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В Деня на араничната 
полиция на Сър бия

Дачич и 

Цветанов 

подписаха две

декларирайте националната си
РИНАДЛЕЖНОСТ И РОДНИЯ (МАЙЧИН) ЕЗИК

На Малка Боаородица 
____ 6 Босилеарад _

ОПИШИ
ПАТРОННИЯТ
ПРАЗНИК НА » 

ОБЩИНАТА -■
Димитровград

Хубав добив от
малината Сда/>.@

По повод изложбата
на графики и рисунки
на Владимир Дончев

Обич към всеки
дъх, който даваНАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО МАЛЦИНСТВО

Писмо на председателя на Националния съвет Зоран Петров 
до националните политически партии и аразкдански сдрузкения

живот Стр.ф

В село Ибанобо

НАСЪРЧАВАЙТЕ НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ 

ВА СЕ ОЕКЛАРИРЯТ КАТО БЪЛГАРИ
Ново дружество 

на банатските 

българи Сяр-19,
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Още една седмица до началото на преброяването
Представители на НС говориха за преброяването в предаването 

“Актуално” на РТ ЦарибродПисмо на председателя на Националния 
съвет Зоран Петров до националните 

политически партии и граждански 
___ сдружения^_ Националният съвет ще има 

наблюдатели в шест градаНасърчавайте 

нашите сънародници 

да се декларират 

като българи

* Освен към наблюдателите, гражданите ще могат да се обърнат и към Национални 1
малцинството, за да посочат евентуални нередности по времена преброяването.

Стойчев каза, че доколкото всички 
представители. на . малцинството / ни се 
декларират Като българи, това Ще открие, 
възможности за- по-пълноцеНно осъщес
твяване на малцинствените ни права, тъй 
като напоследък на републиканско ниво 
разпределянето на средствата за малцин
ствата се върши в съответствие със ста
тистическата им численост.

Даниела Костова Пейчева, която е 
^ член иа НС, между другото каза: "От фак- 
■ та колко има принадлежащи към нашето 
— малцинство зависи начина, по който ще 

се възползваме от малцинствните ни пра
ва. Доколкото сме повече, по-добре и 

по-качествено ще се въползва- 
ме от правата си."

Тя напомни, че благодаре
ние на координираната дей
ност на националните съвети 
на малицнствата в Сърбия във 
всички общини ще има по един 
наблюдател от съветите. Бъл
гарското национално малцин
ство ще даде наблюдатели за 
общините Димитровград, Бо
силеград, Палилула (в рамките 

край. Има много хора от нашето малцинство, които на град Ниш), Сурдулица, Пи
са уважавани просветни дейци, лекари, директори, рот и Зайчар. Към наблюдате-
адвокати... Те са успели в живота между другото и за- Рашко Минчев лите ще могат да се обърнат
това, че никога не са казали, че са друга националност, гражданите, които преценят,
освен българи. Разбира се, ние сме граждани на Сър- че по време на преброяването е
бия, но сме и представители на българската нацио- имало нередности. Освен към наблюдателите, граж- 
нална общност. И това не представлява смущение, даните ще могат да се обърнат косвено или пряко и 
По-красива е ливадата, обагрена с множество различ- към Националния съвет на малцинството, за да посо- 
ни цветя, отколкото ливадата с еднообразно цвете." чат евентуални нередности по време на преброяване-

Говорейки за предстоящото преброяване, Ратко 
Манчев, който също е член на НС на малцинството 
ни, между другото оцени, че през периода до пребро
яването медиите, интелектуалците, видните гражда
ни, младите хора, спортистите... трябва да се поста
раят повече да говорят за потелкото си. "Обществениг 
ят и политически амбиент е такъв, че всички стреййм 
към европейските интеграции. Знаем на кое Ниво са 
стандартите за правата на малцинствата. Значи пдте; 
зи въпроси вече няма никакво политикантство. До
колкото погледнем законите, това е нашето право."

В телевизионното предаване "Актуално" 
на РТ Цариброд миналата сряда представи
телите на Националния съвет иа българите в 
Сърбия Перица Стойчев, Ратко Манчев и 
Даниела Костова Пейчева между другото го

вориха и за предстоя
щото преброяване на 
населението в Сър
бия. Всички апелира- 

, ха към принадлежа-
' щите на нашето мал

цинство по време иа 
Зц преброяването сво-
[ . бодно да се деклари

рат като българи.
Членът на Изпъл

нителния съвет на НС Стойчев 
* \д. » \ЧА каза, че всеки човек трябва да

'«В*

Председателят на Националния съвет на 
българското иц^ионално малцинство Зоран 
ПетровЩрзШШй изпрани! посмо до полити
ческите партии и гражданските сдружения с 
български предзнщ.р което

Кактб ви е известно, от 1 октомври т.г. за
почва преброяването на населението в Репуб
лика Сърбия. Това е изключително обемисто 
начинание на Републиканския статистически 
Институт,' което има за цел събиране и статис- 
тц'уе:СКй'?йбрабрт1<а:^на данни от значение за 
ползваЦе/от .държавни -ведомства и институ- 
цпи/кактб,и от разми международни органи- 
злцийд.- “ ..'.'А -''.’'".-.

За нае^ като принадлежащи към българско
то науицйдДн.о малцинство, от изключително 
значещуе евсички траждани с българско по
текло да се определят като такива и да декла
рират български за майчин език.

Това е значимо поради факта, че количес- 
Йчестарто на колективните ни права е 

пряко св&рзанрк; бройноСтха на нашето мал- 
цинство. Така йапример броят на членовете на 
Националния съво г е пропорционален е броя 
на принадлежащите към българското нацио
нално малцинство. Посредствено е това е свър
зан и размерът на средствата, които се отпус
кат за финансиране иа Националния съвет. 
Фондът на средствата за подкрепа на програ
ми и проекти от областта на културата, обра
зованието и информирането от страна на съот
ветните министерства се разпределя на мал
цинствата също пропорционално на тяхната 
численост. Правото на служебна употреба на 
малцинствения език е пряко свързано с броя 
на населението, принадлежащо към определе
на етническа общност. Като най-меродавни и 
най-точни данни за тези цели се ползват тези 
на Републиканския статистически институт, 
събрани и обработени по време на преброява
нето на населението.

Националният съвет на българското мал
цинство предприема определени публични 
прояви, с които да анимира гражданите с бъл
гарско потекло, по време на преброяването да 
се декларират като българи с български като 
майчин език. Смятаме, че е необходимо всич
ки политически партии и граждански сдруже
ния да предприемат определени действия, 
според своите възможности и обстоятелства, с 
единствената цел - да анимират колкото се мо
же повече граждани с българско национално 
потекло да се декларират като българи с бъл
гарски майчин език.

С това писмо ви каним да се включите или 
организирате своя кампаня за насърчаване и. 
охрябряване на нашите сънародници да се 
декларират като българи. Активностите ви 
могат да бъдат във вид на публични и медийни 
изявления, разговори , на ваши активисти и 
членове от човек на човек, и друго, което смя-

се казва:

'V*
Даниела Костова 
Пейчева

$V

Ц| Д се гордее с потеклото си и доба-
ви: "Доколкото някой се отка-

Перица Стойчев же от потеклото си, тогава фак
тически се е отказал от майка 

си, баща си, дядо си... Няма причина за това. Принад
лежащите към българското малцинство, които живе
ят в Ниш, по принцип са преуспяващи хора в профе
сиите си. ~Ето например и.д. директорът на Клиничес
кия център в Ниш е българин по потекло от нашия

твото и

то.

Призив на Сдружеше 

„Цариброд"
Сдружение „Цариброд" от Ниш отправя 

призив към своите членове от български произ
ход и към всички останали сънародници от този 
град и от цяла Сърбия да вземат активно учас
тие в преброяването и свободно да се пишат ка
то българи.

б:д.

Босилеград: Подготовките вървят по план

Тридневно обучение за ;
инструкторите и преброителите!

1р|рр1 1

Републиканският статистически институт минала- ни сборници, Сдържащи дра 
та седмица организира тридневно обучение за 11-те 1вила и напътствия, които те ЩДО/ С ^ * I | 
инструктори, които ще координират работата на трябва да спазват. Освен на 
преброителите в общината. Тези дни инструкторите сръбски, тези сборници са пе- |1гаю|М§| чк, Щ
пък проведоха тридневно обучение за 89-те преброи- чатани и на малцинствените ЕТ? р ” ' М
тели. С цел проверка на получените знания, накрая на езици, включително и на бъл- Г. кср , ми
обучението за инструкторите и преброителите бяха гарски. ... | | КяР
организирани контролни тестове. : Той поясни, че всеки преб- Отпиша Зиновиев

Освен 81 преброители, които вече са разпределени роител ще попълва на място 
по местните общности, ангажирани са още 8 лица от формулярите, в които ще
т. нар. резервен състав, които ще бъдат включвани в вписва данните за населението, домакинствата и нед- 
преброяването, доколкото някой от преброителите вижимото имущество, което гражданите притежават 
поради обективни причини не бъде в състояние да из- на територията на Републка Сърбия, а след това за
пълни поверената му задача. В по-големите местни дължително ще попълва и „контролника", в който ще 
общности ще има по няколко преброители (Босилег- вписва общите данни от извършеното преброяване в 
рад -12, Райчиловци - 6, Дукат и Горна Лисина по 3 и определената местна общност или квартал, 
т.н.), а за няколко малки села ще бъде ангажирано ед- - Съгласно правилата и напътствията запровеждз* 
но лице-. не на преброяването, преброителите ще "взимат

11редседателят на общинската комисия за пребро- данни само от пълнолетни граждани, докато данните 
яване Станиша Зиновиев казва, че подготовките вър- за непълнолетните лица ще дават техните родители 
вят по план. Всички лица, които ще бъдат ангажира- или лицата, които се грижат за тях. Предвидено е в 
ни за преброяването, са минали съответно обучение, а преброяването да се регистрират данни, заключител- 
вече са получили и необходимия материал за пребро- но с 30 септември т.г., така че евентуалните променИ/ 
яването - образци, документи и пр. Междувременно които се случат след тази дата, няма да бъдат ВК/1!рре 
на инструкторите и на преброителите са предоставе- ни, посочи Зиновиев. П./П •

■

тате за ползотворно за осъществяване на горе
посочената цел - преброяването да отрази ре
алния брой на българите в Сърбия. Апелира
ме да вземете активно участие в създаването на 
атмосфера за свободно деклариране на нацио
налната принадлежност и майчиния език на 
гражданите.

С уважение,
председател на Нациналния съвет 

Зоран Петров
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В Деня на граничната полииия на Сърбия
Външният министър 
Николай Младенов 
участва в Белградския 
форум по сигурносттаВицепремиерите Дачич и Цветанов подписаха 

две споразумения в Димитровград
посре^стве^на^лизос^дсГгранигшия пункт^Т^)адина"1мина^ия^пеI,ь ГранИчната застава кРай с- рРаДинйе, 
на вътрешните работи на Сьпбин и Бьлгяш.т .Рг/1 3 ^'ипали;1пегък се срещнаха вицепремиерите и министри
мисия и Правилник заошантГ»Р Л, Р Ивица ДЗЧИЧ И ЦвеТЗН Чветанов- Та подписаха Протокол за реад- 
цата в рамките^^гршзичгти^пункт^Кялгутя411''11/?РаНе Н3 съвместен Контактен център на полицията и митни- 
прилагане на концепщИЯта НаТ™Г„Г. ’ ^окУментите са от значение за въвеждане и последователно 
щи се в региона и в Европейския съюз Р ° управление на границата, които са в унисон с решенията, прилага-

Произнасяйки 
жеството, на което 
тваха представители

в не-

реч на тър- 
присъс- ничество. Знаете, че 2010 г. 

ние подписахме такова спо
разумение и в момента текат 
процедурите за скорашното 
откриване на този контактен 
център. Надяваме се, че това 
ще бъде осъществено, както п

р~Да В интерес на 

България е 

Балканите да 

бъдат част от ЕС

ма гра
ничните полиции от региона, 
както и на служби, институ- 
ции, фирми, държавни и об- 
щински органи, вицепремие- 
рът Дачич каза, че Сърбия 
настоява да съгласува разпо
редбите си от областта на уп
равлението с границата, как
то и с визите, азила и мигра
циите със стандартите на ЕС. 
Това е

договорихме с министъ 
чич, до края на годината 

Българският вицепремиер 
сподели, че до края на октом
ври трябва да започнат да 
функционират и съвместните 
екипи, които да осъществяват 
контрол на границата и доба
ви: "Правим го и с други стра
ни от региона. Смятам, че то
ва е една добра възможост да 
покажем, че отдавна сме влез
нали

стратегическо опреде
ление на страната, което под
разбира и приемане на евро
пейски стандарти и стойнос
ти в редица други области на 
живота и труда. Свободният 
трафик на хора и стоки меж
ду държавите-членки на ЕС

За България присъединя- 
в ЕС и че просто нашето ване™на страните от региона 

към ЕС е от стратегически ин-място е там и ще бъде там.
Ние сме част от колективната теРес- Нашата страна 
обща сигурност на ЕС. Разби- Дувременно натрупа ценен 

В края на речта си той из- ра се, днес събитията, които °пит по пътя към евроинтег
рацията и желае да го споде
ли със своите балкански сьсе-

изисква въвеждане на съот- Сърбия, 
ветни мерки, които между

меж-самия праг на ЕС", изтъкна
"Първичната задача на Ре- Дачич. 

другото се отнасят и до въ- публика Сърбия е защитата
веждането на високи стандар- На националните интереси и тъкна: "Стечение на времето се случват в Европа и в света
ти за контрол на външните териториалния суверенитет, бих желал повече да нямаме са динамични, т.е. налице са _
граници, което по същото което се осъществява чрез нужда да се срещаме на дър- процеси на миграционен по- ли/ заяви Николай Младенов
време е важен фактор в про- въпроса за границата, нейна- жавните граници. Ще се ста- ток. България и Сърбия рабо- пРеД Белградския форум по
цеса на стабилизирането и та сигурност и защита. В раем да засилваме гранична- тят точно в тази посока, за да сигурността, който се прове-
присъединяването на Сърбия предстоящия период е нуж- та полиция до момента, кога- се ограничат подобни потоци Де тези дни.

страни в регио- но подобряване в областта на то ще заличим границите, т.е. и да предприемем адеквате- Множеството локални кон
на към ЕС, каза Дачич и доба- сигурността на границата, когато всички заедно ще вле- ни мерки за преодоляване на фликти, които разкъсват Бал-
ви: Прилагането на тази кон- който факт ще предостави зем в ЕС, който, надявам се, предизвикателствата, с които каните °т десетилетия имат
цепция същевременно е и възможност за по-нататъшно дотогава да оцелее и да бъде се сблъсква ЕС. В деня на про-
ясен параметър за страните развитие на стопанските без граници." фесионадния празник на гра- влияние върху целия регион,
партньори, че Сърбия е гото- процеси в региона, ще облек- Вицепремиерът Цветанов ничната полиция на Сърбия Д°пълии българският вън- 
ва да допринесе за сигурнос- чи трафика на хората, ще каза, че министерствата на искам да пожелая на всички шен министър, ои се спря и
тта в региона, да стане истин- предотврати крайграничната вътрешните работи на Сър- служители ма полицията на нео х°ДИМостта от доиз-
ски партньор на ЕС в контро- дейност на организираните бия и България работят заед- много успехи. Искам да поз- фаждане и развитие на ин-
ла на границите му, да пре- престъпни групи, ще способ- но, че имат прекрасни двус- дравя министър Дачич за ак- ФРастРУктУрата между стра-
достави възможност за при- ства за ефикасното и планово транни отношения и че вина- тивността му в този двустра- в Р гиона, както и нуж-
лив на чуждестранни инвес- управление с миграцията и ги са се борили за интересите нен диалог между министер- „а™ ^ " У,,,,," ™ЙИр™В'
тиции, както и да изгради ре- ще доведе Сърбия и остана- на двете държави и за общата ствата на вътрешните работи ГУА гпплеГгтт
левантни юридически и ин- лите страни в региона пред сигурност на ЕС. "През пое- на Сърбия и България. Тук ’ ку.1.1™ „1 ™°А™Я7
ституционални пямки нуж- __ _________ ______________  ледните години двустранните мога да призная, че той беше “чщо ку/пурпо и исшри гее-чшуц иш-гални рамки, и уж __г ,,„Мт,шт,-п.т ш ко наследство и това е основани за ползване на чуждее- Домакините■ от Гратчшпа ни контакти бяха много дина- инициаторът първата ни т а томо
транните финансови ресурси полиция па Сърбия връчиха мични. България влезе в ЕС, среща, когато станах миг-гис- Е ' ? “ *
в тази област ” на министрите Дачич и Цве- докато за Сърбия се отвори тър и ме покани да бъда гост в * „а , °В '

в таиов барелефи. Със същото възможността за пълноправ- Сърбия. Първата ни среща свъРзва е много повече от
гтбгР А лжеиие ^ ‘ признание бяха удостоени и членство в съюза" изтъкна беше много важна, за да мо- онова, което ни разделя. При-сръбският вицепремиер спо- мпожество служители па по гленство в съюза ,изгькгга ,, П1,РПТПР„ уппитонтп „ оритетно трябва да се съсре-
дели, че граничната полиция, дър- той и добави: Двете държа- доточим в1рху инфраструк-

жавни служби, институции, ви трябваше да се придържат които заедно да работим. До- п ^ свързване-
ведомства, предприятия и към общоприетите стандар- сега сме изпълнили взаимно Т^Раене Р й . „ Р
общински органи и техни ръ- ти на ЕС. Разбира се, в много поетите ангажименти от V "“и , Р^“

ТнГГь™: подчерта ■ с.оего
леоге сгрени . 5то., 4„ред- ^“^““„ткрн,

рът па "Комипалац ' Слобо- чисто оперативен план. Са- стои провеждане па алУР президента на Сърбия Борис
'дан Антов и др. мият факт, че днес подписва- гския форум, домакин на ТЕДИЧ участие в него взРха
Представители на гранична- ме споразумение, за да мо- които ще е България. На него ншните МИНИСТри на Бъл-
та полиция па България връ- жем действително да реали- поканихме и нашите прияте- Чешката цепублика и
^ачичРшначалникапаТе- зиРаме реадмисонния дого- ли от Западните Балкани. у Р ' както Р п^едстави.

В°Р ” ^сГрАД^,биТГпРрЯиГпоМка: телила Европейска^ коми-
пата полиция "Градина Не- сия, означава, че „ата да участва."
Присъстващите на тържес- ВЪрВИМ ПО СТЪПКИТе, В края на речта си Цвета-
твото имаха възможност да коиТО Са ваЖНИ За иов пожела сътрудничество-
наблюдават дсмонстраци- нрня Рипопа то между Сърбия и България
опни упражнения, извършени кг А г на граничната линия, което
от страна на служащите в Една от награждаващите традиционно е утвърдено ка- 
грапичната полиция на Сър- мерки за доброто сътрудни- то МИого добро, да продължи
бия, както и да' чество е изграждането и пус- „ занапред, все докато и Сър-
пшпяванТна задълженията кането в експлоатация на бия не стане членка на ЕС.
си ползват граничните поли- контактните центрове за мит-
цаиш пическо и гранично сътруд-

и остаггалите

изключително негативно

въпросът за 
сигурността на 
границата
е един от ключовите приори
тети в работата на Министер
ството на вътрешните работи 
на Сърбия. Затова Управле
нието на граничната 
ция има значителна роля в 
реформеките и стратегичес
ки процеси, които провежда 
министерството, както и пра
вителството на Сърбия като 
цяло. По думите на Дачич из
градена и стабилна система 
гга интегрираното управле
ние с границите е пай-добри- 
ят начин за ефикасно ползва
не гга стопанските ресурси, а 
защитата им е най-добрата 
гаранция за вътрешггата си
гурност на гражданите гга

поли-

Заплануваните срещи на 
Младенов с премиера Мирко 
Цветкович и с външния ми
нистър Вук Йеремич бяха от
менени в последния момент, 
след като се наложи Йеремич 
да замине за спешно заседа
ние на Съвета за сигурност гга 
ООН по въпроса за подоже- 

^ д името в Косово в Ню Йорк.



4 __________
В понеделник започва Международния технически панаир 

___________ 6 Пловдив____________________ ЦИК допусна всички 

кандидати до участие 

в президентските избориЩе участват 590 фирми 

от 44 държави Всички кандидати за президент ще бъдат допуснати до 
избори. Това обяви официално Централнатаявяване на

избирателна комисия, след като получи резултата от про
верката, направена от Главна дирекция ГРАО. Преди сед
мица от ЦИК поиска кандидатите да бъдат проверени да
ли отговорят на конституционното изискване да са живели 
в страната през последните 5 години. Подобна проверка се 
прави за пръв път преди президентски избори. Първона
чално от ГРАО обявиха, че не могат да проверят, дали кан
дидатите са пребивавали на територията на страната пове
че от 183 дни за всяка от годините след 23 октомври 2006 г. 
На 21 септември от дирекцията отчетоха, че проверката е 
извършена. Говорителят на ЦИК Бисер Троянов уточни:

Нямат друго гражданство, освен българско. Граждан
ството на техните родители към датата им на раждане съ
що е българско, не изтърпяват наказание „лишаване от 
свобода" и не са поставени под запрещение и са посочени 
настоящите адреси на кандидат-президентските двойки 
за последните 5 години. Освен пребиваването, целта на та
зи проверка беше да се установят и всички други обстоя
телства, на които кандидатите за президент и вицепрези
дент трябва да отговарят.

Наблюдава се известна ста
билност и доверие в стопан
ския живот и това ще се види 
на изложенията по време на 
Международния технически 
панаир, който започва на 26 
септември, каза на прескон
ференция Иван Соколов, гла
вен директор на Панаира, 
предаде репортер на Радио 
„Фокус" - Пловдив. По думи
те му Панаира се утвърждава 
като най-добрия в Югоизточ
на Европа. Според него на 
67-то издание на Техническия 
панаир има много'заявки да 
се сключат добри сделки. Мо
тото на тазгодишния панаир 
е „Нов живот. Нови техноло
гии". На този форум ще до
минират фирмите, свързани 
със зелените технологии и

дишното изложение. Страна 
Общо 590 фирми от 44 дър- партньор на форума е Русия, 

жави ще участват на тазго-

чиета енергия.

Започна гроздоберът в Ново селоБолница в Плевен 

инвестира над 3 млнлв. Започна гроздоберът в 
най-големия лозарски район 
във Видинско - община Ново 
село. До сега заявка за изку
пуване е направила само една 
винарна, която предлага 30 
стотинки за килограм грозде.

Добрите лозари ще изча
кат още десетина дни, за да се 
вдигне захарният градус на 
гроздето. Тази година е бла
годатна за лозарите от ново
селския район и очакваните 
добиви са от 400 килограма 
до един тон от декар, казва 
кметът на Ново село Георги 
Стоенелов, но се тревожи, че 
все повече стопани отказват 
да обработват лозовите маси
ви:

Първо няма реализация, 
второ - торовете и препарати
те са скъпи, нямат възмож
ност да си обработват, нямат

Приключи обществена по- 
в Плевен ще инвестира пове- ръчка за 750 хиляди лева за 
че от 3 милиона лева за нова апаратура в болницата - нова, 
медицинска апаратура. Спе- модерна, съвременна апара- 
челен е и проект за диагаос- тура. Пускаме втори търг на 
тика на онкологичните забо- стойност 900 хиляди лева. Те- 
лявания за шест милиона и зи пари ги имаме. Не чакаме 
половина лева. През следва- да ги получим по сметките 
щия месец трябва да започне си.

Университетската болница

Едновременно с инвести- 
Всеки втори пациент на циите за техника са извърше- 

болницата през последната ни ремонти в неврологията и
неговото реализиране.

година е приет по спешност, в четири от хирургичните 
23 на сто от болните са извън клиники. В болницата е на- 
Плевенска област. Нуждата пълно ликвидиран пробле- 
от бърза диагностика и ефи- мът с недостига на кадри. За 
касно лечение определя пот- последните две години ръс- 
ребността от нова съвременна тът на работната заплата е 
техника, обяснява изпълни- средно с 20 на сто. 
телният директор на болни- Автор: Цецка Николова - кор.
цата доц. Димитър Стойков: на БНР в Плевен

гъмза, само етикета й ще ос-възможност да си извозят.
Местната изба, вече частна тане, ако не се намери някой 

собственост, е със затихващи винопроизводител да откупи 
функции, казва Стоенелов:

Да не съм пророк, но ми се 
струва, че тази изба ще бъде Автор: Тотка Нинова - кор. на 
музеен експонат. Новоселска БНР във Видин

тази марка и да я лепне.

Снимка: БТА

търсените професии на пазара на трудаНай
Все още не може да се гово- владеещи отлично чужди на преценката за кандидат- много успешно - уточнява бота в мултинационални или

ри за цялостно и трайно съ- езици, като най-предпочита- стващите за дадена позиция - Светлозар Петров. - Те имат български компании. Това не
живяване на пазара на труда ни продължават да бъдат ан- дали покриват изискванията доста варианти за избор, е универсално правило, а
в България. Негативните тен- глийският и немският език. на фирмите. Същевременно Браншът дава възможности въпрос на възможности и
денции от световната иконо- Когато са говори за търсени ИТ сферата е специфична с за работа както в страната, та- квалификация на конкретна-
мическа криза, сред които и професии на българския па- това, че уменията се придо- ка и навсякъде по света. Така с та личност. В мултинацио-
ръста на безработицата, осо- зар на труда в момента, вед- биват с години. Създаването практиката те натрупват про- налните компании хората ка-
бено в по-малките населени мага след тях се нареждат ме- на специалисти отнема мно- фесионален опит и умения, то цяло се чувстват по-доб-
места в страната, не са овладе- ниджърите в областта на про- го труд и време и заради това разширяват знанията си по ре."
ни напълно. Продължава дажбите, дистрибуторите на търсенето е голямо. Истин- чужди езици. А за такива Друг акцент на пазара на
стагнацията в строителния различни стоки и офис-ме- ските специалисти просто не професионално обучени кад- труда у нас е засилване на об-
сектор, следват го финансо- ниджърите. Номер едно по достигат." ри има търсене и от наши и ратната динамика - българи,
вия и търговията с недвижи- запитвания от страна на ра- Наблюдава се и известно от чуждестранни работодате- работили 
ми имоти. Компаниите са из- ботодателите обаче си оста- увеличение в търсенето на на- — " 
ключително

в чужбина, да се
, връщат и да търсят работа у

предпазливи ват специалистите по инфор- ши специалисти за работа в Ето как Светлозар Петров нас. „Течението на работна 
при наемането на нови слу- мационни технологии. Те са чужбина, предимно за дър- коментира възможностите за сила винаги е било двупосоч-
жители. Все пак известно раз- най-търсените кадри на паза- жави-членки на Евросъюза, кариерно израстване у нас: но, посочва Светлозар Пет-
движване на пазара на труда ра на труда в момента: допълва информацията „Кариерното израстване ров. - Важно е да се подчер-
и покачване на търсенето за „Тук е моментът да разсеем Светлозар Петров. Търсени навсякъде е принципно. Тук тае, че решението за връщане
определени браншове. Бълга- една заблуда, посочва Свет- са най-вече медицински кад- става въпрос за два различни и работа в България не вина-
рия продължава да бъде по- лозар Петров, управител на ри, строителни инженери, проблема - единият е нами- ги е обосновано само от ико-

фактори. Често

ли.

пулярна дестинация за ком- голяма столична агенция за отново специалисти по ин- ране на работа, другият-раз-
пании, които се занимават с подбор на кадри. - В компа- формационни технологии, витие на работното място, става въпрос за семейни при-
аутсорсване на бизнес проце- ниите има позиции за начи- както и такива от туристичес- Честно казано, има хора, кои- чини за носталгия, за липса
си - така наречените „кол наещи, за по-опитни и за кия бранш: то са по-подходящи или, да на адаптация към чуждата
центрове". За обезпечаването напреднали специалисти. В „Завършилите туристи- речем, притежават лидерски културна среда."

дейността им немалък ИТ сектора се търсят хора от чески специалности по моя качества. Същото се отнася и ’’ ’ 
брой фирми набират хора, всички тези групи. Тук е важ- информация се реализират за предпочитанията към ра-

номически

на
Автор: Диана Христакиева



бооил&град-САа крои и/ил

]Две изложби на снимки в Нентьпп дп куптупп

мрбмибрът Борисов, министър Маркович трзйни свидетелства 

и генерал Тонев не дойдоха ^”каГг™Тари"

523 септември 2011

„,На тържествената сесия на малцинствени права в Реттой Гтп«т,ч,« „к, п ж По повод 21 септември-Де- те в Сърбия, Община Босилег-
Общинската скупщина, коя- липГтКио .. У6 Столична община София. ня на общината, във фоайето рад, Це

гГЕЕггг нГ^ЕЕНЕЕ
ществени приши й»!' «истерствотс>на селското сто- почти всички директори на На изложбата А 
щ ствепи признания бяха паиство на Република Сър- обществените предприятия,

ведомства и организации.
В поздравителното си сло

во кметът Владимир Захари
ев изтъкна, че живеем в труд
ни времена, в които приноса 
на всеки един човек ни води 
напред. „Всяка една тухла, 
сложена в нашата община, 
всяко едно сътрудничество, 
което допринася за добросъ
седските отношения и разви
тието на община Босилеград, !. 
трябва да бъде отчетено и из- . у : 
тъкнато. Всеки, който помог- 1 ч. ’ ■ ‘ : 
не на Босилеград по какъвто 
и да е начин, трябва да полу
чи признание, за да му се от- 
благодарим и да го насърчим 
да продължава в тази насо
ка",

ентърът за култура и 
общност на с. Ива-естната

ново.
Автор на втората изложба 

Арт от Вой- "Музика на вятъра и огън на

връчени на Росен Иванов,
председател на Държавната водина за Босилеград", чийто душата - Гуча" е вранският 

каза Захариев, поясня- организатор е Дружеството за журналист и фоторепортер 
вайки мотивите за присъж- български език, литература и Драгорад Станич. Експозици- 
дането на признания на хора, култура от Нови сад, са пред- ята съдържа фотографии от 
които през изминалия пери- ставени фотографии от банат- надалеч известния фестивал 
од са помогнали общината. ското село Иваново, в което на духовата музика в Гуча.

живеят българи. На снимки- Изложени са фотографии, на 
В рамките на празненство- ^^^а част от които са изра- които са увековечени момен-
то в голямата зала на Цен- ботени в черно-бяла техника, ти от самото състезание на 
търа за култура бе изнесе- по Уникален начин е предста- най-известните духови оркес- 
на и културна програма, в вена част от всекидневния жи- три в Сърбия, кадри от народ- 
която освен фолклорния вот на нашите сънародници в ната веселба в палатките и по 
ансамбъл към Центъра за Банат. Секретарят на дружес- улиците на Гуча, сьпътства-

твото Жарко Ефтимов изтък- щите мероприятия, интерес- 
ва, че организирането на из- ни детайли и пр. Това е 14 са- 
ложбата са подкрепили На- мостоятелна изложба на фо- 
ционалният съвет на българи- тографии на Станич. П.Л.Р.

агенция за българите в чуж
бина, и Габриел Апостолов,
директор на транспортна ло
гистика към Столична общи
на София, които единствени
от наградените уважиха тър
жественото заседание. Приз
нанието "Почетен гражда-

Босилеград" трябва-нин на
ше да бъде връчено на пре
миера на Република Бълга-

култура участие взе и КХД 
„Коле Неаелковски“ от Ве-

рия Бойко Борисов и на на
чалника на ВМА в София ге-

лес.иерал Стоян Тонев, но те не 
дойдоха. С обществено приз-

Към присъстващите се
обърнаха и Росен Иванов и Заседание на Общинското 
Габриел Апостолов, които 
благодариха за признанията 
и обещаха и занапред да по- , _ ,
магат босилеградчани в рам- | 0ЖКО 0 ПОЛ[О^К0НИ0ТО
ките на компетенциите и въз
можностите си. Л3[

нание в отсъствие бяха удос
тоени и: Симеон Дянков, ви
цепремиер на Република Росен Иванов поздравява 
България и министър на фи- участниците в тържеството

представителство на СССС

- шшш Думата поиска и шефът на
’ ■ X \ от^°Риическата гРУпа от Де“ Общинското представител- около 500 членове на СССС, 

мократичната партия I лигор ств0 На Съюза на самостоятел- както и останалите заети в об- 
Григоров, който каза, че на ните синдикати на Сърбия в щината, са в трудно материал- 

\ едно такова заседание обик- Босилеград тези дни проведе но и социално положение и 
I новено се изнася една река- заседание, на което присъства- компетентните в държавата и

ха председателят и секретарят общината, трябва да проявят 
Окръжния съвет на СССС повече разбирателство за ре- 

Мира Димитриевич и Светис- шаването на техните пробле- 
лав Стаикович, както и предсе-

питулация на всичко сторено 
през изминалата година, но 
за да има една такава рекапи
тулация, трябва и да е имало 
постижения през изминала
та година, което според него 
не е така. Той разкритикува 
както начина по който са 
присъдени наградите, тъй ка
то, както посочи, „някои . 
ли забравени, а след това 
било свиквано ново заседа- 8 
мие на скупщината, проведе- I 
но по телефона ", така и избо- I 
ра на наградените, понеже

папгитр отговаряш и за бъл- бия. Признанията са присъ- той не разбира как нито един дателят на окръжния синдика- Във втората част на заседа-
гаоите 'в чужбина- Сергей дени въз основа на решение- от присъстващите директо- лен съвет на образованието нието Данча Додич подробно
1с1ршс » ^ич^лхс., м г __ ^пмтп пплят ппрлппияти- Данча Додич. Освен материал- запозна синдикалистите от
Игнатов, министър на обра- то, което ОС прие I а с д- Р / и ВРЛПМГТИЯТ/И обтнина- ното и социалното положение училищата за предвестените 
зованието, младежта и нау- нието си от 1 септември. На я Д с на заетите в общината, на засе- съкращения на заетите в обра-
ката на Република България; допълнително заседание, ор- та, не е заслужил едно такова данието бе разисквана и рабо- зованието и решаването на
Дирекция "Вяра и религия" гапизирано по телефон, тако- обществено признание. тата на синдикалните органи- проблема с евентуалните из-
па Република България; Ми- ва признание е присъдено на След приключването на зации в общинското управле- лишни работници, проблеми- 
лан Маркович министър на министъра без портфейл Су- тържествената сесия за съвет- ние, основното училища, гим- те при изплащането на юби-
държавното управление и лейман Углянии и на Габри- ниците и гостите бе органи- назията, детската градина, ете- дейните им награди и др.
местното самоуправление, ел Апостолов, директор на зиран коктейл в Центъра за ““^ескст^ ° -^Оцененобе че
отговарящ и за човешките и транспортна логистика към култура. В.Д.Б. У

на

I
би-

I 'аорисл АпостоловКметът Захариев връчи признание на

ПАР.
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Проект финансиран от правителстбошона^ЕЬЕ&еаия Става пенсионер, но 

не оставя младитеПряка връзка 

с Омбудсмана
представяха на 
множество проя

ви в Сърбия, Бъл- 
: гария, Гърция, Че- 
й хия...
З Тричков се про- 
Л яви като усърден

Дългогодишни
ят ръководител на 
димитровградския 
фолклорен 
бъл към Култур-

* но-художественото
Заштитник грапана ДРУжество шпира

„ . + Тричков тези дни
2а511шк егааапа ще излезе в 3аслУ-

^ - жена пенсия. Него- ,
вото идване в КХД ; : 
преди 10-ина годи- Щ 
ни задвижи проце- | 
са на възстановява- : 
мето на фолклорна
та дейност в Димитровград- с младите, интересуващи се 
ско. Поради различни при- от танцьорското умение, 
чини тогава тя беше угаснала Напротив, той ще продължи 
напълно. да работи с тях, но като сът-

Благодарение на всеотдай- рудник на Центъра за култу- 
ентусиазирана работа ра, имайки предвид, че човек 

с такъв опит и знание в тази

4
4

ансам-Както вече писахме, в На- подкрепа на прави- 
родната библиотека "Детко телството на Крал- 
Петров" в Димитровград от ство Норвегия, 
края на месец юни се реали
зира проектът "Електронен въртък от 9 до 11 ча

до Омбудсмана". са заинтересованите

Всяка сряда и чет- ЩГ корепетитор, как-
ЗРщ : Д то и хореограф на

ЩЩ определени тан- 
' ци.

ДОСТЪП

д. : ■ш Пенсиониране- 
в никакъвч те му

случаи не означа
ва и раздялата му

мата и
предимно на Тричков, през 
изминалите години бяха обу- област не бива да се остави 
чени стотици млади танцьо- встрани, 
ри, които Димитровград Б.Д.

ито за тяхна сметка оказватИнституцията на Обмдусма- граждани могат да дойдат в
на на Република Сърбия го библиотеките в тези градове обществени услуги и пр.
реализира в сътрудничество с и да използват електронна Както ни информираха в __
Библиотекарското дружество връзка (видео линк), през ко- библиотеката, има заинтере- ТТСЗСЗТ^ИВ
на Сърбия, с библиотеките и ято могат да разговарят със совани граждани, които ид- / 1
органите на местното само- сътрудниците на Омбудсма- ват, за да разкажат на сътруд- ^ .
управление в избраните 10 на.Темогатдасеобърнаткъм ниците на Омбудсмана за ОТ"1 Ту^ Д| I Т/ТТТ Р|' I 
общини - Бачка паланка, тази институция с оплакване проблемите си. През юли и

лица са се въз-Шид, Ужице, Крушевац, Но- или пък да посочат нереднос- август седем 
ви пазар, Прийеполе, Сви- ти в работата на държавни и ползвали от тази възмож- 
лайнац, Бор, Лесковац и Ди- общински органи, т.е. адми- ност. 
митровград и с финансова нистрациите им и лицата, ко-

Докато производителите на малини в Сърбия през цялото 
лято провеждаха протестни действия, димитровградският 
малинар Славча Тошев казва, че е доволен от цената на пло
да. Той е един от най-големите производители на малина в с. 
Драговита, което е център на произодството на това овощие в 
Димитровградска община. Има около 3 декара площи с ма
лини и е доволен от тазгодишната реколта и от качеството на

Б.Д.

Решение на Обединените резиона на Сърбия

Небойша Иванов кадидат за кмет на общината плода.
Както каза малините е продал на частни лица в Димитров

град и Пирот на цена от 130 до 180 динара за килограм. Тошев 
Политическата коалиция ни по случай кандидатурата деполитизация и департиза- подчертава факта, че за производството и транспорта на ма-

Обединени региони на Сър- му за кмет той каза, че става ция на политическата, иконо- дините тази година голямо облекчение било това, че пътят
бия (ОРС) реши на предстоя- дума за голяма чест и отго- мическата и културната сфе- между селата Поганово и Драговита вече е покрит с асфалт, 
щите местни избори в Ди- ворност и добави: "Демокра- ри в общината. Когато пое-
митровградско за кмет на об- тическата партия на българи- мем управлението, ще тър-
щината да издигне кандида- те има политически, адми- сим отговорност за престъп-

и морални ните и корупционни деяния,

Б.Д.

турата на един отлидерите на нистративни 
Демократическата партия на мощности заедно с Г 17 плюс които през последните годи- 
българите и шеф на отборни- и другите потенциални чле- ни са извършени от страна на 
ческата група на ОРС в мес- нове на ОРС в Цариброд да настоящата власт", 
тния парламент Небойша отстрани настоящата общин- Иванов каза, че предизбор- 
Иванов. ска власт и да формира власт, ният лозунг на ОРС в Димит-

Иванов е роден през 1963 която ще привлече нови ин- ровград ще гласи "Цариброд 
професия е вестиции, ще открие нови ра- може и знае". Той изрази уве- 

ботни места, ще създаде усло- реност, че ще триумфира на 
вия за повдигане на жизне- изборите и ще стане кмет на

След участието си 6 проект

Димитровград се сдоби с камионче 

за изкарване на смет
година и по
юрист. От четири години е 
директор в нашето издател
ство. В изявление за вестника ния стандарт и ще извърши общината.

Благодарение на участието си в проекта за интегрирано 
управление с комунални твърди отпадъци "Ексчейдж 3", 
заедно с общините Чачак, Жабал и една община в Герма
ния, Димитровградска община се сдоби с малък камион, 
който е предоставен на предприятието "Комуналац" и ще 
служи предимно за събиране на сметта в тесните улички в 
града и крайградските селища, в които специализираните 
камиони нямат достъп.

Цената му е малко над 2 милиона динара. Набавянето 
му е станало след провеждане на т. нар. Праг тръжна про
цедура, която е в унисон със стандартите на ЕС.

Б.Д.

Възстановени местни пътища
Предприятието "Комуналац" извърши 

поправка на пътя от Каменишки мост до с. 
Сенокос в района на Висок с дължина около 
пет километра. Пътят е от голямо значение 
особено за жителите на Сенокос, имайки 
предвид, Че някои от тях са амбицирани се
риозно да се занимават със селски туризъм. 
Пътят е настлан с чакъл и е извалян. Изчистен 
е храсталакът край пътя и са орязани клоно
вете на дърветата, надвиснали над него. Сред
ства за целта са обезпечени от общинския 
бюджет.

След решение на общинските органи 
предприятието "Комуналац" тези дни въз
станови и пътя между горната и долната част 
на крайградското село Лукавица с дължина 
около два километра. Преди няколко години 
по-голяма част от този път е възстановена, 
разширена и изчистена, но са останали неу
редени още два участъка с дължина от по 200 
метра. Пътят сега е уреден изцяло. На опре
делени места са изградени и пропуски за от
веждане на атсмосферни води. Б.Д
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Съобщение на редколегията на в. „Братство"

Бавно нарастване „Обяснението
бюджетните средства на Захариев е

евтина демагогия

//

на
ския отдел за стопанство и 
финанси Чеда Николич на
неотдавнашното заседание на 
Общинската скупщина (ОС) 
запозна отборниците с осъ-

Както можеше да се проче- налния съвет на българското 
те в миналия брой на вестни- малцинство в Сърбия е осно- 
ка („Центърът на култура ще вател на Издателство „Брат- 
издава вестник?", стр. 2), бо- ство"!? Но като основател 
силеградският кмет Влади- какво е предприел за решава- 
мир Захариев е подел иници- нето на острите проблеми, 
атива за издаване на общин- които застрашават оцелява- 
ски вестник под названието нето на издателството и изда- 
„Босилеградско Краище". В ването на вестника? С една ду- 
краткото изявление за нашия ма - нищо. Може ли това „ни- 
вестник той обясни, че „про- що" да се оцени като отговор- 
дължаващата криза с финан- но основателско поведение?

рането на вестник 'Брат- Така ли изглежда голямата 
ство' го е накарала да пред- грижа за континуираното и 
приеме такива действия, за навременно информиране на 
да осигури континуирано и гражданите на Босилеградска 
навременно информиране на община на майчин език? И 
гражданите на Босилеградска въпреки че е основател и въп- 

_ _ община на майчин език". Без реки че знае в какво положе-
031шменИЗаЦИ°Н 13Я °Т 33 да 0СП0Рва правото на Заха- ние се намира издателството,

тЯ , м нУвав,е на октомври рИев да предприема „такива през изтеклите три години
■■ деня на о щината. а засе- действия", редколегията на босилеградският кмет не се

вестник „Братство" реши да сети да предложи на Общин-
запознае босилеградската об- ската скупщина или на
щественост и българското Общинския съвет да му одоб-
малцинство в Сърбия като рят парична помощ, макар и
цяло с действителните моти- символична. Дори и сумите
ви за подемането на въпрос- за абонамента и празничните

честитки, които дължеше об- 
В „обяснението" на Влади- щината, бяха плащани с голя- 

мир Захариев има малко ис- мо закъснение и след многоб- 
тина и много евтина демаго- ройни телефонни интервен- 
гия и лицемерие. Истина е са- ции от финансовата служба 
мо това, че кризата с финан- на издателството. А става ду- 
сирането на единственото ма за малки суми - 70 000 за 

~ малцинствено издателство 2009 и 60 000 динара за 2010
„ л ^ ^ ВИЧ от Братишевац, вместо продължава. Общественос- година. През изтеклите девет
Преди броени дни работниците от фирмата „Единство от Се- починалия отборник Бошко тта 0баче трябва да знае, че от месеца на 2011 г. Издателство 
еойпо напълних» плувния басейн в Бабушница за проверка. Очак- Ранджелович от коалицията 1 юди 2007 година Захариев „Братство" получи от Боси- 
ва се наскоро да бъдат завършени договорените работи върху ком- „Д-р Коста - СПО . като член на предишния и на леградска община „огромни-

сегашния състав на Нацио- те" 10 000 динара!? Е, как така
същата тази община няма па-

ществяването на местния
бюджет през първите 
месеца. Той подчерта, че до
ходната част от бюджета е на-

шест

раствала много бавно, така че 
най-много финансови сред-

очакват до краяства се на го
дината.

ОС прие решения за 
чаване на членове

назна-
на управи- си

телния и надзирателния съ
вети в Общественото кому

нално предприятие „Регио-
Щ нално сметище" от Пирот и

данието е взето и решение за
преотстъпване плувния ком-

предприятието „Ко- 
муналац" от Бабушница. В
плекс на

решението се подчертава, че
„... плувният комплекс свсич-
ките си уреди и съоръжения 
се дава на временно управле- ната инициатива.
ние за период не повече от

1 шест месеца."
В началото на заседанието

на ОС в Бабушница бе вери- 
фициран отборническият
мандат на Лиляна Джордже-

Ч. Благоевич:плекса.

ри да подпомогне издател
ството, което впрочем работи 
и за нея, а има няколко стоти
ци хиляди или милиони да 
издава собствен вестник?

В името на обективното ин
формиране, босилеградската 
общественост и българското 
малцинство в Сърбия трябва 
да знаят, че инициативата на 
Владимир Захариев за изда
ване на общински вестник е 
резултат от политическия до
говор, който е направен през 
лятото, когато в Босилеград 
са пребивавали шефът на 
нишката централа на партия
та Г17 плюс Бранислав Йова- 
нович и подпредседателят на 
ДПБ Небойша Иванов, който 
е и член на НС й формално 
заема директорския пост в 
Издателство 
Редколегията на 
има достоверна информа
ция, която подкрепя горното 
твърдение. Тази инициатива 
е част от един амбициозен 
план за политически дей
ствия, а една от целите й е да 
забие нож в гърба на издател
ството, като привлече част от 
работещите в редакцията на 
вестник „Братство", които 
живеят в Босилеград или са 
родом от Босилеградско. Вер
буването с помощта на при
мамливи обещания вече е за
почнало.

Днес в Димитровградско - Панаир на балканския агробиодиверситет и селското наследство

Промовиране на 

традиционното
Регионалният панаир на балканския агробиоди

верситет и селското наследство е проява, която в Ди
митровград се провежда от 2003 г. в рамките на отбе
лязването на Деня на общината.

Целта на панаира е да промовира руралното
занаяти и яс-

нас-
ледство на Балканите - традиционни 
тия, танци и песни, както и балканските автохтонни 
породи животни, които имат голямо научно, иконо- 

екологическо значение за съвременното 
развитие на селата. Панаирът цели и да подтикне 
крайграничното сътрудничество в областта на запаз
ването на агробиодиверситета и селското наследство.

мическо и

„Братство"!? 
вестникана мес-В проявата ще се включат представители

сдружения и кооперации, след това на научни, ! 
образователни и изследователски институции, зана- ; .
ятчии от общината и региона, музикално-фолклор- __
ни групи от балканските страни. Очаква се да бъдат (фотоархив) 
представени повече от 20 автохтонни породи живот
ни - нискогхланински коне, посавски коне, балканско 
магаре коне от породата нониус, свине магулици, проведе и събор на кавалджии, както и четиридневна кон-
каракачанска овца, пиротски и свърлишки овце праменки, ференция на организациите 5АУЕ I ОАСЕИЕ - междуна- 
липска овца, овце бардоки, балкански домашни бели кози, родни и регионални асоциации за запазване генетичните 
свърлишки кокошки, домашни пастирски кучета и др. ресурси в селското стопанство. Очаква се в конференцията

За първи път панаирът ще се проведе извън Димитров- да вземат участие над 30 гости от Швейцария, Германия, 
Равна гора край Смиловските езера. Цел- Австрия, Боливия, Холандия, България, Румъния, Македо-

тни

град - в местността
та на това решение е пропагандиране на руралните потен- ния и други страни.
циали на общината и представяне на автохтонните породи Организатори на панаира са Община Димитровград и 
животни в атмосферата на природното им обкръжение. НПО “Натура балканика .

Като съпътстваща програма в рамките на панаира ще се Редколегията на 
в. „Братство"Б-Д-
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По повод изложбата на графики и рисунки на Владимир Дончев

Обич към всеки дгьх, 

който дава живот Тазгодишният Литера- 
в Сичевотурен пленер

край Ниш, който гьржес- р' 
твено бе открит на 17 сеп- %•' 
тември и продължи до 
вчера, премина под знака 
на общуването на творци- ^ 
те за ролята на творчество
то им в духовните прос-

8рМузеят на Понишавието в 
гр. Пирот започна тазгодиш
ната си програка в рамките 
на традиционното културно 
събитие «Пиротско културно 
лято» с откриването на из
ложба на младия график 
Владимир Дончев. Първата 
самостоятелна изложба на 
Дончев в родния му град бе 
посрещната с особен интерес,

Владимир Дончев е родей през 
1981 год. в Пирот. Завършил е 
Художествената академия в Со
фия специалност графика. Учас
твал в повече колективни из
ложби и е носител на втора

мия» схИЪги София. Живее и 1 Р А птенмя 77 кон

-18 септември се проведе в 
Белград.

На тържественото от- 
Сичево освен

както от изкуствоведите, така 
и от ценителите на изобрази
телното изкуство.

Прекарвайки част от го
дишната си почивка в Пирот,

криване в 
тазгодишните участници, 
присъстваха и се предста
виха със свои творби и ня
кои от 200-те делегати от

имах приятна възможност да
се срещна с Дончев и семей
ството му в уютната им къща

около стотина страни, 
сред тях и най-изтъкнати 
творци-членове на ПЕН, 
дошли в Белград. От бъл
гарския ПЕН-център на Фото А- М. Цар 
конгреса в Белград присъс- ■ Магията на Сичево
тваха Георги Константи- _ ______
нов, Алек Попов, Жела Геор- ли5.в от ъ р . 
гиева, Рада Шарланджиева. По вРеме на пленеРа бяха 

В работата на пленера „Си- вРъчени “ традиционните 
чево 2011" участваха: Драган награди. Носител на тазго- 
Великич от Белград, Влади- ^шнатр награда „КатопЗа
мир Копицл от Нови сад, 5,егЬ’са е кРИТИКа си ПОеТа 
Сърджан В.Тешин от Кикин- СъРба Игнятович от Белград, 
да, Милош Милишич от Кра- По вРеме на Венера бе ор- 
лево, Велимир Костов и Бра- ганизирана и кръгла маса на 
нислав Янкович от Ниш, а от тема -Четенето на други-в 
чужбина : Кайоко Ямасаки от че^ на мултикулгуралността 
Япония, Марян Строян от ’ Мастна история на четене- 
Любляна и Димитър Шумна- то ' литературни вечери и 

г •' други прояви.

на хълма Сарлах, откъдето се
откроява чудесна гледка към 
Нишава и града, разположен
на двата й бряга.

- След две и половина годи
ни творчески терзания, съг
ражданите ми, почитатели
на изкуството, имаха възмож
ност да видят някои от моите
творби, вдъхновени от водата,
морския и подводен свят, лю
бовта, природата, вселената

Д.Р.

Новини от димитровградската гимназия
Кабинет за мултимедиално обучениеНа откриването на изложбата: 

М. Зубич - директор на 
галерията, Р. Влаткович и В.

-Дончев
а.г* -

& ва
л;нахме с впечатление, че има

-а?-* -; Г«прилив» на млади художни-
«1ци от Царибродскм край, 1 ю хШсред които безсъмнено се от- и -•.Ц-к

.<1кроява разкошният талант на
Дончев и неговата отдаденост

1за пълния му разцвет.
Ето и част от словото на из- ... 1

ШВр !
/"I |-

куствоведката Радмила Влат-
!ВИкович, произнесено при от-

Акриването на изложбата:
Г!- Графиките на Владимир лДончев са свързани само ус- ши*Х..:

_Д.ловно с понятието за класи
ческата графика, която пре
димно е обусловена с техни- ШИ7 ’

ЙЯ!
ката на литографията и еле-

■графическотоментите на
изобразително мнение. Сред
ството, с което се служи него- 

както и неоткритите прос- чуя и да чета отзиви за твор- вото вдъхновение, е много 
транства. Бяха експонирани бите и от изкуствоведи, и от по-сложно и като изобрази- 
графики и рисунки, изтъква ценители на изкуството, и то- телен феномен и като кон- 
Дончев. ва повлия положително за кретна езикова система.

Художникът добавя, че по-нататъшното ми творчес- Търсейки собствен почерк 
названието на изложбата ко развитие... в живота и изкуството си,
«Неразривно» идва от факта, И от изложбата, която раз- Дончев криволичи по непос- 
че е преминавал през различ- гледахме, и от записките на тоянната линия между бде- 
ни фази и цикли, вдъхновен посетителите в книгата за нието и сънищата. Обляга се 
от неразривната връзка меж- впечатления, и от разговора с на творческите възможности 
ду човека и природата, чове- художника, бащата и майка- на битието си и установвява 
ка и вселената, от обичта към та, както и осемдесетиосемго- отношение между човека и 
всеки дъх, който дава живот, дишния му дядо Глигор Дон- света., феноменологичното и 

- Радвам се, че тъкмо в род- чев от село Пъртопопинци, психологическото, обектив
ния ми град организирах от чиито лица се чете удов- ното и субективното... 
първата си самостоятелна из- летворение от първата проя- 
ложба. Имах възможност да ва на техния син и внук, оста-

Благодарение на средства, отпуснати от фондове на 
Европейския съюз, в Гимназията "Св. св. Кирил и Мето- 

бе уреден кабинет за мултимедиално обучение, кой
то занапред ще ползват предимно учениците от профили
раните паралелки. Кабинетът е оборуденс 16 компютъра и 
съпътстващи съоръжения, ксерокс и видеостена.

Органите на местното самоуправление отделиха сред
ства за купуване на бюрата. Те оказаха помощ и при инста
лирането на компютрите.

ДАБЧ дари книги
Гимназията "Св. св. Кирил и Методий" в Димитровград 

тези дни получи дарение от Държавната агенция за бълга
рите в чужбина. Става дума за речници (руско-български, 
английско-български, сръбско-български и др.) и книги от 
различни области на науката

В гимназията оцениха, че става дума за ценен подарък.
В. А-

Раждане, литография

дии

Денко Рангелов
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Нашите села: Рикачебо (1)
Бълзарите 6 чужбина за 
предстоящите избори 6 БълзарияНа 18 километра югоизточно 

от центъра на общината Ако можеше да се 

гласува по интернет...
По неофициални данни българите в чужбина са около 

три - три и половина милиона, пръснати по целия свят. 
Това е почти половината от населението на България. В 
рамките на Европейския съюз те са най-много в Англия, Гър
ция, Испания и Германия. Немалко българи обаче живеят 
в страни като САГЦ, Канада, Турция, Молдова, Македония, 
Сърбия и др. На предстоящите избори за президент и мес
тна власт на 23 октомври 2011 г. българите с българско 
гражданство зад граница могат да гласуват за президент, 
но не могат да бъдат избирани за такъв, ако имат и граж
данство на страни извън ЕС. Условието пък за уседналост 
от 4 месеца преди изборите ги лишава от вот за кметове и 
общински съветници.

Активността на българите в чужбина за участие в избо
рите намалява и поради факта, че не могат да гласуват по 
интернет, каза в интервю за Радио България председателят 
на партията на българите в чужбина „Другата България” 
Божидар Томалевски, който е и кандидат за кмет на София.

Рикачево е едно от по-мал
ките села в Босилеградска об
щина. Мерата му заема около 
1000 хектара площ. Намира 
се на около 18 километра на 
югоизток от центъра на об
щината. До него се стига така, 
щото се изминават 12 км по М| 
регионалния път Босилеград ВР 
- Кюстендил, до 
но-пропускателния

г.,

гранич-
пункт 1*Щ

.и Щ
' 1?'" У|'1ГпД|1жТД1

Мотиви от Рикачево 1Р
ЛЕ. лото река.

В десния склон на речната 
клисура е разпложена само 
махалата Широки дол. Цяла
та местност, в която се нам и- В село Ибанобо недалеч от Панчебора тази махала е усое, в което 
слънчевите лъчи не проник
ват през цялата зима, понеже 
е закрито от висок хълм. В 
миналото тази местност е би-

§»*“ Ново дружество на 

банатските българила обраснала с буйни букови 
гори, но с течение на времето 
една част от тях била превър- * Приоритет в работата на „Дружество на банатските бъл-

- Иваново - Банат" ще бъде опазване на българските 
традиции, култура, просвета и фолклор. *Андрей Гуран е 
председател, Аугустин Калапиш заместник-председател, а 
Огнян Цветков секретар на дружеството.

гарината в ниви и ливади.

„Рибарци", и още 6 км по пъ- но и е имало 13 домакинства. РикачеВСКИТе 
тя Рибарци - Караманица, По-късно те били принудени местности
който се отклонява вдясно. да се пръснат по баирите, за На 9 септември в сало- жество на банатските бълга-

Селото граничи със Зли да бъдат по-близо до нивите Обработваемата земя на на на читалище „Жарко Зре- ри - Иваново - Банат", ще 
дол на север, с Бранковци на си и да отглеждат по-лесно Рикачевчани се намира пре- нянин" в Иваново се събраха има за цел да обедини около
изток, със сръбско-българска- добитъка си, а също и да се Димно Б близост до къщите и местните жители от българ- себе си творческия потенци-
та граница на юг и със село предпазват по-успешно от кошарите, а по-малка част по ски ПрОИЗХОд и формираха ал не само. на българите, но
Бистър на запад. Село Рика- турското насилие. Махала високите баири. Нивите са свое ново друЖество Събра- ще включи в работата си
чево е „разхвърлено" между Граовище получила името си ..направени в местностите. ниет0 се председателстваше предложения за обогатяване
многобройните баири и до- по местността, в която ^“Лини 1 рълче дъоче се- от кмета на селото Йосиф Ва- на културната дейност и от
дини с неправилни склонове, най-много бил отглеждан ^иЩе. иванова ниива, -гукар, СИЛЧИН„Маре, който е и за- другите национални общнос-
Най-голям поток е Раков дол, грах. В състава на махалата са местник-председател на На- ти в селото. Приоритет в ра-
който събира водите на ня- и по-малките махали Долин- д ^ ционалния съвет на българ- ботата на новото дружество

малки потока и се вли- чанйе, Чукар и др. Махалата ™Ж™Р' ското национално малцин- ще бъде опазване на българ-
ва в Тлъминска (Бранковска) Раков дол се намира над цър- ЬРВНК°ВСКИ “У ство в Република Сърбия, ските традиции, култура,
река при махала Селище. Ре- квата „Св. Богородица". Раз- до° СенцеГуми- Ивановските българи приеха просвета и фолклор. От годи-
ката разделя рикачевското положена е в местност, запа- ™\'панИц°Ьеоали1даХ- Гстава на ДРУжеството и из~ на и половина фолкорните и
землише на лве части По-го- зена от ветрове и богата с во- ЦА Копаница 11ералшце, Ле браха управихелен съвет, културни прояви в Иваново
землище на две • йлаголаоение на потока човиЩе. Шиляк и др. Мес- който се състои от петима почти са затихнали. Децата
ЛбГТа"УЧаСГесе Анамиоат Раков дол^неговите прито- ™ости с ливади: Топила, Ша- членове Всички присъства- от селото са се прехвърлили
бряг, където се нам р Махала Бранйовииа се на- варлиивица. Лука, Станин щи на събранието единодуш- към дружествата в съседните
по-големите повърхнини под ДОл, При язо, Буково корение, „0 предложиха за председа- села Омолица и Старчево,
ниви, ливади, овощни КОВгката долина и днес тази Ковачка ливада, Торница, тед бъде избран кметьт на както и в град Панчево. А ба-
ленчукови градини и дъбова Станци, Дренче и др. Гори седоДто, но Маре категорично натските българи десетиле-
гора. Този склон е присое и е махала се деди на Р^Р има в местностите Голо реб- отказа/ като с/оправда с пре- тия наред са поддържали сво-
слънчев, докато десният «“«Ч " Р Д ро, Лещар, Широки дол, пои- кален0 голямата си ангажи- ята култура и традиция, като
склон е усое и затова там има Сп0Ре;* раз*азл р и. ще, Площар, Горнйо присое, раност в меСтните органи на са печелили и призови места
повече букова гора. Селото е хора, пРез “ Огорелка, Бобовиняк, Бран- ^ластта „ работата си като на фалклорни състезания на
изложено на всички ветрове, ни край пътя ги рц у йовица, Булино осое и др. Се- зам..председател на НС. регионално и републиканско
но най-много и най-често ду- маница се формира иова рк лото „яма обширно общо па- Р Членовете на новото ниво.
ха югозападният вятър, които качДс*а Д! р ' защоТоР е сище' дружество избраха за предсе-
е топъл и често „докарва та наР”ча ' езсе. -Продължава- дател Андрей Гуран, а за не- носъбраниенановотодру-
дъжд. По този начин този вя- близодомш щ р Богослов ЯНЕВ гов заместник Аугустин Кала- жество всички присъствещи
тър създава едно от най-важ- пиш. За секретар е назначен взеха единодушно решение
ните условия за отглеждане Огнян Цветков.Формирана е българският фолклор и тра
па земеделски култури, които и работна група, членовете на диции да бъдат възобновени
тук дават реколта по-рано, от- която ще работят в различни и дейността на фолклония

в съседните села. сектори на култур- ансамбъл в селото отново да
но-просветното поприще. Бе се възроди. Едни от приори- 
избана и Надзорна комисия тетите на новото дружество 
от трима членове, която ще ще бъдат и активната връзка с 
контролира финансовите Националния съвет и мес- 
приходи и разходи на новото тните органи на културата и 
дружество. Членовете на фи- възобновяване на контактите 

нямат с министерствата и организа- 
роднинаски връзки помежду циите в България, 
си, така че по този начин ще Нека да пожелаем
бъдат избегнати злоупотреби спорна работа и много успе- 
и спекулации с финансови хи на новото дружество по 
средства и ще се допринесе за трудния, но благороден път 
по-сериозен контрол и проз- на запазване на българската 
рачност. култура, традиции и нацио-

колко

На първото учредител-

кол кото 
Надморската височина при 
църквата „Св. Богородица е 
1150 метра.
Рикачевските махали 

Рикачево е село от разбит 
тип. Почти всички махали са 
пръснати между многоброй
ните баири, хълмове и долове 
в левия склон па клисурата.
Байчевиця е разположена в за
падните стръмни склонове на 
баира Гарван, където се нами
ра и църквата „Св. Пантелей- 
мон". В махала Селище са се 
заселили първите рикачевча- , //д г)омакш1Сшеото па Мияча и Софка от махала
ни - тогава селото е било куп- ^Шовица

нансовата комисия

■щш

Новото дружество, кое- нален дух. 
то ще носи названието „Дру- 0. Цветков
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Сръбска лиза - изтокМатеус не е вече 

треньор на 

националите 

по футбол

Гостите „откраднаха" една точка
ров, но вратарят Радованович 
пак отблъсна топката, В 78 
минута Пешев отлично цен
трира, Нацков шутира с глава

- „ „„ от 5-6 метра, но във вратарярослав Димитриевич от Буя- съсредоточена в средата на Последнияг шанс домаки„^те
новац (7). Жълти картони: И. терена и без истински шансо- имдха д 81 минута/ когато 
Георгиев иВасилевич от Бал- ве. Арифович отлично изъплни

/1отар Матеус е освободен сове да се класират за Евро- кански, а Стоикович, Вукаи- През второто полувреме св0б0ден уДар от 20 метра но
от поста на треньор на нацио- пейското първенство през лович, Радулац и Ратковац от домакините тръгнаха офан- топката профуча над напреч-
налния отбор по футбол на 2012 година. На поста герма- Борац. Червен картон - Цве- звино и в 46-та минута Алек- ..,

ич от Борац (90 + 2) сов отправи удар от 16 метра, на™ ^ащия ъг Балкан.
Играч на мача - Нацков от но вратарят на гостите спря “ т, „

Балкански (7). топката. Същият играч има- ски ЮСТУва на от.б°Ра ТъРг°-
Гостите дойдоха в Димит- ше добра възможност и в 54 ва™ ® неделена гбсеотем6 

ровград, за да се защитават, минута. Десетина минути в1Рот16часа
да "откраднат" една точка и по-късно се получи отлична Р 
успяха в това. За 90 минути акция между Нацков и Пет-

Балкански - Борац (Биволе) 0 : 0
Димитровград, 17 септем- нямаха нито една възмож- 

ври 2011 г. СЦ "Парк", зрите- мост за отбелязване на гол.
500, рефер - Ми- През първата част играта бели - около

АС.

Лизаша на ФС РИС - деца младша възраст

Малките пак загубиха
по-добре и направиха обрат, като отбелязаха 
три попадения. Преди последния съдийски 
сигнал димитровградските футболисти за

Балкански - Национал (Ниш) 2 : 3 (1: 0)
В четвъртия кръг от първенството на ФС 

РИС - група юг А за деца младша възраст в 
Димитровград се срещнаха съответните отбо- втоРи път опънаха мрежата на връстниците

си, но това беше достатъчно само да намалятБългария. Новината бе сьоб- нецът ще бъде заместен от ри на Балкански и Национал от Ниш. Дома-
кипите бяха по-добри през първата част на преднината им.

В следващия кръг отборът на Балкански 
гостува на съответния отбор на нишки Рад- 
нички.

щена от президента на Бъл- Михаил Мадански до изби- 
гарския футболен съюз Бо- райе на нов треньор. Мадан- 
рислав Михайлов. Раздялата

играта, когато стигнаха до голово превъзход
ство. През втората част гостите заиграхаски ще води първ 

е по взаимно съгласие* каза контролата с Украйна на 7 ок-
МПоадЛръководствотонаМа- Лигата на ФС РИС - зрупа юв - пети кръг
теус българите загубиха шан- ] ] октомври.

ПФД - V кръз: Трешнебка - Младост 2:5

Д.С.ИЯ ТИМ в

По-големите 

извоюваха истинска 

победа

убедителна победа. Головете отбелязаха Ста- 
нулович (3), Станоев и Ранджелов. В следва
щия кръг този отбор на Балкански гостува в 
Ниш на отбора Медиана.

Юношите младша вързаст на Балкански не 
успяха да победят като домакини съответния 
състав на ОФК Враня, като играха наравно 1: 
1. Единственото попадение за Балкански бе 
дело на Саша Гогов. В следващия кръг и те 
гостуват в Ниш на отбора Раднички.

Най-сетне победа!
Лопардинци, 18.09.2011 г. резултат двата отбора замина- ,

Стадион на ФК Трешневка, ха на почивка. Децата старша възраст от детско-юношес-
зрители около 50. Главен съ- През второто полувреме ката школа (ДЮШ) на Балакснки победиха на 
дия Далибор Златкович от "зелените" засилиха атаките своя терен съответния състав на ОФК Враня с 
Враня. Голмайстори: Динов, си и в 56-та минута централни- 5 : 1 (2 : 0). Домакините играха отлично през 
Василев, Спасич и Йоич 2 пъти ят нападател Михайло Йоич целия мач и напълно заслужено стигнаха до 
за Младост и Станисавлевич и увеличи преднината на 3:1. В 
Радисавлевич за Трешневка. 66 мин. нападателят на дома- 
Жълти картони: Стойков и Ва- кипите Станисавлевич намали ОкрЪ&На футболна ДибиЗиЯ ПщЮШ
силев (Младост). на 2:3 и върна за кратко интри- 1 :х-и----------------- “----------------------с------

Младост'. Воинович, Васи- гата в мача. В 70 минута Треш- 
лев, Глигоров, Атанасов, Д. Ди- невка пропусна да реализира 
митров, С. Димитров, Динов, дузпа, а до края на срещата 
Владимиров, Спасич, Йоич и "зелените" вкараха още 2 гола 
Стойков (от 57 мин. Чипев). - Йоич в 75 и сурдуличанинът

А С.

Лужница победи с хандбален резултат
Във втория кръг футболистите на Лужница Напредак 3:0, Гнилан - Драгош 1:3 и Задругар 

се наложиха срещу Полска Ръжана дори с 10:0, Единство (П) 4:2. Отборите Т. Раич и Единство 
така че самия резултат достатъчно говори и за имат по 6 точки (оглавяват таблицата), докато 
силите на съперниците. Лужница заема четвърта позиция.

В останалите срещи са осъществени следни- В следващия кръг Лужница като гост играе 
те резултати: срещу Танаско Раич.

Владимир Дуркович - Танаско Раич 0:7, Пър- 
чевац - Темац 0:0, Единство (Бела паланка) -

В отменената среща от II кръг: Младост - Терноци 3:3 
Босилеград, 14.09.2011 г. Зрители около 150, главен съдия 
Марко Тодорович от Враня. Голмайстори: Йоич два и 
Спасич за Младост, а Аметович и Рашити два за Терноци. 
Жълти картони - Воинович (Младост).
В отменената среща от II кръг "зелените" завършиха на
равно - 3:3 с лидера на таблицата Терноци от Тьрновац. 
През първото полувреме играта бе на високо равнище. И 
двата отбора си размениха по 3 попадения и пропуснаха 
да реализират по няколко изгодни голови положения. През 
втората част играта стана по-бавна и резултатът не се 
промени до края на мача.

Ч. Б.

Пирошска общинска лизаВ отменената среща 
от II кръа:
“Младост” - 
“Терноци” 3:3________

Желюша загуби
ФК Желюша - Падеж (Петровац) 1: 2 (1: 0)

Димитровград, 18 септем- Севич 6 (Живкович -), 3. 
ври 2011 г. СЦ "Парк", зрите- Джунич 6, Пейчич 6 (С. 
ли - около 50, рефер Неманя Джунич -), Виденов 6.5 и 
Станкович от Пирот (5). Гол- Ранчич 6.5. 
майстори: Ботев в 18 за Же- Играч на мача Гогов от 
люша, а Ранчич в 60 от дузпа Падеж 7.5. 
и Гогов в 75 минута за Па- Голяма заслуга за по- 
деж. Жълти картони: Н. Го- бедата на петровчани но- 
гов и Кръстев от Желюша, а си реферът Станкович, 
М. Савич, Ранчич и 3. Джу- който в 60 минута отсъди 
нич от Падеж. несъществуващ наказате-

Желюша: Рангелов 6, Вуч- лен удар за гостите.
В следващия кръг же-

Босилеград, 14.09.2011 г. Зри
тели около 150, главен съдия

Трешневка: Стоикович (от 46 Спасич в 87. 
мин. Джорджевич), Симич,
Арсич, Златкович, Стоилков, кръг са постигнати следните 
Попович, Стоянович, Величко- резултати: Младост (С) - Лево- 
вич, Станисавлевич, Радисав- сое 1:0, Терноци - Пчиня 3:0 
левич и Стоянович. Павловац - Челик 0:1, Полет -

"Зелените" заслужено три- Ас 0:3, Кондива - Вранска баня 
умфираха с 5:2 при гостуване- 3:1, Алакинце-Хайдук2:1 и Ве
то си на Трешневка и завоюва- са - Букуроца 6:0. Свободен в 
ха първа победа от началото на този кръг беше отборът на Не- 
първенството. В началото на бесни ангели, 
срещата и двата отбора си раз- След 5 изиграни кръга на 
мениха по един гол - Радисав- върха на класирането са Тер- 
левич откри за домакините в 8, ноци и Кондива с по 13 точки, 
а минута след това изравни а босилеградчани са на 15 мяс- 
Александър Динов. В 21 мину- то с 4 точки, 
та защитникът на Младост 
Игор Василев отбеляза втори посреща Полет от Въртогош. 
гол за босилеградчани и с този

В останалите мачове от 5 Марко Тодорович от Враня. Гол
майстори: Йоич два и Спасич за 
"Младост", а Аметович и Раши
ти два за "Терноци". Жълти кар
тони - Воинович (Младост).

В отменената среща от II кръг 
"зелените" завършиха наравно - 
3:3 с лидерът на табелата "Терно- 
ци" от Търновац. През първото 
полувреме играта бе на високо 
равнище. И двата отбора си раз
мениха по 3 попадения и пропус
наха да реализират по няколко 
изгодни голови положения. През 
втората част играта стана по-бав
на и резултата не се промени до 
края на мача.

ков 6, Величков 6, Кръстев 6,
Н. Георгиев 6, Димитров 6.5, люшани гостуват на отбо- 
Ботев 6, Наков 6.5, Б. Георги- ра Победа в с. Държинз- 
ев 6, Маринков 5.5 (М. Ива- Мачът ще се играе в Неде- 
нов -), Борисов (Гогов -). ля на 25 септември отВ следващия кръг Младост

Падеж: Стаич 7, Иовано- 
вич 6.5, Гогов 7.5, М. Савич 
6.5, Манич 6, Цветкович 6, Н.

часа.
П.Л.Р. Д. С-ПА.Р.
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От дейностите на организацията на ЧК през лятото______ШК Цариброд загуби
Дист^буция на колети и 

ШШШ- акцЧ*° кръводаряване
регистрира Кирил Бадев-на Ха™ Судс™3™ 3аГУдИ °Т що 1669 членове, които ня-
първата дъска срещу, против- АлексованРР^^°КаТ° АнИ«Та МаТ Редовни Доходи. В ак-
ника. си Миркб Иович, който. служебно от Ми аЗа1уби Цията по кРъв°ДаРяване
не се появи,. Рбки Стоименов наседмата дъска Янкович участие взеха 70 кръводарите-

Атаката®’“Птг»=-ад й'"™™“1
Съсшезание на Забойско езепо I

ЛИ.
През първата седмица на 

септември съвместно с път
ната полиция
акцията "Да пазим децата в 
движението". Млади акти
висти на Червения кръст за
едно с полицаите помагаха 
на най-малките участници 
при преминаване на улицата 
пред основното училище и на 
най-натоварените кръстови
ща в града.

По случай Деня на Община Пирот край Завойско езеро бе От 14 до 21 септември в
проведено международно състезание по спортен риболов в дис- рамките на „Седмицата на
ниплината хващане на риба с плувка. Състезанието се проведе в солидарността" е проведена
рамките на купата на Сърбия. Участваха 14 отбора от Сърбия и акция за събиране на дрехи
Македония с над 100 състезатели. Първо място зае отборът на Босилегоадската оиганиза и соелстпа за хигирня които и обувки, които ще се изпол-Бели Тимок от Княжевац, второ - Наисус от Ниш, трето - Мре- ьосилеградската организа и средства за хигиена които \ ' социално
на отПарачин. Отборът Карп, в чийто състав бяха: Милко Соко- ?ия,на ЧеРвения на бяха подсигурени от Минис- ввазасХ^1ителица
лов, Милован Стоянов и Ясмина Соколова, зае 8 място. Мило- СъРбия реализира няколко терството на труда и социал- наи-засграшенше лица.
ван Стоянов бе трети в своя сектор, докатоЯсмина Соколова по- акЧии през изтеклото лято. ните грижи. Този вид помощ од.ь.
лучи награда като единствената жена-рибар в състезанието. Раздадени са колетите с храна получилха 675 семейства с об-

е проведена

Осмо място за 

димитровградските рибари *

А С.
Възпоменание
На 24 септември се навършват ТРИ ГОДИНИ от смър

тта на нашата обичана дъщеря, сестра и леля
Баскетболното 
първенство в Първа 
сръбска лига стартира първия кръг
На 1 ОКТОМВрИ И тази година БК Димитровград домакин-

_ „ _ ските си мачове ще играе в пиротската залаПървенството на Първа сръбска лига ста- "^е^"
рира в началото на следващия месец. БК Ди
митровград ще домакинства на Юг от Враня.

Както каза Зоран Геров, член на УС, отбора е 
напуснал центърът Кръстич, който се завър
нал в Пирот, но на неговия пост ще играе Ви- 
данович. Нови попълнения се очакват след ОЛГА БЛАГОЕВИЧ 

от Ниш,
родена в с. Драговита

На 2 октомври се навършват ГОДИНА И 
ПОЛОВИНА от смъртта на нашата мида дъ
щеря, сестра и леля

.
Щ ш -ч.

*Д.С.

1 ■
“ ;

Босилеврад В последно време сериозен 
проблем са хранителните 
отравяния на едрия доби
тък. Това се случва, защо- 
то стопаните допускат 
добитъка е картофените 
ниви, където животните се 
хранят със сухите стъбла 
на картофи
поради сушата имат висо
ко съдържание на отровни 
за добитъка вещества.

ИВАНКА МИТКОВА 
от ДимитровградРеализират се мерките 

за задължителна 

здравна защита 

на животните

Скъпи наши, ще ви пазим дълбоко в сърца
та си. Винаги ще помним обичта, с която ни 
обсипвахте. Почивайте в мир!

гл
I >и тикви, които

% Майката Дана и сестрата Василка със 
семейството си

Управлението за ветеринар- според който са обхванати 20 
ство към Министерството на села в Босилеградска община, житедна здравна защита на 
селскотота станция от Влади- Сега подадохме иск до Ми- животните и останалите 16 се- 
чин хан. Надяваме се този иск иистерството на селското сто- ла и в града,, които в момента 
да бъде решем положително, панство да ни разреши про- са „покрити от ветеринарна 
каза Стоидков. веждане на мерките за задъд- ВД.Б.

стопанство и общественото 
предприятие Ветеринарна ам- • 
булатория "Босилеград" са 
подписали договор, според 
който за 2011 и 2012 година то
ва ведомство ще реализира 
мерките за задължителна 
здравна защита на животните 
в територията на Босилеград
ска община. Към мерките за 
задължителна защита на жи
вотните, които се преотстъп
ват на извършителя, спадат 
маркиране и регистриране на 
животни и събиране на данни 
за регистрираните 
папски домакинства, провеж
дане на профилактични мерки 
-ваксинираме иа свине и на до
машните птици срещу чума, 
диагностични изследвания и 
събиране на материал за лабо
раторни изследвания 
но следене на здравословното 
състояние на животните.

От и.д. директора на ведом
ството Иван Стоилков узнах
ме, че според зад ълженията от 
подписания договор ветери
нарната амбулатория 
реализира оперативния план, ;

На 24 септември се навършват ПЕТ 
ГОДИНИ от смъртта на нашата мила и непре- 
жалима съпруга и майка

АНГЕЛИНА АНДОНОВА Гица 
от Димитровград

На този ден ще посетим нейния вечен дом на димитров
градските гробища и ще положим цветя.

С любов и благодарсност се прекланяме пред светлата ти 
памет.

Няма да те забравим!

Фотооко Снимката е от Бабушница. Колегата Часлав Благое- 
вич пише, че на собственика на велосипеда не са по
могнали „нито ланци, нито катанци"!

Данаил к дъщерята Ирена
:г семействата си

Съпругът Петър, синът със

■■••• .

На 26 септември се навършват 10 ТЪЖНИ 
ГОДИНИ от трагичната смъртна нашия мил и 
непрежалим син, съпруг, баща, брат, шурей и 
вуйчо

СЛАВКО СТОИМЕНОВ
(1968 - 2001)
от Босилеград

Възпоменание

селскосто-

Изминаха 10 години тъга на тъга, болка на болка и рана
та не заздравява. Всяка от душите ни добре я познава, а на 
твойта Славе - вечна памет и слава!

С обич от вечно скърбящите: майката Борка, бащата Иван, 
Iругата Сунчииа, дъщерята Сандра, синът Иван, сестрата 
Вера, зетът Глигор, племенникът Винко и многобройните 

роднини и приятели от страната и от чужбина

и актив-

съп

вече
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Ден Господен за велико тържество 
на Майчица Божа Рождество! 
Свята Майка ръце шири 
да прегърне старо, младо, 
да събере в едно стадо.
Но стадото май не чува, 
все си иска да лудува.
Празник - делник к'во му струва, 
кат' стомахът му царува.
И избра си народ „прости", 
да се гости и на пости.
Край езеро, на поляна, 
всички тамо на казана.
Пиене и хапки разни, 
но душите тъй са празни.
Какви ми традиции и завети, 
сега владеят гуляйски адети.
А изложбата няма да забравим 
и доброто винаги ще славим. 
Ръкоделия и добичета интересни, 
отдавна са тук известни.
Вий стопани ■ браво, браво, 
гледайте туй стадо право.
За другите Майка - плаче, страда, 
к'ва е таз' чудна „наслада" 
за бедния тоз народец.
Оня ден на празника, в храма, 
аз ги чакам, но ги няма.
Да се сетят, та да дойдат, 
за себе си да се молят.
Грижи, мъки да отпаднат, 
да престанат те да страдат.
Но дошли са неколцина, 
немалка е таз' дружина.
Празник те си уважават,
Майка Свята си прославят.
Тях и Майка ги обича, 
чеда свои ги нарича.
Ще помага тя на всеки, 
не ще спира и во веки.
Но насила туй не може, 
ох, помагай, мили Боже!
Ти Всевишни събуди ни, 
вразуми ни, очи отвори ни 
да поемем пътя верен 
и оставим живот скверен.
Е тогава на празника 
любов чиста тъй ще блика!

ъшзащо ли се 

масларете рано 

развражая
Не знам на що е, ама нещо ми се чини 

дека масларете много рано се развра
жая и почная да дидзат рогове - вика 
комшията. Дошъл е при мене у казад- 
жилницата да види каква рекьия печем 
и да си побистриме полетика. Дома ка 
се збереме ели при мене ели при него 
жените ни у душа не оставлят, сал що 
почнеме да думаме за полетика настане 
олелия. Ама за кои масларе думаш? 
Млекото одамна не биеме, та сме вече 
забоварили що е това масло... Море, не 
заутуй се, убаво знаеш за кои масларе 
думам. За тия що са боси како телци и 
гьи не бива за никаква чъвесна работа, 
ама са научили да прават мръсотии и да 
маслосуят от дръжавните пари, та само 
чъвчат очи къде да се намръдат и како 
да си пунат мешини и джепове. Епа 
комшио, щом са се рано развражали, 
како що викаш, некакъв зор гьи кара, що 
рекъл некой паметан нашинец. И ка 
длъбоко помислим, нема що да е друго 
осем изборйете... Добре де, изборйете, 
и я помисли тека, но они са йоще дале
ко, некои викат тели да бидат чък около 
Джурджовден...

Ете ти са голема беля за мене и за тебе 
комшио, викам, ай да бидеме паметни, 
па да се сетиме. А он вика, ако токнеш 
от убавата, че ни се размръда кръвта и 
че ни проработи акъло. Я токна, друсна- 
ме по две-три и развръзаме голема 
дискусия. Викам, ако тия масларе още са 
зимат залет за изборйете, сигурно са 
разбрали дека зидо е млого висок за 
ньи. А ако не прерипат зидо да се зада- 
дат у завето на власта, после може да 
гьи зачевуши некаква мечава и да гьи 
набута у кютузето! Искаш да кажеш, ви
ка комшията, дека големио стра е тай 
зор що гьи е накарал да се развражат 
толко рано? Стра гьи е немой тая мечава 
да гьи разголйи и да им открие мръсо
тиите. Епа, ако мислиме да улезнеме у 
Европата, викам, теквая мечава требе да 
има, не само за масларете, но и за разни 
кучища, вуци и лисици, за големи и ма- 
лечкьи клечкьи и мечкьи... Тека е, рече 
комшията, и почна да се чеша по тил. 
Видим го, замисли се длъбоко, сигурно 
го мучи нещо. По едно време рече, море 
тия масларе що се толко рано развражая 
може и да са наумили друго нещо... Щ° 
друго, комшио? Епа они имат голема и 
ненаситна яма, а си немат срам, та се 
залитат от млого далеко да би грабнали 
по-голем кокал... Може и тека да биде 
комшио, ама може и да излезне по оная 
народна - йоще не видели конйо, а кла- 
тат нодзе како че ли са го янали! А Д° 
пролет тай коньина може да се толко 
уръкави и да гьи издигне у прашището

Брачни

- Но ти нямаш чичо с 
име Франк...

- О, да, имам и той е го
ре в спалнята с мама!

- Ъъ, добре тогава... ето 
какво искам да напра
виш. Остави телефона 
отворен, изтичай горе, 
почукай на вратата на 
спалнята и кажи на мама 
и чичо Франк, че татко 
тъкмо е паркирал колата 
отвън.

- Жено, искам да знаеш _ д0дре татко. 
нещо: когато пее Лепа След няколко минути 
Брена, мен ме няма цял детет0 се връща на теле- 
ден, когато играе Църве- л,она 
на звезда, няма ме 3 дни, 4 
а когато пия с приятели, 
няма ме цяла седмица...

Младоженката казва 
на свой ред:

- Мъжо, сърце мое, и 
аз имам да ти кажа нещо: 
всяка вечер в десет и по
ловина аз правя секс.
Има те - няма те, аз правя 
секс!

- Моят син моли за ръ
ката на дъщеря Ви!

- Какво, той няма ли си 
ръка?

- Има си, но... вече е из
морена!

* * *
Белградски младожен

ци водят първия си сери
озен разговор след сват
бата. Младоженецът каз-ДХ ва:

Личен политически маркетинг
• Ориентирам политически чрез бирена терапия и пече
ни кебапчета. Бирчо Кебапчиев от Скарово
• Дигам рейтинги до небесни висоти срещу земни бла- 

Нагоденко Социологое от Агенциево
• Бая срещу уплъх от рязко падане на рейтинги.

Рахатчо Магийков от Скоклиево
• Записвам студенти за висши управляващи в универси
тети по желание.
• Пъдя депутати от листи по много галантен и цивили
зован начин.

- Татко, направих как-
вото ми каза.

- И какво стана?
- Ами мама се изпла-гинки.

ши ужасно, скочи от лег
лото без дрехи и избяга 
навън, крещейки, но се 
спъна в килима и полетяГ-н У-чен
през прозореца и сега е 
мъртва.

- Боже мой!!! А какво 
стана с чичо Франк?

- Той скочи от леглото 
без дрехи и също беше 
изплашен до смърт и

Дузпо Шутов от с. Долно Текме 
А. X. * * *

- Май не трябваше да 
се женя...

- Защо?
- Ами... несходство в ск°чи ПР3 задния прозо- 

мирогледа! Жена ми не Рец в басейна, но явно е
забравил, че миналатаможе да ме търпи, когато 

съм пиян, а аз нея - кога- седмица ти източи вода- 
то съм трезвен! та, за да изчистиш басей

на, и сега и той е мъртъв. 
Дълга пауза. Тогава* * *

- Ало? таткото казва:
- Здравей, миличко, - Абе, какъв басейн... 

обажда се татко. Мама Ало, това номер 555-7039 
близо до телефона ли е? ли е?

- Не, тате, тя е горе в 
спалнята с чичо Франк.

- Не, грешка!
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