха впечатлението си, че атмосфе- В димитровградската гим-
бина и то: Евгения Ярц от Лгоб- рата по време на пленера е била твърде прият- назия тази учебна година ще У ЧенИЦИ Пребиваваха 

ляна, Мирко Огнянович и Илия Антония от на и че са имали добри условия за творческа има 15 паралелки в четирите в Ковачевци 
Белград, Лидия Узелац и Владимир Милоше- дейност. класа. В шест от тях обучение- „
впч от Ниш, Емил Бачийски, Васил Вълев и Де- Удовлетворението си от това как е протекъл то ще се провежда на българ- Осемнадесет ученици от 
сислава Христова от София, Валентин Стефа- пленерът сподели и ръководителят на галерия- ски език Общият брой на гимназията/ които през из- 
нов и Нина Ковачева, художници по потекло от та Димитър Илиев. Той оповести и началото иа ™ШП1т, окончяте миналия период се изявиха в
България, които живеят и работят в Париж. подготовките за юбилейния 20-и художествен У кц щ различни конкурси, имаха

Освен в манастира "Св. Йоан Богослов" ху- пленер, който ще се проведе през следващата лен- в първи клас и тази годи- възможност през лятото да 
дожниците черпиха инспирация и от село По- година. Илиев заяви, че е предвидено да се от- на са формирани по една пребивават в Кур0рт на пла- 
ганово, в което бяха настанени, както и от кан- печати монография за проявата, както и да се гимназиална и туристическа нината Ковачевци в Бълга-

е- паралелки с обучение на бъл- У ц ^
в гарски език. В тези паралелки Рия' ^ходите пое българ- 

Б. Д. засега има около 10-ина уче- ското министерство на обра- 
ници, но се очаква броят им зова11ието-
да се увеличи. Ремонтиран покривът

Директорката Снежана 1
Симеонова сподели, че очак- вРеме на лятната по-
ват дарение от Министер- чивка зав'ьршиха работите по 
ството на просветата на Бъл- втоРата фаза от ремонта на 
гария във вид на учебници на покРива на сградата на учи- 
български език. Просветните ли,Чето- Работите са завър- 
дейци в гимназията посочи- шеии навреме. Става дума за 

; I ■; ли кои учебници биха могли пР°ект на училището, които 
да се ползват в образовател- се Финансира от бюджета на 

ВяМ ния процес, докато предста- местното самоуправление. 
ЯЙД вители иа Националния сь- Предстои да се реализира 
ЩгаИ вет на малцинството ни дали ои1е една Фаза °т ремонта н 
. ,а__| положително мнение за това. псжрива.
ЯЯЯ Сега се очаква и съгласието на

сетдневка на авг 
страната и чуж'

ьона на река Ерма.
Сътворени бяха 20-ина произведения, които 

ще обогатят фонда ма галерията "Методи Мето Белград.

организират изложби в галерия в нишката кр 
пост, както и в "Павлиона Цвйета Зузорич"

Наташа Йоцева Панич представи 
новата си книга в своето родно село

"Някой със 

сигурност 

ще дойде"
1к И

Iделската коопе-
Известната писателка от нашето малцинство рация... __

Наташа Йоцева Панич, която живее и твори в Приходите от ^
Пирот, тези дни представи най-новата си книга продажбата на 
"Някой сьс сигурност ще дойде" в родното си книгата писател- 
село Каменица. Преди това промоции 
та творба на Йоцева Панич се състояха и в на
родните библиотеки в Димитровград и Пирот.

В романа писателката възкресява спомените менишката цър- 
за с. Каменица, в което е прекарала голяма част ква "Успение Бо- 
от детството си. Описва някогашните му жите- городичино". 
ли, сьбития от миналото, когато селото е кипя- Книгата е издадена от пиротската "Къща 
ло от хора, когато в него е имало основно учи- книгите". Цената й е 500 динара, 
литце и прогимназия, когато е работила земе-

Б.А

на нова- ката изцяло ще

Библиотеката обогатена 

с 800 заглавия
отдели за възта- 
новяване на ка

на Благодарение на откупа на книги, което ежегодно вър
ши Министерството на културата на Сърбия, Народната 
библиотека "Детко Петров" в Димитровград се сдоби със 
798 заглавия. Става дума за книги от областта на родната, 
преведената и детската литература, изкуството и култура 

хуманистичните и обществени науки. Стойността иа 
книгите е около 410 хиляди динара.

Елизабета Георгиева, работеща в библиотеката, споде
ли благодарността към министерството, добавяйки, че 8 
днешно време това е почти единствения начин да се обога- ! 
ти книжният фонд.

Б.Д.

Артистите от театъра "Христо Ботев" 

се представят в 3 български общини
та и

Димитровградскняттеатърднесще гостува в ровград на 22 септември по случай отбелязва- 
Общппа Костинброд, където ще се представи с нето на Деня на общината, докато на 30 септем-
най-новата си пиеса "Няма даде, няма бате", ври е запланувано гостуването му в град Слив- 
Същата пиеса театърът ще изпълни в Димит- ница, България. Б.А
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рождението и 150 години от кончината на 
И-^ШкНеноб^Денков - Иван Николаевич Денкоглу (1781-1861) Баща и син
ГОЛЯМ 

ДАРИТЕЛ НА 

ПРОСВЕТАТА И 

НАУКАТА ПРЕЗ 

ВЪЗРАЖДАНЕТО

шхд.
Беден, беден е нашият край,
Това всеки от нас си го знай.
Южни овошки тук не виреят, 
Хората с труд и мъка живеят.
От мрак до мрак бащата работи, 
Да осигури некак си живота 
На дъщерята и на сина си мил,
Да не бъдат това, което той е бил.
Мъчи се човека и страда,
Бори се със студа и глада,
Оре, копа, коси, жъне,
Във пот гореща той тъне.
А синът, говедарче малко,
Го моли плачевно и жалко,
Да го пусне на училище да ходи, 
Далеч през баири, планини и води.
И праща го бащата, какво да прави? 
С имота некак той ще се справи,
На труд и мъки живота го е научил, 
Може би сина му нещо ще сполучи.
Синът - надеждата таткова мила, 
С успеха дава на баща си сила,
Да устои, да издържи до края,
А след това - сина си знае.
И виж говедарчето от Църноок 
Стана човек на пост висок.
Доскоро ходеше босо, голо,
Сега кара най-хубава кола.
Във град голем и хубав живее,
За родния край сега не милее. 
Забрави вече бащината мъка,
Че той семейство си има тука.

у хубава и нежна,
Не знае за студ и преспи снежни,
За село не иска да чува,
А камо ли там да пътува.

• ,5ш
м

щШт
Ш

През 2011 г. се™ навършват Големият търговец и бан-
1 сп Г°4ИНИ от рождението и кер, преминал през гръцкото 
гл го^ини от кончината на братство, до края 
Иван Денкоглу, известен като си остава българин, който го- 
„благодетелят на София", рещо люби род и родина. Кь- 

- дарители щата му в Москва е притега- 
на просветата и науката през телен център за българи и за 
българското Възраждане, приятелите на българите.
Той е роден в бедното семей- При него идват Юрий Вене- 
ство на шивача Нено Денков лин, Васил Априлов, Нико- 
и съпругата му Мария в с. лай Палаузов, проф. М. П. 
Балша, Софийско. Още като Погодин от Московския уни- 
малък започва да работи като верситет, братя Аксакови и 
пастирче. Семейството се българи, студенти в Москва, 
преселва в София и десетго- От огромното си състояние 
дишният Иван започва рабо- Денкоглу раздава за благот- 
та като слуга в един хан на то- ворителни цели. Още през 
гавашната махала Капана 1834 г. той дарява 15 хиляди 
(днес района на Съдебната златни рубли и създава фонд 
палата). След като бащата в Московския университет, с 
умира, майката Мария реша- който да се изплаща обучени- 
ва да изпрати момчето при ето на един студент. С тази 
сродник монах в Търновско, стипендия на Денкоглу в 
На петнадесетгодишна въз- Московския университет учи 
расг Иван отива с гурбетчии в Никола Михаиловски, създа- 
Цариград, а оттам с търговци тел на „еленската даскало- 
гърци се озовава в руския ливница", първият наш учи- 
град Нежин, който по онова телски институт. Стипенди- 
време е важен търговски цен- анти са Николай Катранов, 
тър, тъй като е разположен Сава Филаретов, Константин 
до три граници - на Полша, Геров и други. Единственото 
Кримското ханство и Русия, условие е стипендиантите, за- 
Гръцката търговска колония вършили университета, „да 
в Нежин, където живеят и се завърнат в отечеството си и 
доста българи, се ползва с да бъдат полезни нему". През 
привилегии, дадени й от рус- 1849 г. Денкоглу дарява 30 хи- 
ките власти: да внася стоки ляди златни рубли за постро- 
без мито и да пътува свобод- яване на първото девическо

училище в София, което е от
крито 1858 г. Той дарява на 

много книги и

на живота
сети родния край. Заедно със 
завършилия 
университет Сава Филаретов, 
през Берлин, Прага и Виена, 
пристига в България. В писмо 
до проф. Погодин, Денкоглу 
споделя: „Чест ми е да ви уве
домя, че аз си изпълних обе-

Московскияедин от големите

щанието - можах да отида в 
отечеството си... В София 
пристигнах на 7-ми септем
ври с Филаретов, дето бехме 
приети извънредно радостно 
от старейшините и дето с 
удоволствие прекарах 12 дни
и се поклоних на праха на мо
ите родители... Аз оставих 
Филаретов там в училището, 
което бе приготвено по-рано 
и той зае длъжността си... Та
мошният край е заселен с 
чисти българи и нема нито 
един грък...В София има 8 
църкви, а наоколо има 16 
най-стари манастири с много 
стари български ръкописи. 
Аз помолих Филаретов да из
следва и да прибере всички 
редкости." При идването си 
Денкоглу оставя много пода
ръци за софийските църкви и 
манастири, оставя значител
на сума за поддръжка на учи
лището и своя любимец Сава 
Филаретов за главен учител. 
Посещава и родното си село 
Балша.

След земетресението в Со
фия през 1858 г. Иван Денког
лу изпраща сума, с която да 
се закупят 4 хиляди оки 
брашно и да се раздаде на на
селението на града.

На 16 май 1861 г. спира да 
бие сърцето на един от 
най-големите благодетели и 
радетели за българска прос
вета и наука през нашето Въз
раждане. Последният акт на 
родолюбив е завещанието 
му: 1000 рубли завещава на 
софийското училище и 100 
рубли на софийските църкви, 
на десет бедни девици оставя 
по 100 рубли като зестра при 
омъжването им, а 2 хиляди 
рубли завещава да бъдат от
купени от затвора осъдени за 
дългове бедни софиянци.

Скъпият на похвали Геор
ги Раковски нарича Иван 
Денкоглу „благодетел роду 
нашему", който „не само у 
настояще време заслужава 
дълбока признателност от 

на всекиго благовъз-

Женичката м

„Живота - казва - там е самотен,
А народа прост и неграмотен.
Какво ще търсим ние, учени хора,
Да гледаме ли на баща ти обора?"
И синът, като всеки мъж послушен, 
Седи и мисли -.смазан, малодушен: 
„Жената сигурно ще да е права - 
Нали тя е умна градска глава!"
Разбрахте тази история до края,
А сега да ви кажа какво аз зная: 
Примера на учения син следете 
И кат него големи хора станете!
А бащата нека се мъчи и поти,
За чедото свое трябва да работи. 
Стига му е голямата награда,
Че синът не се мъчи и не страда!

нано из цялата територия 
империята. Иван става
на „Нежимекото гръцко брат- училището 
ство" и започва да се учи на учебни помагала. Тези 
търговия. Първо се занимава по-късно стават основа на 
с продажби, спечелва дове- фонда на Народната библио- 
рис и му поверяват и сделки, тека, а личната му библиоте- 
Става съдружник на едри ка, около 600 тома редки и 
търговци в някои търговски старопечатни книги, прерас- 

т 4 - публична библиотека
първото софийско чита

лище „Цвят", основано 1870 г. 
През 1856 г. Денкоглу прави 
голямо дарение от книги за 

в Свищов. Влага 
рубли в 

банка „за

член

книги

тва в 
към

операции и накрая самостоя
телен търговец.

През 30-те години на XIX в.
Иван Денкоглу пристига г 
Москва като самостоятелен 
търговец със значителен ка- училището 
питал. Той започва с банкови 10 хиляди 
операции и възражда търго- Санктпетербургска 
вията със сибирски кожи - вечни времена за училищата 
див самур, норки, сребристи в София". С парични сред- 
и полярни лисици, хермелин ства подкрепя и габровското 
и други, осъществявана през училище. Със средства на го- 
Средповековието от Волжка лемия родолюбец са издаде- 
България. Тези кожи са на ни „Изборния великаго княза 
мода сред руската и европей- Светослава Ярославича 1073 

аристокрация. През 50-те года" (всъщност това е пре- 
години ма XIX в. Денкоглу е пие на „Изборника на цар 
едър търговец, който търгува Симеон"), съчинението на 
с Берлин, Лайпциг, Прага, Спиридон Палаузов „Века на 
Будапеща, Виена и извършва българския цар Симеон и
банкови операции в тамош- други книги. Към края па 
ните банки. Той поддържа живота си основава фонд за 
търговски връзки с богатите обучение на българчета в 1 и- 
българи в Одеса - Николай и шельовския лицеи в Одеса. 
Стефан Тошкови, Николай и През 1857 г. Денкоглу 
Константин Палаузови и др. ществява мечтата си

в Стамен Арсенков-Църиощишки

златни
На 27 август

Граничен събор 

в Жеравино
За поредна година на 27 август пред черквата "Свети Геор

ги" в българското село Жеравино, край самата граница между 
България и Сърбия, се проведе традиционният граничен съ
бор. Съвместно го организираха общините Босилеград и Кюс
тендил. Освен селяните от двете страни I :а граничната бразда, 

събора присъстваха и официални делегации на двете об
щини.

И тази година беше изпълнена съвместна културна програ- 
За хубавото настроение на съборяните се грижеха и кръч- 

марите, които бяха изкарали палатки..
За разлика от предишните години на тазгодишния събор

ска

на

страна
питаното българина, но и у 
веки веков, догде съществува 
българский народ...".

ма.

осъ- 
- да по- имаше по-малко хора.

Йордан Колев
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Турнири, турнири, турнири...
зилецът"
Рангелов.

Бобаи
Отборът на Кей триумфира на традиционния тур

нир за сениори "Лято 2011", побеждавайки на фина
ла тима на Примат с 3:0. Въпреки че преди началото 
на турнира не бяха сред фаворитите, младите футбо
листи на Кей, някои от които вече са титуляри на 
Младост, заслужено спечелиха титлата. На трето 
място се класира Ас, който в,малкия финал надделя 
Краин дол. Освен четирите първокласираии, на тур
нира се състезаваха още 8 отбора: Райчиловци, Да- 
рио Роглиици, Лъв, Торна Любата, Долна Любата,
Ресторант Младост, Чавдар и Вождовац. За най-до
бър футболист на турнира бе провъзгласен Неманя 
Воинович от Кей, съотборникът му Александър Гер- 
гинов се закичи с титлата най-добър вратар, докато 
най-резултатен голмайстор бе Димитър Василев от 
Ресторант Младост. И тази година турнирът за сени- ЦЦЩ 
ори, който продължи десетина дни през месец юли, ' ^
предизвика особен интерес сред босилеградчани.
Всяка вечер по трибуните около малкото игрище на " ’ — '
"Пескара" се събираха по над 300 зрители, а финал- ШШШШжЗ .

между Кей и Примат наблюдаваха над 800 Победителите: Тимът на Лъга

Моника обра
волейболните
наградищ \Л1

По традиция
след турнирите по ___ __
малък футбол на Немаия Ъоипович 

Щ Пескара бе орга- 
Щ низиран и турнир
В по волейбол за сениори, в който участваха 
■ 6 отбора: Моника, Делфини, Лъв, Краин 

дол, ОКБ и Има ни. Титлата спечели Мо
ника, след като на финала се наложи с 3:1 
гейма срещу Делфини. За най-добър во
лейболист на състезанието бе провъзгла
сен Милан Васев от Моника, а брат му Ва
сил Васев от същия отбор бе избран за 
най-добър разпределител. Титлата 
най-резултатен играч на турнира бе при
съдена на Предраг Стаменов, сьщо от Мо-

1I
V. Щ.я

ШеЩ,..' мшштиШЛ

■г

"3л

ния мач
души.

През втората половина на август беше оргаиизи- Турнира за "петлета" - футболисти до 12-годишна 
ран още един турнир за сениори, който предизвика ВЪЗраст, завоюва Кит кет, второ място спечели отбо-
далеч по-малък интерес от предишния. Състезаваха рът на Лъвове, а трето Бест. В турнира участваха и т_титттлия маТИОа" босилеградчани 
се 8 отбора, а титлата спечели Краин дол, който на {^НК, Орище и УСБ. Титлата най-добър футболист А г г
финала победи Ресторант Младост с 3:2. На трето беше присъдена ма Александър Захариев от Кит кет, В помещенията на клуба на пенсионерското дру- 
място се класира Бест. • най-добър вратар беше Любиша Йорданов, а най-ре- жество през юли бе организиран турнир по шахмат
гт-. т ^ зултатен голмайстор Даниел Иванов. за деца до 14-годишна възраст, който спечели Нико-
1 ри мегдана за малките футоолисти ^ На спортния терен в Райчиловци, който община- ла Стоев от Ниш. На второ място се класира Мартин 

На турнира за кадети до 15-годишна възраст три- та построи миналата година, през август бе органи- Александров от Босилеград, а на трето Стефан Ми- 
умфира Магурка, която на финала спечели с 1:0 (след змран турнир по малък футбол за кадети (до 15-го- тов, също от Босилеград. В състезанието се включиха 
продължения) срещу Горна Любата. Трето място за- дишна възраст), в който участваха 8 отбора. Титлата 12 шахматисти.
воюва Бразил, а четвърто Небесни ангели. В турнира спечели Орище, втори ояха футболистите на Бра- Около 40 тенисисти, разпределени в няколко въз- 
участваха и Краин дол, Адмирал, Чавдар и X. За зил, а трето място спечели Чавдар. За най-дооър растови категории, участваха в турнира по тенис, 
най-добър футболист на това състезание беше из- футболист на това състезание беше избран Небойша който бе организиран през август на корта в местнос- 
бран Марян Арсов от Магурка, а най-резултатен гол- Йорданов от отбора на победителите, съотборникът тта Изворщица. При момчетата до 14-годишна въз- 
майстор бе Нинослав Глигоров от Небесни ангели. му Александър Георгиев бе най-добър вратар, дока- раст триумфира Стефан Дойчинов, който на финала

то най-резултатен голмайстор беше „бра- бе по-успешен от Александър Костов. Бобан Ранге-
лов спечели турнира за юноши 
(до 18-годишна възраст), по
беждавайки на финала Борис
лав Раденков, докато при сени- 
орите първо място спечели 
Владица Владимиров, който на 
финала се наложи срещу Ми
рослав Георгиев. Състезанието

ника.

при двойките спечелиха Крис- 
тиян Наков и Борислав Рад-
нков, които във финалния сблъ
сък бяха по-успешни от Мирос
лав Георгиев и Предраг Стаме
нов.

През септември ще бъдат 
организирани турнири по пла
жен волейбол, тенис на маса и
още един шахматен турнир за 
кадети.Прима/// зае второ място

ПЛ.Р.
Третокласирапият тбор Ас

На 48-ия турнир по малък футбол 6 
Димитровград

Ден на волейбола 
“Цариброд опен 2011”

Миша и другарите 

най-добри
Триумфира Хотел Сакс Балкан

Всички награди от турнира събраха футболисти от вратар. Наградата за феърплей бе присъдена на отбора на 
Ниш, които играха за отбора Хотел Сакс Балкан. Във фи- АМСС, който получи диплом и безплатно участие в тур- 
налпия мач след доста обрати те победиха домакинския нира през следващата година, 
отбор Кафе Фиеста Матлекс с 4:2. В мача за трето място На финала при ветераните се срещнаха отборите на 
сили премериха пиротските отбори Сладкарница Рафае- Педа 2004 и Кукуригу сити. По-добър бе първият отбор, 
ло и Спортен тотализатор Барселона, като по-успешни който триумфира с 6:1. 
бяха "сладкарите", които се наложиха с 3:2. Победителите 
спечелиха 200

През август се проведе третото поред
но състезание по плажен волейбол "Ца- 
риброд опен 2011". Участваха общо 10 
отбора с по двама състезатели и една със
тезателка. Първия ден се водеха, елими- 
национни борби, а през втория борби за 
класиране.

Победител стана тимът на Миша и 
другарите, който като награда получи 
5000 динара, диплом и екипировки. На 
второ място се нареди отборът Пандур11" 

аз, който се сдоби с парична награда 
от 3000 динара, диплом и екипировки, 
докато трето място зае отборът на Кафе 
фиеста, който получи 2000 динара, дип- 

и екипировки.
Мероприятието бе организирано от

лично, заслуги за което имат Община 
Димитровград и сътрудникът за спорт 
Александър Андреевич.

Проявата предизвика голям интерес 
сред почитателите на този атрактивен ( 
все по-популярен спорт в Димитро® 
град.

В конкуренцията на младите пионери най-добър отбор 
хиляди динара, купа и дипломи, докато бе Кафе фиеста, който във финалната среща се наложи 

второкласирания и третокасирания отбори сеудовлетво- над Бутик на тестени изделия Оги с 2:1. Трето място спече- 
риха със 120, съответно с 80 хиляди динара. ли отборът на Малки вълци. Най-добър играч в тази кате-

Нишлиите спечелиха най-много индивидуални награ- гория бе Никола Басов. Б конкуренцията на старите пио- 
ди: Младен Коцич бе провъзгласен за най-добър играч и нери първо място спечели отборът на Минерални извори 
стрелец на турнира, а Миодраг Аксентиевич за най-добър Строшена чешма, който се наложи над Който чете по-

В забавната футболна школа
те И

Хотел Сакс Балкан - Кафе Фиеста 
Матлекс 4:2
СЦ "Парк", зрители - около 2000, рефери - Саша Рис- 
тини Дишан Ноиич от Пирот. Голмайстори: Младе- „ „„
иович в 12, Джорджевич в 22 и Коцич в 26 и 31 минута за 22 до 26 август в Димитровград и Бела паланка бе
Хотел Сакс Балкан, Алексов в 13 и 20 за Кафе Фиеста организирана "Отворена забавна школа по футбол". 
Матлекс. Участваха над 200 деца на възраст от 7 до 12 години.
Хотел Сакс Балкан: Аксентиевич, Стоилкович, Тошич, Става дума за проект на УЕФА, който подкрепиха 
Цвстанович, Д. Джорджевич, Милкович, И. Джордже- тните самоуправления в Димитровград и Бела паланка,
вич, Живадинович, Коцич и Стоянович. както и футболните клубове Балкански и Йединство^
Кафе Фиеста Матлекс: Йовичич, Алексов, Пешев, Пет- Центърът за култура в Димитровград и РТ Цариброд. 
ров, Иванов, Нацков, Джунич и Арифивич.

Участваха над 200 деца лом

мес-

ДС.А- С.



Нозсшла

Започна новото първенство на Сръбска футболна лиза - 
изток____
Враня: Динамо — Балкански 2:1
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1п тетопат
Зорииа Николова - 
Костич ( 1937 - 2011 )

Реферът „режисира" резултата
тнтели- окп^Дчпл11 Г' 1СтаАг>ОН 113 "Юмко", ТИЧ -) Алексов 7.5, Манойлович 7 (Джунич 6).
Жт га Гп Л,.Д 500, 1>ер Иован ГРУИЧ °т Играч на мача: Никола С. Тасич.
(йилиппнмч чп ,СТОри: ^0ла С. Тасич в 34 и Балкански преживя незаслужено пораже-
лч „пит к инУта заДинамо, а Алексов в ние в първия кръг от първенството от бившия 
ГтяяДт,^ Балкански. Червеи картон-Иван първолигар. Реферът неоснователно показа 

V Пот а/1каискив 55 минута. червен картон на Станоевич и по този начин
_ П,,т* етР°в”4 '• Филипович 7, Петкович „режисира" резултата на мача. Отгоре на това
Мляленови<С7?м' И- ТРаикович 7 (Милетич 7), той пропусна да свири дузпа за димитровград-
7 Капякт 4 ' 7 РДович Илим 7-5, Вукоевич чани, след като в 77 минута бе съборен Алексов. Малко са градовете, които Сдружението на художници-

Никол-Гс^т14 7^1и1м -)' Милош Ж. Тасич 7 И двата гола домакините отбелязаха след пре- като малкия Цариброд са да- те в Сърбия. Няколко пъти 
" Ка\канГ1'1г съ?ЛЧ '5' , _ „ късвания на играта. Алексов, Костич и Пешев ли на света повече от 150 ху- участва и в Октомврийския

аалкапски. Филипович 6.5, Станоевич 6.5, Ге- пропиляха няколко чисти голови положения 1 }
оргиев 6.5 (Гюров 6.5), Афирович 6, Иваиович 6,
Пешев 6, Нацков 7, Савич 7, Василевич 6 (Кос-

Димитровтзраа: Балкански - Тръстеник ППТ 0:3

Художничка 

на цветята и 

вдъхновителка 

на децата

дожници, които днес живеят салон в Белград, в колективни 
А- С. и творят в Ниш, Белград, Пи- изложби в Париж, Румъния 

рот, Кладово, Нови Сад, и България както и в Сърбия 
Прокупле, Бела паланка, (Чачак, Нови Сад, Крагуевац, 
Испания, България ... Израс- Ниш и др.). През 1987 година

____  тнали в този край, където получава специална награда
продължава да се провежда за изложбата си в гр. Ниш

В своята творческа дейностВтори кръг - второ поражение традиционният пленер по
живопис, художниците от се проявява като художничка,

Димитровград, 27 август 2011 г. СЦ "Парк", защитаваха. Балкански имаше три хубави голо- ^^^увст^зГтозГви^из- та ИЩде° от бремето,3 когато 
зрители - около 1000, рефер Миливое Миличе- ви положения - Нацков в 5 и Василевич в 22 и У * гт1па пт тппмбполския

Прокупле (7). Голмайстори: Васич в 26, 34 минута. От една контраатака гостите успяха кУство- За съжаление през става част от царибродския
Райкович в 56 и Пецич в 75 минута. Жълти кар- да отбележат гол в 26 минута. последните години те ни на- художествег р , Р Цс
тони: Иванов и Алексов от Балкански, Пецич и През второто полувреме домакините напъл- пускат един след друг, но за Николова - Костич изгражда
Симович от Тръстеник. но загубиха контрол над играта, от който факт утеха след тях остава богато- специфичния си начин на ра-

Балкански: Филипович 5, Савич 5 (Петров 6), се възползва гостуващият отбор. В 56 минута то им творческо наследство. бота и индивидуалност. Като 
Георгиев 6, Арифович 5.5, Иваиович 6, Пешев 6, Райкович от свободен удар от 35 метра успя да Тези дни ни напусна и Зо- педагожка, тя изцяло се пос- 
Нацков 6.5, Гюров 6.5, Василевич 6 (Костич -), опъне мрежата след груба грешка на Филипо- рица Николова - Костич, ху- вещава на благородната си 
Алексов 6.5, Манойлович 5 (Николич 5). вич. Окончателния резултат оформи Пецич, дожничка и преподавателка професия, вдъхвайки при де-

Тръстеник ППТ: Анджелкович 7, Карович 7, който в 75 минута сам завоюва една топка, вле- по изобразително изкуство, цата не само любов към из- 
Дигич 7.5, Пантелич 7, Милич (Лисинац7), Ми- зе в наказателното поле и улучи вратата. Родена е в Цариброд през куството, но и откривайки и
ловаиович 7, Пецич 7.5, Симович 7, Смилянич Нека да отбележим, че домакинския отбор 1937 година Основно учили- насърчавайки младите та-
7.5 (Лазич -), Райкович 7.5, Васич 8. от трибуните подкрепяха стотина волеиболис- " п ляит„

Играч на срещата: Васич. ти на РК СЦ Вождовац от Белград, които са на 1 художес- Поклон пред благородния
ПОВт°рТе0™я кръг Балкански^гостува на Радник в т^о Н»1 . Ху- й образ и зримото I худо-

жено отнесоха трите точки от Димитровград. Сурдулица. Мачът ще се играе в неделя на 4 дожествена академия в Ьел жествено дело.
Домакините показаха солидна игра през пър- септември от 16,30 часа. град. Член на УЛУС и учас-
вата част на мача, когато гостите предимно се Д. С. тник във всички изложби на

вич от

Денко Рангелов

Тъжен поменБалкански с нов треньор

шт-
Лигата на ФС РИС

На 26 септември 2011 г. се навършват ШЕСТ 
МЕСЕЦА от смъртта на нашия обичан и скъп 
баща, брат и дядоКузманович

вместо
Миланович

Гостите
по-добри 1 МИЛОРАД ГЕРОВ

1938-2011
писател

И
ма ФСВ първия кръг от първенството 

РИС Балкански (деца младша възраст) загу- 
би като домакин от иишкия Ред Стар с 0:6 След изненадващата оставка на Саша Милано- 
(0-3) Гостите, които в своя състав имаха ВИч Управителният съвет на Балкански реагира 
по-възрастп ии по-опитии футболисти, бя- мигновено и намери нов треньор. Десетина дни 
ха по-добри през целия мач и заслужено преди началото на първенството на Сръбска лига 

трите точки. Във втория кръг децата _ изток начело на отбора застана опитният трен- 
младша възраст на Балкански ще гостуват в ЬОр Александър Кузманович (45 г.), които допре- 
Пирот па Радиички. Мача ще се изиграе в ди известно време ръководи иишкия Радиички.
С1 бота ППРЛМ обед Кузманович има интересна футболна кариера.

Мачовете в категорията деца старша въз- Започнал да играе в ШаЙац, откъдето преминал в 
раст и юноши младша вюзраст Балкански „ишкия Радиички. Известно време играл в Оман, 
тряваше да изиграе като домакин на Рудар а след това и в Австралия. Бил е член ма предста- 
Алпог пт Алексинашки рудници, но по иск вителния младежки състав, на бивша СФРЮ. 
на гостите мачовете са отсрочени. - Отбора превзех в неудачно време. Още не поз-

Тези две категории въвР втория кръг ще навам състава. Ще се опитам в няколко контролни 
гостуват вън Долна Врежина на отборите сре1ци по-добре да запозная играчите и се надя- 
Врежипа 2009 II. Мачовете ще се изиграят в Вам през този сезон да регистрираме успехи, спо- 
сьбота 3 септември преди обед. дели Кузманович.

Панихидата ще отслужим на 24 септември на гробищата 
Орловача (парцел 7) в Белград от 11,30 часа. Каним родни
ни и приятели да ни придружат.

Липсваш ни много! Твоя светъл лик и творчески дух ще 
пазим като нещо най-съкровено в нашите сърца! Почивай в 
мир!

взеха
Опечалени: дъщерята Надежда, зетът Владимир, внукът 
Матия, внучката Ника, братята Иван и Сава, сестрите 

Благица и Олга, снахата Стефанка и останалите роднини

Възпоменание
На 12 септември ще се навършат ДЕВЕТ 

ГОДИНИ от смъртта на нашия мил и непре- 
жалим съпруг и баща

^ПЕТЪР МАНОИЛОВ
милиционер от ДимитровградА■ С.

Приятелска футболна среща Малка обява
Едно е истина — теб те няма и много ни лип- 

Съпругата Любинка с децата
На 21 септември 
т.г. - Малка Бого
родица, в Босилег
рад ще организи
раме среща на 
абитуриентите 
от босилегр ад ска
та гимназия - ви
пуск 1956/57.
Каним съученици- 

да дойдат на 
срещата, която е 
насрочена за 11 ч. 
в училищния двор.

Д-р Васил Василев

Балкански - МФК Костинброд 2:1 сваш.

Гйсг^рш Костич тЪо°1 гГ роК| & Ада- 
капски/спасов в 67 минута за Кос- мов, Беров, В. Стоянов и < 

г,Л дославов.
Маков, Станоевич, През първата част иа игра- 

ЛЯЛ^"С Георгиев, Пеп.ев, Ива- та, докато в със тавите бяха 
Манойлович, Стефа- паи-добрите 

иович Алексов и Османович. мрежите мируваха,
Играха още: Бошкович, Димит- Ре™стРира"а''иЛ1^Рк^УСТрРа- 

ров, Вучков, Савич, Гюров, Пет- във вратата --веди1ьж от_стра 
ров, Йотич, Николич и Костич па на гостите, два пЪТИ от 
У МФК Костинброд: Димчев, Б. страна па домакините. 
Стоянов, Гълъбов, Методиев, К.
Иванов, Здравков, Р. Стоянови1!,

Тъжен помен
На 21 август 2011 г. се навършиха 11 ГОДИНИ от смъртта 

на нашия мил и непрежалим

КИРИЛ ПЕТРОВ 
учител от Димитровград

С любов, която смъртта не прекъсна, с тъга, 
времето не лекува ще те пазим от забра-

&Афир< 
нов, Н

ович,
ацков,

състезатели, 
но бяха те

която
ва дълбоко в сърца си.

Съпругата Павлина и дъщерите Дана и Злата 
със семействата си

. Т

д. с.



Ц;м,ир Сатцра ; Мбшш;
) 2 септември 20ТТ

Босилеградско Краище 

пее и танцува 2011 ретел, крави 

и полетика
опалия, авриканската жега,Тая пуста

опрълйи све що не е под вода и я завалия 
алоса с двете крави. Малко ли опече же
гата, ела да видиш мое летенйе, та ничи- 
йо. Щръкляят како луди, душата ми 
извадия! Затова се принуди да гьи пущам 
истьмнин и гьи пасем до големи ручок, 
па гладни не гладни - право у кошарата, 
та на дявола да пръчат опашкьи.

Тека направи и преди некой дън, ама 
щом улезна у дворо, некакъв дявол напе 
петело и он почна да ми се ерчи, да ме 
облита и да ми спуща крило низ нога. Я 
помана да го ритнем, он одрипи, изви 
шия и се распоя! Дома расправи тая случ
ка на бабата, а она ме залепи како с лай
но. Тека е, вика, кага човек остарее, и 
петловете му се силят! Я сулимен да лиз- 
нем! Море, че му го напием у додръш, 
само още еднъш да ме замете с крило, че 
напръчи краци у грънето. Да не си го 
пипнал! - искрека бабата, та одеята изе- 
ча. Я тури руце на уши и вана дереджа- 
ците додека не е чудо станало.

Това що ми се ерчи петело не е на арно, 
че ме яде некакъв яд! - премисли си и оно 
верно тека биде. По едно време издрън-

Най-дълго/но босилеградско хоро

)

ка калакотрата у джепо, а я си пет пари 
не давам. Понема малко, пак издрънка, я 
се пак не яви, та тека неколко пути, ама 
однемого вече да го тръпим, та се при
нуди да се явим. Ало, тате, продаде ли 
кравите? Де полека синко, пръво се рече 
добър ден, па се праша тате, мамо, доб
ре ли сте... Ей мани ме, голема жега ме е 
напекла... Ама и нас ни е напекла тая го- 
лема жега, па що да чиниме... Абре за 
друга жега ти думам, но ми кажи прода
де ли кравите. Пратил съм абър на един 
тръговец да дойде да гьи прибере, алоса 
с нйи и съм решил що по-бръже да гьи 
теслимим. Това никако!! Да пратиш друг 

! абър на тръговецо да не дооди! Абре 
; синко, па нели тека думаме летоска, да 
; гьи раскачиме, та да може майкя ти да се 
; лечи у болница, па после и я да се прове- 
| рим при доктур, нема кой да гьи гледа... 
■1 Я че гьи гледам, тате! Ама како, ти си да- 
| леко у градо?! Че се връчам, тате, овам са 

ме турили на социялна програма, уш ни 
обещаваят че ни дадат по толко евра на 
година, ама от това, колко ми се чини, 
нема да биде нищо, само ни лъжат да се 
не бунтуеме додека ни затворат вирмата. 
Аа, не бой се синко, те у наща опщина 
некои човеци се напуния с пари от тая 
социялна програма... Е бре тате, тая при- 
каска се завръши, сега гьи нематегаяш- 
ньите западни пари, дръжавата е измела 
сите мучняци и що може да ми даде из 
празна торба? Море синко, мани връчан- 
йе и топръва крави чуванйе, бутай се у 
полетиката, ете дума се скоро че има из- 
борйе, та гледай некако да се углавиш на 
друго место... И от това нема нищо, тате! 
Партиите набутая свои човеци и къде 
требеше и къде не требеше, и колко тре
беше и колко не требеше, и са нема къде 
да се муне игла... Па ти како викаш сега 
са спас само кравите... Кравите, тате! Ама 
летоска не сме накосили за нйи... Че кас- 
триме шума, тате. Епа, да я кастриме, ама 
дооди по-бръже, додека не е пожлътела 
и отпаднала!

"Пауталия" - Кюстендил
"Ле буке дежон" - Франция

Илия Луков "Севдах" - Враня

"Здравец" - София
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