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НД 1 ОКТОМВРИ ЗАПОЧВА ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В СЪРБИЯ

Призив на Наиионалния съвет към аражданите 
с бълаарско потекло

-АекААрирАите
НАУИОНААНАТА СИ 

ПрИНАААСЖНОСТ 

И рОАНИЯ 05ИК!
Стр.фшит

Денят на Димитровградска община бе отбелязан миналия петъкМалцинство за 

уважение или 

незначителна 

етническа група - 

въпрос е сега!

Признания за Георгиева, 

Сотиров, Тричков, 

гимназията и РТ Цариброд
По случай Деня на Димит

ровградска община миналия 
петък се проведе тържестве
на сесия на Общинската ску
пщина, на която присъстваха 
представители на няколко 
общини в Сърбия и Бълга
рия, посланикът на България 
в Белград Георги Димитров, 
началникът на Пиротски ок
ръг Горан Стаменович, на
родният представител от Ди
митровградско Зоран Пет
ров, бивши кметове на общи
ната, представители на дър
жавни служби и органи, кул
турни и други ведомства и 
организации и гости.

От 1 до 15 октомври т.г. в Република Сърбия ще бъде извършено 
преброяване на населението. Това ще бъде осмото преброяване в пери
ода след Втората световна война и първото, откакто Сърбия е самосто
ятелна държава.

Като се знае, че ние, българите, преди повече от половин век сме би
ли над 60 000 и сме спаднали до 20,5 хиляди през 2002 година, става 
кристално ясно, че започващото утре преброяване е по-значително от 
всички досегашни. Защото сме много близо до червената линия, която 
дели едно национално малцинство от незначителна етническа група. 
Ако и този път статистиката „гълне" няколко хиляди нашенци, тогава 
за нас наистина няма да има надежда. Успеем ли обаче да се отдале
чим от тревожната линия, като приближим статистическата ни числе
ност до реалната, ще спечелим уважението на цялата общественост. 
Това ще бъде показател, че сме си повишили националното самочув
ствие, което до голяма степен загубихме през последните няколко де
сетилетия, и че имаме интелектуално ниво и психологични потенциали 
До спрем не само статистическото ни изчезване, но и други негативни 
тенденции, които застрашават нашето оцеляване като българско на
ционално малцинство в Сърбия.
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1ЮШИС НА 1 ОКТОМВРИ ЗАПОЧВА ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В СЪРБИЯ

Призив на Националния съвет към аражданите Писмо на председателя на НС Зоран Петров
до председателите на общинитес бълзарско потекло

Аек.ААрирАите
национааната си 

ттрин а а Авжност ЩЖ Н01|И0Н0ЛН0СШ1 (I
И РСХАНИЯ В5ИК!

те ДО«ШИТ
телно значение по време на 
преброяването принадлежа
щите към националните мал
цинства да се декларират ка
то такива и при това да декла
рират и майчиния си език. 
Във връзка с това Национал
ният съвет на българското на
ционално малцинство призо
вава гражданите с българско 
потекло по време на пребро
яването да се пишат като бъл
гари с български майчин 
език.

В дните от 01-15 октом
ври на територията на Ре
публика Сърбия се провеж
да задължителното преб
рояване на населението, ко
ето според декларация на 
Обединените нации се про
вежда в целия свят в първа
та година на всяко ново де
сетилетие. Преброителите 
от Републиканския статис
тически институт ще Ви ин
тервюират и Вие сте длъж
ни да отговорите на въпро
сите от въпросника.

Националният съвет на 
българското национално 
малцинство Ви кани непре-

ституционните им колективни пра
ва.

- Служебна употреба на езика
- Участие в местната власт чрез 

общинските съвети за национални 
малцинства

- Образование на майчин език
- Информиране на майчин език
- Опазване и развитие на култур

ното наследство на малцинството
- Право на формиране на Нацио

нален съвет на малцинството, кой
то ПрЯКО участва В процеса за ВЗИ- калния съвет на българското

малцинство в Сърбия Зоран 
Петров изпрати писмо до 
председателите на общините 

правата на малцинството. в Сърбия, в които живеят зан-
о Д лт. л^гдттт-гт/тсг тл чителен бори граждани _
01Л/Л, и/1Л\Е<ги/1у1 VI българско потекло. В писмо-

менно да декларирате на- ПРЕБРОИТЕЛЯ Както Ви е известно, на 1
ционалната си принадлежност, което е Ваша наслед- _ октомври започва преброява-
ствена особеност, предадена от родителите, и която ' К°гато дойде в жилището Ви, преброителят е не на населението в Републи- 
ще предодете но наследниците си. Декларирайте и Длъжен Да се представи, обясни причината за посе- ка Сърбия. Това е изключи

телно значителна активност

Свободното деклариране 
на принадлежащите към на 
ционалиите малцинства е 
важно за Република Сърбия, 
защото по този начин се пот
върждава, че тя тачи мулти- 
етничността и мултикултур- 
ността като демократични 
стойности и цивилизацион- 
ни придобивки.

с С това писмо се обръщам 
към Вас с молба да охрабрите 
в изказванията си по медиите 
принадлежащите към мал- 

общности, 
и българите, 

които в значителен брой жи
веят във Вашата община, при 
преброяването свободно да 
изкажат националната си 
принадлежност и майчиния 
си език, понеже това е техен и 
обществен интерес. 

Председател на Националния 
съвет 

Зоран Петров

Председателят на Нацио-

моне на решения на Правителство
то и Парламента, касаещи се до

цинствеиите
включително

родния си (майчин) език, безразлично от това колко 1Дението/ Д°се легитимира и покаже пълномощно за 
го говорите, понеже съвременните обстоятелства и преброител, 
свободни комуникации ни налагат да говорим раз-

за Републиканския статисти-
, , ,---- ... --------------- _ , чески институт и за Републи-

свободни комуникации ни налагат да говорим раз- ' 1ряЬва де е търпелив при задаването на въпроси- ка Сърбия, 
лични езици, но майчиният език е белег на национал- те и не тРябва да ви намеква отговорите.

- Отговорите, които посочите трябва до пази като 
тайна.

Доколкото забележите или разберете за неред
ности в процеса на преброяването на населението, ос
ведомете Националния съвет на българското нацио
нално малцинство на телефоните: 010 360 931, 017 

От числеността на числящите се към национални- 878 346 или по електронната поща 
те малцинства пряко зависи осъществяването на кон- пас5ауЬд@ореп.1е1екош.г5

За нас като граждани от на
ционалните малцинства и за 
Националния 
форма на малцинственото са
моуправление е от изключи-

нота ни идентичност. съвет като
ЗАШО Е ВАЖНО ДА 
ДЕКЛАРИРАТЕ 
НАЦИОНАЛНАТА СИ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТ И ЕЗИК? Ки1шгпо-т/огтаИут сепШг Ви^агзке тап] 'те 

‘‘СапЪгод’' - йпт1гоу%гас1
Културно-информационен център на българското 

малцинство ”ЦарибродДимитровград
$гЬ1]а, Ош'цгок%га<1, н/. "Ва1кан.<ка “ ЬЬ, ив/ах: 00381-10-360-150 

Сърбия, Димитровград ,ул. "Балканска”66 ,тгл/факс: 00381-10-360-244 
го(1.ог{;.п е-тпН: 1оссапЬпк1За преброяването в Звонския край хум^у.сапЬ @ореп.1е1екот.г*

Двама инструктори и 11 преброители Открит ирнзнв

‘Преброителите за цялата Бабушнишка община са 116.
Всичките 14 кандидати за инструктори в включени и населените места Дол, Брестов дол, 

преброяването на населението в Бабушнишка Липово, Бердуй, Грънчар, Врело, Радининце) 
община миналата неделя положиха теста в Богдаповац, Щърбовац и Горчипце ще „покри- 
края на обучението си. На проведеното след то- ват" двама инструктори и 19 преброители. За 
па събрание па общинската преброителна ко- секцията Стол със селищата Вава, Дучевац, 
мисия бяха определени преброителните сек- Александровац, Камбелевац иДрагинац са наз- 
ции ^задължените за тях инструктори. начени 15 преброители и двама инструктори.

За преброителната секция Бабушница със Един инструктор и 12 преброители ще завър- 
селйщата Извор, Сурачево и Калугерово са оп- шат работата по преброяването на населението 
ределени трима инструктори и 32 преброите- в секцията Долни Стрижевац със селищата 
ли. Двама инструктори и 11 преброители ще Горни Стрижевац, Ресник, Братишевац, Вой- 
нзвърдаат преброяването на населението в сек- цици, Долно Кърнино, Горно Кърнино, Радо- 
цията Звопци с населените места Вучи дед, Ра- шевац и Проваденик.
Кита, Берим извор, Пресека, Нашушковица и Обучението на преброителите беше прове- 
жеиов дел. Секцията Стрелъц със селищата дено в периода от 21 до 23 септември. Извър- 
Ралим, Вадниш, Студена и Дървена ябука ще шиха го общинските инструктори в преброи- 
"ТГОкриват двама инструктори и 9 преброите- телците секции Бабушница, Звонци, Стрелъц 
ли. За преороителиата секция Велико Бонинце Велико Бопинце, Дюбераджа и Долни Стриже- 
с наседените места Мадо Бонинце, Завидипце, вац. Сдед обучението 116-те преброители бяха 
Модра стена и Остатовица са определени 14 тестирани и всичките удовлетвориха критери- 
преброите/Ш, на който ще помагат двама ин- ите. - г
структори. Секцията Любераджа, в която са

От името на КИЦ „Цариброд“ се обърщям към българите в Царпб 
открит призио в предстокщето преброяване на населението в Република 1 
достойнство н чест да декларират своята пршшдлежпост по иационалност 
декларират български за майчин език.

По тези начин

и в Сърбин с 
я с гордост, 

...горни и да

>род
Съррбм

бьл

личио всеки от Вас дава свой личен принос за обшата цел, след 
преброяването, броя на българите в Сърбия до бъде значимо по голям, което реално ще доведе 
до поголям респект към българската общност в Сърбия от страна ка институции в Сърбия я 
международната общност.

С уважение,

А
Димитровград 

27.09.2011 г.

Ч. Благоевич
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Денят на Димитробарадска община бе 
отбелязан миналия петък

Признания за 

Георгиева, Сотиров, 

Тричков, гимназията
и - Ц Е 'Японският пос

ланик в Сърбия 
Тошиу Цунозаки, 
който миналата го
дина подсигури да
рение от японското 
правителство от 70 
хиляди евро за 
подменяне на дог
рамата в основното 
училище, посети рййй 
Босилеград на 27 ,
септември. Поела- щ ‘ 
пикът най-напред 
се срещна с кмета Ц| 
Владимир Захари- ^ . 
ев и представите- \ 
лите на общинско- >

!' ^

в

Щ ' хЩЖа .
(Отстр.1) здраве и успехи.

С няколко подбрани изрече
ния сесията официално откри Кметът врЪЧИ 
председателят на ОС Зоран Ге- признанията ПО 
ров, след което кметът на об- * „ ,
щипата д-р Веселин Величков Случаи ДеНЯ На 
изнесе тържествен доклад. Ди- ООЩИНата

новата пластмасова дограма в 
училището.

Обръщайки се към учите
лите и гостите в ученическия 
стол, посланикът Цунозаки 

ш! между другото изтъкна: 
уУ - Надявам се, че с това даре- 
Н ние от японския народ ще се 
I подобрятусловиятазаученеи

резултати в нашия град, на- -------------- —-— ---------- --- ЕабоТа ™ «ашето училище.
шия регион, страната ни и в ТИПЯТ ШЦШШ Ш ^"реки тежкото положение,

жбина"; Гимназията "Св. св. --Щ Р». ^ Щ-. Ж» ! 0 което Яп°»ия се намиРа след
ирил и Методий" - "по слу- НК.':.Ж.....катастрофалното земетресе-

чай значителния й юбилей - ние и цунами, ще се стараем и
нията по изграждане на авто- )20 години съществуване и ра- занапред да поддържаме тес-
магистралага по оридор бота в образованието и възли- - 'I"'йЛяиР'’! ни икономически връзки със
1° ' Я Е™ танието на млади поколения МКУгУШ Сърбия и да оказваме помощ
" НШ иа срьбски и български език"; ВВШ: НВ на местните самоуправления

отнГТи вРеГш ииЛ "Р°Ф- *Р С”ас Сотиров - "за П|№ШрЦП|.Ш и на гражданите в Сърбия, из- 
се отнася до ипвеч ицише и ИЗКЛЮЧителния му принос в у ШйШИШ^ШяШзШ тькнатой
комуналната сфера, Величков пжмпммплнРТО на общината гькна гои.
посочи работите по подменя- работата му като гимна- то ръководство, а след това посети основното . името на учениците и
нето на азбестовите тръби във професор, педагоги- училище, където тържествено бе посрещнат заетите в училището директорът на ведом-
водопроводната система, из- чески съветник в Ниш, научен от учениците и учителите. Придружаван от ството Методи Чипев благодари за донация- 
граждането на два резервоара раб0тник в Технологическия директора на училището Методи Чипев и та' с която, кактр посочи, е подобрено отопле- 
в с. Белеш и системата за кана- фаКуЛТет в Нови Сад и Леско- представителите на общинското ръковод-

вац и основател на катедра по 
биология в университета в

ша. и т€ { IА
,л

|>Ш :Л
к^мР'неразвитите ТщиГ™ * ™ * ^изабета Георгиева, 
Сърбия и в предстоящия пе- която получи парична награда 
риод са му необходими капи- на стоиност 500 евро в динари, 
талпи инвестици, които биха «акто се посочва в обосновани- 
способствали за предотвратя- %ТО на Решението, твърде за- 
ване на лошата тенденция - де- бележителни и изключителни

ш шШ
;!

популация на населението, ка
за кметът и добави: - В момен- 
та общината тегли икономи- тУ 
чески дивиденти от инвести-

!

нието в училището и са спестени разходите
тт ^ ,птл за дърва. Той изтъкна, че по същото време,ство, Цунозаки мина между ешелона от уче- ^ г С

^=1 

«яете»*»**според д-р Величков са в сел- левизия Цариброд - „по слу- лищното управление в Лесковац Братислав ^ йо г Заха и "Народни прос-
ското стопанство и туризма. В чай 20 години съществуване и Васич и представителите на фирмата Юго- ветители охБосиЛеградско Краище" отАлек-
ст°воаТп оавеждат°подготоваки уСПе“Нас?аавбаОТа'маМзаКеднГот металУм-гРоуп от БУяновац' която мон™Ра сандър Младенов, както и една художествена 

Р л вид, ге с ду картина.
Към присъстващите се обърна и зам.-пос- 

, ЧЙ® ланикьт на Република България в Белград Ге- 
орги Георгиев, който също изказа благодар- 

чКаШ» иост към японското посолство. Георгиев под-
1 | ■■■■. черта, че посолството е предоставило даре

ние и на училището в Димитровград. Съдей
ствие за отпускането на японската донация за 
босилеградското основно училище оказа бъл
гарският посланик в Белград Георги Димит
ров.

лиране на отпадъчни води в 
Понишавието.

Стратегическите 
развойни цели на 
общината

за производство иа здрава хра- първихе местни телевизии в 
на и лечебни билки. В тази об- страната (основана през 1991 
ласт общината възнамерява да г ^ като по този начин Димит- 
ангажира собствени мощнос- р0вград е причислен към гра- 
ти, имайки предвид, че мощ- ДОВете, които следят съвремен- 
постите на отделни лица не са НИТе тенденции в страната и в 
достатъчни. Благодарение на реГиона, тачейки през измина- 
Министерството на селското лите 20 години традицията, 
стопанство, в общината наско- културното наследство и обра- 
ро ще пристигнат 130 разплод- Звание на българската нацио- 9; 
пи юници. Когато става дума нална общност в Сърбия", и на 1 
за туризма, досега е направено Щпира Тричков, корепетитор 
много за изготвянето на проек- на кхД към Центъра за култу- 1 
тна документация за язовири- "за изключителния му при- 
те край с. Смиловци, заплану- нос в културното творчество, | Т 
ваио е изграждане на екопъте- тачене и развитие на култур- 
каврайопа на река Ерма ит.н. ио-художествената самодей- !

По думите на кмета общи- ност и 50 години художествена 
пата много залага и иа тран- работа".
страничното сътрудничество с 3 музикалната част на тър- ■ 
общини от България - Годеч, жествоТо участва хорът към 1 
Самоков, Ковачевци, Трт>и, ги^Назията "Таковското въста- В 
Сливница, както и със Софии- ние" в рории Милановац, ръ- || 
ския университет. ководител на който е музикал-

В края на речата си той по- ният педагог Петър Ганчев по 
жела на всички граждани иа потекло от Димитровград. 
Димитровградско и на всички 
присъстващи в залата много

1: чсЦ;' 8Ц
1

ш.ц.

На японския посланик кметът връчи 
"Обществено признание", с което Общинска
та скупщина в Босилеград го удостои по по
вод Деня на общината. След поздравителни
те слова директорът Чипев връчи по една 
икона дърворезба на зам.-посланика, начал
ника и на кмета. По хубавия повод бе изнесе
на и културна програма, в рамките на която 
учениците изпълниха народни танци и пес
ни, модерни танци и др. Група ученички при
ветстваха посланика на японски език и му по
желаха приятни мигове по време на посеще
нието му в Босилеград. гаишгявдю.

•ггЛо ГпкшшкоП .угт&ц

;
!
:!

Тошиу Цуф-МетоЬи Чипев дари две книги 
заки

на
Б.Д.
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Бличо 170 души са 6 ареста
След сблъсъците в пловдивското село Катуница протести заляха страната. ь Траурно шествие в памет

к„гге“,хс*»р^: “де"' “ ,Ъ1р“"и |?ИЕу2г=1'
общи главеният комисар на имаше засилено полицейско Във Варна протестът бе опасаха целия площад Мълчаливи със свещи в ръце
МВР Калин Георгиев. Пред- присъствие. Масивни ограж- забранен от общината. Въп- кати с текстове „Стига оез- стотици жители на селото
стои искане за постоянното дения бяха поставени пред реки това се събраха много действие, време е за деи преминаха от кметството
му задържане. Рашков е за- сградата на Народното събра- хора. Варненската полиция ствие , „Справедливост , до мястото, където 19-го-
държан с постановление на ние. Протестът приключи разгони със сила протестира- „Българино - събуди се. , дишният Ангел Петров бе-
Прокуратурата в Асеновград, около 21,30 часа, когато пое- щите в подкрепа на жителите „България за българите и ше прегазен в петък вечер-
Повдигнато му е обвинение ледната по-голяма група бе- на пловдивското село Кату- последният „В памет на та. Хората почетоха па-
по чл.144, ал. 3 във връзка с ше разпръсната на площад ница. След като с мегафон Ангел и Павел". Повечето от метта и на приятеля му -
ал.1 - закана за убийство. За- „Славейков". полицаите се опитаха да пре- участниците са ученици и Щ\%^ки първата споком
каната е отправена към лице ^ 11 п0щ в Катуница, гневът на
от Катуница. Кирил Рашков е Ч ШЛу. хората не ги е напуснал.
приведен в следствения арест * ЩШГШ Щой ще иска да живее тук. .
в Пловдив. П Щв Щие не искаме, не искаме

От пресцентъра на МВР сь- ■> 12ЖН бамите деца да живеят
общиха, че в резултат на тук. Откъдето е дошъл,
предприетите мерки от стра- там да си отива, иначе ще
на на МВР, шествията в стра- ; го обесим на площада, казва
ната приключиха без груби един от гражданите на се-
нарушения на обществения лото. Те са категорични, че
ред. До завчера организира- етнически конфликт няма.
ни шествия са проведени в 14 
града в страната, в които са се 
включили 2220 души. Про
тести в подкрепа на жителите 
на Катуница се проведоха във 
вторник в София, Пловдив,
Варна, Бургас, Пазарджик и 
други населени места. Про
тестите нямат разрешение и 
по тази причина много от 
участниците в тях бяха задър
жани. За нарушаване на об
ществения ред са задържани

8*1 Г

протеста. С химна на Бълга
рия започна протестът в Бур
гас. Протестиращите тръгна
ха по главната улица „Алек- 
сандровска" с плакат „Сво
бодна България". Преди това 
те се събраха на площад 
„Тройката" пред паметника 
на Альоша, като заявиха сво
ите искания, а те са законите 
да са еднакви за всички, ро- 
мите да плащат своите данъ
ци и социални осигуровки и

Министърът на вътрешните работи Окончателните огцнки за ситуацията в страната ще заЯвиха, че тази вечер протес-
Пветан Пветанов- бъдат направени тепърва и трябва да бъде направен ана- тьт ще е напълно мирен.
щ,веган гцвеганов. лиз, за да се извлекат поуки от случилото се. Картината гт ^ Р
Проверка заради опит за прикрита жалба преди убий- е много далеч от представата за погроми и за кървави ротестиращите решиха да
ството па Ангел от Катуница размирици, но независимо от това, не е изключено неща- напишат декларация със сво-
Извършва се проверка в Районното управление на полици- та да ескалират в по-голяма степен и всички сме отговор- ите искания и да я изпратят 
ята в Асеновград във връзка с опита да бъде прикрита ни това да не се случи, заяви зам.-министърът на вът- А° Министерски съвет и На-
жалба, подадена от жители на Катуница преди убийство- решните работи Веселин Вучков при изслугиването си в родното събрание. Един от 
то на 19-годишния Ангел Петров. парламента, предаде репортер на Агенция „Фокус". организаторите каза, че про-
Това съобщи пред журналисти в Казанлък министърът на Вучков каза, че иска да защити служителите на МВР, за- тестите ще продължат, дока- 
вътрешните работи Цветан Цветанов, предаде репортер щото основната заслуга да няма жертви след сблъсъците 
на Радио „Фокус"-Пловдив. Съответно ще бъдат наказа- в Катуница, е на органите на реда. 
ни служители от управлението, тъй като политиката 
на МВР е безкомпромисна в тази посока, каза Цветанов.
„За мен е важно, че успяхме да ограничим разрастването 
на тези протести, които в момента виждаме по улиците 
на страната", каза Цветанов. Според него всичко това е 
опит да се дестабилизира и наруши общественият ред в 
страната. По думите па Цветан Цветанов изказването 
на бащата на момчето също е било много силно и ясно 
послание да се спрат всякакви политически спекулации и
тази тема не бива по никакъв начин да влиза в политичес- района на бул. „Христо Бо

тев" в града.

то някой им обърне внима
ние, както и това, че протес
тите ще продължат и след из

говарят с протестиращите и младежи, които държат мъл- борите
те отказаха да се разотидат по чаливо плакатите си. На пло- две бутилки с нафта са би- 
мирен начин, жандармерия- щад „Константин Величков" ли хвърлени от околовръс- 
та предприе крайни мерки и имаше засилено полицейско- тния път в посока ромския 
под дъжд от бомбички и ка- то присъствие. Около площа- квартал на Кюстендил Това 
мъни разгони около 1000 ду- да има над 10 полицейски ав- съобщи кметският наместник 
ши, които бяха блокирани в томобила и над 50 полицаи. в квартала Стефан Според

В Бургас се състоя шествие. него постъпката е лекомисле- 
Младежите се включиха към накото говорене.

Министарът каза още, че на 23 септември е получен сиг
нал в полицията във връзка със заплаха за убийство от 
страна на Кирил Рашков. Разпитан е човекът, към който 
е била отправена тази заплаха и така полицията е пред
приела действия с прякото наблюдение на прокуратура
та за задържането па Кирил Рашков. Така са му повдиг
нати обвиненията, а процесуално-следствените действия 
продължават. Назначена е и данъчна ревизия, с него и него
вата фамилия.

Президентът 
на Бразилия 
Дилма Русеф 
идва
на посещение 
в България

По покана на 
президента Геор
ги Първанов пре
зидентът на Феде
ративна републи
ка Бразилия Дил- 

Русеф ще нап
рави държавно 
посещение в Бъл
гария. Това съоб
щиха от прессек- 
ретариата на дър- 

глава. Ви-

ЦИК: Няма напрежение при 

организирането на изборите в чужбина
Нямаме данни за напрежение но заявление и чак тогава то да бъ- 

при организирането на изборите в де сканирано, обясни Троянов. 
чужбина, заяви в предаването „Не- Повод за обяснението на ЦИК

общо168, по-голямата част - В Пловдив се събраха око- щ0 повече” говорителят на ЦИК стана сигнал на Красимир Гаджо- 
за притежаване на бомбички, ло хиляда души на площад Бисер Троянов. Той подчерта, че ков, който живее и работи в Кана- 
ножове, бухалки... Органите „Съединение". Оттам потег- п°Даваните заявления за гласуване да. Според него има възможност 
на реда са задържали един за лиха към хотел „Тримонци- в чУж^мна задължително трябва бюрокрацията да задуши крехко- 
отправяне на расистки изра- ум". Те скандираха антиром- да бъдат саморъчно подписани. то желание на нашите сънародни- 
зи и предстои да му бъде пов- ски лозунги. Протестите са в <-)свен в електронна форма, зако- ци да гласуват: Това е един проб- 
дигнато обвинение по чл.162 подкрепа на жителите на Ка- ^ е пРеАвиДил възможността да лем, който възникна за пръв път 
отНК за полбчжлане на пягп- ттшп бъдат изпратени лично до посол- тази година заради изключителни-

А У А р ту ца, които искат изселва- СХВОто или консулството или да бъ- те ограничения които наложи
ва, национална, етническа не на фамилията на Кирил дат изпратени по пощата. След ка- ЦИК в гласувансто при положе- 
вражда, омраза или дискри- Рашков от селото. С минупф, то законът изисква едно заявление ние, че няма основание за това в за- 
мннация. мълчание и падане на колене да бъде саморъчно подйисано, то кона. В закона е записано че граж-

В столицата протестира- беше почетена паметта на за- не може да бъде изпратМо в онази даните в чужбина могат да подават 
щите се събраха при пилони- гиналите две момчета в Кату- форма, чрез която ние си контакту- и по електронен път заявления за 
те на НДК, откъдето опитаха ница. Протестът премина без ваме - чрез електронните пощи. гласуване, а ЦИК наложи техни- 
да достигнат Народното съб- инциденти, в него участваха Затова ЦИК прие, че трябва да бъ- ческо ограничение, което ще лиши 
рание. Полицията обаче не предимно младежи, като де изготвено подписано саморъч- много хора да изпратят заявление.

ма

жавния 
зитата ще бъде на 
5 и 6 октомври 
2011 г.
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Студентските „д;/ Нагаради за мед, ракия и мармалад 

визи - голям к;,:К"„"т"р*д™^г:
~~ ° щината' Центъра за Петър Паунов. ник-любител Александър За-

| | тл ТТ^лт* ж култура и основното училище, По време на трите фести- хариев.
" Л.С1УХ участва в Международния фес- вални дни на отделни щандове Първо място в конкурса за

■я. тивал ьалканска чергакой- в центъра на селото били изло- най-добра домашна ракия спече-
то от и до 25 септември се жени черги, стари съдове, съо- лил босилеградчанинът Васко
проведе в кюстендилското се- ръжения, различни видове до- Симеонов, Захари Миланов 
ло Шишковци.^ Фестивалът е машна ракия, кулинарни спе- Белут завоювал титлата в кон- 
посветен на майсторската ска- циалитети - ястия от месо, ба- курса за най-качествен мед, а съ- 
ра, домашната ракия, фолкло- ници, зелници, селскостопан- 
ра и занаятите с цел да покаже ски произведения и пр. На от
бита и обичаите на балкански
те народи. Организатор на
проявата в селото на великия на културна програма с учас- на конкурса за марамалад от 
български художник Влади- тието на фолклорни ансамбли, дренки, както и трето място в 
мир Димитров - Майстора би- известни народни певци, ор- избора за най-вкусен смесен 
ло сдружението "Роден край" кестри и пр. В програмата мармалад, 
със съдействие на кмета на се- участвал и духов оркестър от Организаторите на фестива- 
лото ^Климент Терзийски. В Сурдулица. ла взели решение пр(
своеобразния фестивал, орга- Покрай уникалните черги стане традиционна. В 
низиран за първи път тази го- от Босилеградския край, ста- дета инициатива от следваща- 
Дина, участвали селскостопан- рите предмети, съоръжения и та година подобни фестивали 

производители, кулинари, пр., босилеградчани изложи- да бъдат организирани в Боси- 
занаятчии, художници, тан- ли на своя щанд и домашна ра- леград и Крива паланка, 
цьори, музиканти... от Кюс- кия, мед, различни видове

мармалад, произведени отчас- 
и от Босилеград, Сурдулица, тната фирма "Ана", и др. Със

от

щото отличие вило присъдено и 
на частната фирма "Ана" за 

критрата сцена на площада най-вкусен шипков мармалад. 
непрекъснато била изпълнява- "Ана" спечели и второ място

оявата да 
ечее по-

ски

тендил и околните села, както ПА.Р.

Р ^ Мащабен ремонт на електромрежатаевродепутатът и кандидат изисквания за получаване на ' / Г Г
на БСП за президент на Ре- „Д" визи, на студентите от Бо- В Босилеградска община се ването от главния електропро- изолаторите 
публика България Ивайло силеградско се търси налич- върши ремонтна 110-килова- вод на алтернативния и обрат- електропроводи от 10 кУ/ към 
Калфин в първия ден на пре- ност на банкови депозити от товия електропровод, вслед- но, поради ремонта. селата. На някои от кабелните
зидентската си кампания по- над 3000 лева ствие на което във вторник Бо- От шефа на тукашната линии изолаторите били ста-
сети Босилеград. Той се срещ- Кметът Захариев изтъкна ™леград и селата в южния ра- „Електродистрибуция" Гри- ри и по 30 години, заради кое-

^ сГ и°н останаха без ток. Поради гор Григоров узнахме, че пок-
на с представители на тукаш- проблема и в общината и по- причини без ток в чет- рай споменатия ремонт в мо-
ния КИЦ и бе приет от кмета търси съдействие за неговото въртък бяха селата в североза- мента е в ход подменяне на ради износеност са подменени 
на общината Владимир Заха- премахване. Той запозна падния район на общината, и няколко трафостанции в се-
риев. Калфин и придружава- Калфин с писмата, които е които се захранват от алтерна- 7 лата. За повишаване на мощ-
щите го лица посетиха чер- отправил до председателя на тивния електропровод от 35 Григоров използва случая да ността са подменени отделни
квата „Света Троица" в село Народното събрание на Ре- к\у. Това прекъсване на захран- призове всички юридически трафопостове в махалите Кра-
Извор. публика България Цецка Ца- нането било нужно поради съ- лица и граждани, които не ин дол и Роглинци в село Рай-

Кандидат-президентът бе чева и до министрите на об- ображения за сигурност, поне- са си платили сметките за чиловци и един трафопост в
посрещнат в големия салон разованието и вътрешните же този електропровод преси- ' пп-Скопо понеже пт це1т!тъРа на гРада-
на КИЦ, където се обърна работи Сергей Игнатов и Ни- ча ремонтиращия се. Ремонта можпо по скоро,пошжеот Григоров каза, че е разреше-

^ м г г г извършиха екипите от ОП ръкивоаствити ни слс е но почистване на трасета на
към представителите на цен- колаи Младенов, в които ги „Електромрежи на Сърбия", наложена акция за спиране
търа и присъстващите граж- уведомява за новите изисква- които са монтирали оптичен на тока на длъжниците.
дани. Той се срещна с учени- ния за получаване на „Д" ви- кабел за нуждите на ЕПС.
ците от българските паралел- зи и ги моли те спешно да бъ- Покрай няколкочасовите

на местните

то предизвиквали чести пре
късвания в захранването. По-

7бгелектромрежата в оощината с 
обща дължина 36 километра. 

Когато става дума за граж- в момента се прави подбор на 
даните; под удар ще бъдат изпълнител на работите и раз- 

ки от 3 и 4 клас, които бяха дат премахнати, „понеже прекъсвания на тока тази сед- тези, които имат непогасе- работка на план за почистване
придружавани от учителите всички тези студенти получа- мица смущения на граждани- ни сметки от над 3 месеца на най-критичните секции, къ-
си. Някои от гражданите от- ват стипендии от България и те правиха и краткотрайни 1^2хо2аиа елс^тпоеиеп- Д6Т? Растителността застраша-г я „отоптлелиптп пплпжрнмр ня прекъсвания (по няколко се- изразхоована електроенер ва функционирането на елек-
правиха въпроси к р кунди) в сутрешните и вечер- гия надминава 10 000 дина- тромрежата.

ните часове, които се дължат 
на превключването на захран-

фин във вързка си различни
проблеми, които ги измъч- нямат начин да подсигурят 
ват. Централно място в разго- толкова пари", 
вора заеха въпросите свърза- На срещата бяха обсъдени 
ни с измененията в режима за и възможностите за участие 
дългосрочното пребиваване на Босилеградска община в 
на чужденци в България, спо- транегранични проекти и ор- 
ред които, покрай другите ганизиране на донорска кон

ференция в София за даре-
-----------------------  ние на рентгенов апарат за От 1 септември т.г. босилеградският Център сеца. За работата на екипа ще бъдат отделени
Според изследвания на мар- Здравния дом в Босилеград. за социални ГрИжи започна реализацията на 70% от общата сума за реализацията на проек- 
кетинг агенциите бившият Както предават български- Пр0екта „Подобряване качеството на живота на та. Втората част от проекта предвижда изграж- 
министър на външните ра- уе медиИ/ На пресконферен- потенциални емигранти". Целта е да се облек- дане на три квартири за временен престой на
боти на Република Бълга- ция в Кюстендил Ивайло Чи живота на болните и стари хора чрез оказва- болни и социално застрашени стари хора от се
рия Ивайло Калфин е сред Калфин коментирал посе- не на медицинска и друга помощ и осигурява- лата.
тримата кандидати за шението си в Босилеград по не на временен престой. Стойността на проекта - За тази цел над една част от обекта на стара-
президент с наи-големи _ ГЦ .НИ!Г пачин. е 1 896 583 динара, а финансовите средства съв- та болница в Босилеград ще бъде изграден още
шансове за победа. Покрай слеА!Г"“ ' местно подсигуряват ПБИЛД - Програма на един етаж, който ще бъде предназначен за спо-
него са кандидатът на „ юва, киеш , оон ^ опазване на мира и развитие на общи- менатите квартири. Цялостно ще бъде подме-
ГЕРБ Росен Плевнелиев и пореден пример за това как в Пчински и ябланишки окръг - 80%, и нен покривът на обекта. Дирекцията за строи-
независимият кандидат - се прави политика без да се община Босилеград - 20%. телни площи и пътища, която спечели търга,
първият сврокомисар от мисли. Когато на студенти ^а реализацията на проекта, която ще про- вече започна реализацията на строителните
България Меглсна Кунева. отпускаш стипендии, е смеш- дъджи 6 месеца, центърът формира екип, в работи итетрябва да приключат в срок отЗ ме-
Босилеградчани, които н0 да искаш те да покажат чийто състав са лекар, социален работник, ге- сеца. Квартирите ще бъдат оборудвани с мебе-
имат и българско граждан- ^доо лев3( за да могат да оста- ронтодомакиня и шофьор. Те имат задачата да ли, отделни санитарни възели и бани, казва
ство, също ще могат да „ България. Това показва оказват медицинска и друга помощ на възрас- Митрев.
участват в изборите за младите хора не се приоб- тни и социално слаби хора в селата. Ангажира- Директорът подчертава, че в обекта на стара-
президент на Република отблъскват от Бъл- ните в този екип лица са от регистъра на Наци- та болница миналата година са ремонтирани 3
България, насрочени за 23 щават, а се отблъскват от ръл служба по заетост стаи на първия етаж за приют на социално зас-
октомври т.г. В тукашния гария. Тук има изключителнс По думИте на директора на Центъра за соци- трашени и стари хора. Необходимите за ре-
КИЦ ще бъде открит изби- много объркани политики. и г%,жи Петьр Митрев през първите 3 ме- монта над 300 хиляди динара бяха подсигурени
рателен пункт, тъй като Няма ясна мисъл и цел за то- екипът посети 139-те лица в общината, ко- от Министерството на труда и социалната по
зи участие е тези избори зя- ва какво искаме да постигнем посредством центъра получават „чужда литика. Строителните работи също извърши
явка са подали над 100 лица и как могат нещата да се про- помощ" иди „помощ при телесни уврежда- Дирекцията за строителни площи и пътища,
с двойно гражданство, кое- мецят." ния". След това от тези лица ще бъдат избрани каза той.
то е било условие за от- В.Д.Б. двадесетина най-застрашени, за които екипът
кривапето на пункт. интензивно ще се грижи през следващите 3 ме-

повечето от тях е такова, че ра. В.Д.Б.

Центърът за социални грижи реализира проект но ПБИЛД и Община Босилеград

Помощ за болни и стари хора

ПА.Р.
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Фоторепортаж - Панаир на балканското селско ] 
наследство в Димитровградско____

Министерството на здравеопазването отпусна 3,6 млн. динара

Нов ултразвуков апарат 

в Здравния дом
От древни породи 

животни... до вкусни 

манджииаЗдравният дом в Димит- годарение на апарата, как- тразвукова диашостика 
ровград тези дни се сдоби с то и на лекарите-специ- стомаха, меките гъкани, 
нов ултразвуков апарат, листи, които вече работят сърцето и кръвоносните 
който е предназначен за във ведомството - интер- съдове, както и цялостно 
диагностициране на сър- нист, кардиолог, радиолог диагностициране на жеии- 
дечните и болестите на и гинеколог, са създадени те и бременните, изтъкна 
кръвоносните съдове. Бла- условия за цялостна ул- пред журналистите дирек

торът на Здравния дом д-р
............................................................................. ................................ Боян Давитков.

Средства за купуване на

Представяне на 

Стратегическия план
3,6на стойностапарата

милиона динара са отпус
нати от Министерството

: на здравеопазването иа
Днес в Здравния дом (ЗД) в Димировград ще бъде пред-■ Сърбия. От общинския

бюджет са обезпечени доставен Стратегическият план на ведомството за периода от 
2012 до 2016 година. След като документът бе приет от 
страна на Управителния съвет на ЗД и представен на заети
те, ръководството на ведомството настоява с него да запоз
нае и партньорите си в общината.

пълнителните 660 хиляди
динара за купуване на сон
да за изследване на кръво
носните съдове.

В. А. Б.Д.

С такива овце са се гордеяли претцитеНовини от Сдружението на пенсионерите

Отбелязан патронният празник
Патронния си празник - 21 зирани по случай Деня на об- кова ще участват в мероприя- 

септември, Сдружението на щината - Панаира на агроби- тието "Пенсионерска олим- 
пенсионерите на Димитров- одиверситета и селското нас- пиада", което от 28 септем- 
градска община ознаменува ледство и изложбата на кар- ври до 2 октомври ще се про

веде в курорта Соко баня. Ди- 
Петима димитровградча- митровградчани ще участват 

нерски сдружения в Ниш, ни на пенсионерска олимпи- в пет спортно-развлекателни 
Пирот, Бела паланка, Бабуш- ада дисциплини - штафетна пал-
иица и Годеч. Всичките заед- Петимата членове на Сдру- ка, спортна стрелба, пикадо, 
но присъстваха на тържестве- жението на пенсионерите: шахмат и стреляне на дузпи, 
мата сесия на Общинската Димитър Поров, Иван Ден- 
скупщина и посетиха мероп- чев, Илия Йованович, Славча 
риятията, които бяха органи- Алексов и Ангелина Марин-

миналия петък в присъствие- тини в градската галерия, 
то на 70-ина гости от пенсио-

Никола Стоянов избран за 

подпредседател на ОО на ПОПС
На неотдавна проведеното заседание на ставител. По професия е дипломиран техно- 

Общинския съвет на Партията на обединени- лог. 
те пенсионери на Сърбия (ПОПС) в Димит
ровград Никола Стоянов бе избран за под- ровград Томислав Василов оцени, че с лос- 
председател на съвета. Покрай Стоянов на тьпването на Никола Стоянов съветът е под- 
поста подпредседател на ОС на ПОПС от ос- силен значително, тъй като става дума за 
новаването му е и Божана Давиткова. един твърде кадърен човек. Той добави, че съ-

Никола Стоянов е роден през 1950 г. Той е ветът в момента наброява към 400 члена, по
биеш председател на Общинската скупщина вечето от които са пенсионери, 
в Димитровград и някогашен народен пред-

Председателят на ОС на ПОПС в Димит-

б л .:
За всеко едно мероприятие много хубавото настроение |в алено е и

Избиране на най-уреден двор... Ш '

12 наградени
Въз основа на решение на Общинския съвет в 

Димитровград и тази година бе организирана ак
цията за "Избиране на най-уреден двор, балкон и 
делови помещения". Общинска комисия обико
ли всичките заявили се 12 кандидати, след което
реши на всеки да връчи ваучер за купуване на ма
териали за цветарството, тъй като е установено, 
че това е начинът за допълнително насърчаване 
на кандидатите в начинанията им да разхубавят 
дворовете, балконите и офисите си.

Ваучери получиха: Зорица Симова, Гордана 
Митова, Йелена Алексова, Сета Йотева, Иван 
Донков, Снежана Ставрова, Горица Миладинова, 
Стоянка Бошкович, Весна Ташкова, Раде Митов, 
Мариян Ставров и Лиляна Велкова.

Надали всички успяха даА- С. старинните вкусни манджиопитат
Снимки:/I СтеЧ,(№,Един от наградените - Иван Аонков
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ПоредниуспехинаПоетичната работилница в Димитрпвгрпп

Множество награди от 

фестивал в Лазаревац
От 13 до 15-

По повод разговорите за засилване на 
икономическото развитие в Бабушнииа

Общинските органи 

максимално ще 

помагат насе проведе 23-ят^стивал8 фаА Ла3аРевац 
ца, който бе 
библиотека

т-гя о възраст бе присъдена на ученичката от
е организипам г,-7 Р' 3 Лб~ тРе™ ^зс Снежана Манич, трета награда "ДимитриеРТуиовича КШНаТа ® категоРията "РоДна усмивка" бе приЛде- __ 

участваха писГтели библи'^ Р°Я' « На >"1еничката от осми клас Мартина ПОТСНЦИаЛНИТе 
издателства, които печаТат ™ Р"' МаНЧ6Ва За стихотворението й "Шопска X VI1 С
се интересуват от детско твопчргтнг,™™ И У4®™4151*3 идилия", първа награда за не-
и самите деца-творци воРчество, както публикувана сбирка получи ученичката от И-НоСС 1 ИТООИ

И тази година членовете п пети КЛас Катя ^имова за творбата си "Раз-
^ :у,- ^ ” 6Те иа П<»тичНата продажба на мечтите", специална похвала

’М<-*

ша

вата

Общинските органи мак
симално ще помагат на 
всички бъдещи инвестито
ри, които са готови за капи
таловложения в производ
ствената сфера. Помощ ще 
бъде оказана както за така 
наречените инвестиции на *Р *“ч: 1

ко- -ч ^ /кГ*’-

:в тази категория получи ученичката от сед- 
ми клас Милица Маринкова за „Портре
тът на Гаша", първата награда за "Плакат 
на фестивала" разделиха творбата 
мокласничката Милица Заркова и съвмес 
тната творба на седмокласничките Катари-

™> " ’™р™ “>< Н.&- “и2о? |
ствени халета, така и при 
инвестициите на кафяво 
(Вго\упйеИ), когато за пол
зване се дават вече същес
твуващи халета, складове и

I ф
и

г на сед-
4

гт

т
нова, докато с първа награда за въображе- 

окичи Поетичната работилница, 
която стана лауреат и на специалната наг
рада под название "Общество на бъдещите 
поети".

нието се

Освен с изключителните резултати на
децата, библиотеката "Детко Петров" се На заинтересованите ин- 

проявата в Лазаревац и по експер- веститори Община Бабуш- 
тен план, тъй като ръководителят на Пое- Ница ще предложи площи, 
тичната работилница Елизабета Георгиева обекти, чийто собственик е 
участва в кръглата маса на тема "Добри 
опити на библиотеките в работата с мла
дите". Георгиева представи сътрудничес
твото между библиотеката и НПО "Зелена 
алтернатива" по проекта "Захапи 
та".

пр. Саша Станковци
изяви в

всичките необходими доку- 
замес-менти,

тник-кметът на Бабушница 
Саша Станкович. Като по-

заяви
тя или държавата, ще пос
редничи при свързването с 
електромрежата, водопро
вода и ще помогне за други
те инфраструктурни обек
ти, както и да се получат

ложителен пример Станко
вич изтъкна договора за ек
сплоатиране на гранита от 
Раков дол.

живо-

Като член на библиотечното жури за 
присъждане на наградата "Сребърно Га- . 
шино перо" Георгиева написа и рецензия : 
на книгата "Приключенията на Крали ■
Марко" на автора Бранко Стеванович, коя- ■ __

работилница към Народната библиотека то бе провъзгласена за най-добра книга, из- : () ГГРГДИ ГР ПТППП К11Т/ 
"Детко Петров" в Димитровград постигна- дадена между този и миналогодишния да- :
ха забележителни успехи в конкуренция заревашки фестивал. Благодарение на сът- : гут Т”" Ч 7 ТТТТ'Ю<^ 
на голям брой деца от Сърбия и региона, рудничеството между библиотеките "Дет- -*•' ИЛЛН.
които изпратиха над 2600 творби. Първа ко Петров" и "Димитрие Туцович" гост на 
награда за първолаците получи илюстри- фестивала бе зам.-директорът на Регио- 
раната сбирка "Причалище читалище", палната библиотека "Стилиян Чилинги- 
трета награда в категорията „Хумористич- ров" от бъгарския град Шумен Росица 
на проза" в конкуренцията на деца млад- Добрева. Б. Д.

Ч. Благоевии
Поетичната работилница, която стана лауре
ат и на специалната награда под название 
"Об/цешво на бъде/ците пости” - Е. Георгиева Димитровград

Отборникът в Общинската скупщина в Димитровград 
Далибор Николов, член на политическата партия Г 17 
плюс и на коалицията Обединени региони на Сърбия, си 
подаде оставка. Очаква се партията да предложи друг от- 
борник. Общинската скупщина наброява общо 29 отбор- 
ници.

Б-Л
Нови книги

..___ФотоокоЦветко Иванов 

за махалите Шумйе 

и Толеш
Река ли е, що ли е?!

Рекичката Мурговица в Бабушнишко е „суха", понеже от с. 
Студена до с. Любераджа, където тя минава, в периода от 
юни до края на септември не е имало мито капка дъжд. Фак
тите са още по-интересни ако се знае, че Мурговица нарекоха 
и „Лудата река", поради честите порои, които се образуват 
по време на обилни валежи.

"И двата рода са преселим- родовете им и селата, към 
чески, и двата рода са напус- които се числят, докато 
нали родните си огнища по най-голямо 
принуда, хората от двата ро- обърнал върху генеалогията 
да знаят откъде са дошли, и на двата рода от момента на

заселването им.

внимание е

двата рода живеят вън от се
лата, към които се причисля
ват, и не са се заселвали в тях, вите в Пирот, София и Вели- 
и двата рода са се разрасна- ко Търново, данни от цър- 
ли и от един човек станали ковни и общински книги, 

Известният краевъд от НЯКОЛКО стотици, и двата ро- както и информации на хора 
малцинството пи Цветко да са уважавали и били ува- от родовете на голешани и 
Иванов неотдавна публикува жаваци от съседите, хората шумчани, както и на хора от 
книга за махалите Шумйе и от двата р0да са били трудо- други родове.
Голеш. Първата е в мерата на любиви и почтени, хората и Книгата е отпечатана бла- 
с. Власи, а втората - край с. от двете махали са се разсел- годарение на финансовата и 
Горна Невля. вали и сега тези махали са друга помощ на Национал-

В предговора той пише, че обезлюдени..." ния съвет на малцинството
големите родове в Шумйе и В книгата си той е писал за ни и библиотеката "Детко 
Голеш си приличат много по местоположението на маха- Петров", 
своите особености и добавя:

Ползвал е данни от архи-

Б.Алите, малко за историята на
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Изложба на Веселин Денко 6 6 Галерията 
„Методи Мето Петров“ в Димитровград

Жпвогьт е ишш
Димитровградската гале

рия по най-хубав начин се 
включи в ознаменуването 
Празника на общината. На 
22 септември тя представи 
една част от богатото твор
ческо наследство на голе
мия художник Веселин Ден- 
ков. Експозицията обхваща 
трийестина творби, които 
пленяват и показват май
сторството на художника и 
непресъхващото му вдъхно
вение от родната му Славн
ия и живота изобщо....
Изложбата предизвика го- гакпг — — де
лям интерес и се превърна в 
голямо културно събитие. .

Изкуствоведа,т и худож- , 
никът Калин Емилов Нико- , . И
лов каза, че пейсажите на 
Денков говорят за един 
край, разпрострял се в про
дълговата долина в посоки
те от изток към запад по те
чение на река Нишава меж
ду големи баири с исполин- 
ското
планина. Художникът при
ема природата като самос-

Подготовки за 

"Балкан театър фест"
Ръководителят на димитровградския театър "Христо 

Ботев" Делча Гигов съобщи, че в тазгодишното издание на 
"Балкан театър фест" ще участват по четири театъра от 
Сърбия и България. Известно е, че ще се проявят народни
те театри от Пирот и Ниш, една театрална трупа от Бел
град и театърът от Тополовград. Разчита се и на участие на 
столичния театър "Зад канала", на още един столичен теа
тър и най-вероятно на театъра от град Хасково.

Гигов сподели, че и тази както и миналата година орга
низаторите ще залагат предимно на качеството на спектак
лите.

Финансовите средства за реализиране на фестивала ще 
обезпечат Министерството на културата на Сърбия, 
Община Димитровград и Националният съвет на малцин
ството ни. Определени средства ще бъдат инкасирани и от 
входните билети.

Изложбата откри кметът па общината Веселин Величков , из
тъквайки гордостта си от факта, че Аимишрвград е град па ху- - 
дожници...
С приветствено слово към посетителите се обърна и Зоран 
Андонов, а за художествените достойнства на картините говори 
Калин Емилов Николов, изкуствовед и художник от София.
Аенко Рангелов прочете две стихотворения, посветени на образа 
и делото па художника, с когото го свързват дълги години сът
рудничество и приятелство.

Б. Д.

Излезе
книгата
"Захапи

величие на Стара

: ваВ.Денков.
Тематично творчеството 

на Веселин Денков може да се
обособи в няколко цикъла. ОТ3.
Сред тях се открояват родни
ят му край : височките камъ- В резултат на проекта, 
ни, изоставени самотни къ- който през изминалия 
щи и дворове... Може да се период реализираха неп- 
каже, че при Веселин Денков равителствената орга- 
животът е изкуство ... Или низация "Зелена алтер- 
както изтъква изкуствоведът натива" и Народната 
Каменко М.Маркович: „По- библиотека ' Детко

Петров" неотдавна из
лезе от печат книгата 
"Захапи живота. Не за
вивай! Само право! Жи-

11

ш
гълнат от определени теми, 
Денков създава цикли, показ
вайки впечатляващо богат
ство от вариации. Един вари
ант в осъществяването си вей здраво!", в който са залегнали поетични, прозаич

ни и изобразителни творби на деца, участващи в 
проекта. Редактор на книгата е Елизабета Георгие-

предизвиква следваща вер
сия, една картина продължа
ва в друга, цикъл в цикъл, из- 
намирайки винаги нови на

вя.
Във фоайето на димитровградския Център за кул
тура неотдавна бе реализирана финалната проява 
по случай завършване на посочения проект, па която 
бяха представени творбите на децата, сътворени 
по време на реализрането му.

тоен естетически обект, чия- нищо случайно и мимолет- чини за реагиране на настоя- 
то красота може да постигне но. Този подход носи в осно- щехо и неговите проблеми, 
само с усилие. Неговите пей- вите си едно паитеистично Мобилизаращият му дух не 
зажи се запомнят не само ка- отношение пред вечната кра- 
то визуални дадености и ком- сота на природата, която с 
позиционни ситуации, но и оригиналния си художествен 
като състояния, в които няма израз майсторски пресъзда-

се примирява с една непок
латима истина, с една кон
цепция на нещата, но ни

Културата не трябва да е луксозен 

аксесоар за политици
предупреждава, че светъте

сътворен от многозву- 
чия, с които той уста
новява вътрешен диа
лог, пронизвайки го в 
стремежа си да докос- След успеха на предизборните дебати “Култура & Полити- 

■ не самата същност на ка“. проведени за парламентарните избори в България през 2009 
ЙВ съществуването и тра- г°Дина, Обсерваторията по икономика на културата с подкре- 

енето. Картините на пата на Институт “Отворено общество”-София организира се- 
Денков са потвържде- В1“ Вт пРеДизбоРни дебати в областта на изкуствата, културни-
ние на това, но и отри- Гентски^м^ЗорГ“’ ^ “Р™3 С пРадст™те ПРеЗИ' 
цание. В откриването Аудиторията на дебата ще включва сдружения, гилдии и 
на този въпрос се на- професионални съюзи от сферата на културата и изкуствата, 
мира и стойността на представители на работодателите и мениджърите в културата, 
тази живопис." спонсори, меценати, представители на бизнеса и неправител-

Изложбата ще бъде ствения сектор, експерти и изследователи, медии. Поканени са 
откпмтя лп 90 п^тпм. още: Министерството на културата, Комисията по култура* 

^ * гражданско общество и медии към Народното събрание, Ми-
Р ' нистерството на финансите, Министерството на регионалното

Снимки. Цеца Илиева развитие и благоустройството, Министерството на образовани- 
1 екст: Денко 1 ангелов ето, младежта и науката, Столичната община.
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В общините Босилеград и Сурдулица' л

Село с две църкви Белградски студенти и 

;Н~* православните храмове
тните рикачевчани които ПпА 1 яя^До, '°кръг- кои не смеел да сече, за да не 1 Г
помнят преданията за селото „и юпп/' «оградите". “Изследователските екипи досега са посетили цър
си, научваме, че основател на 1 одя Гмо %оо1 1 о-Г ‘ 317, °свен спомената църква в Божица, Броеница, Рикачево, Рибарци, Извор, Бран- 
Рикачево бил някой си тот Г' "Т,, 19ВХ г- -187 и през „Св. Пантелеймон", която е ковци, Ресен, Босилеград, Долна Лисина, Горна Лисииа,
Стоян Кръшки от с Дълги 1991 г-‘143 жители- построена веднага след осво- Долна Любата и Горна Любата.
дел, Кочанско. Той се заселил Старини, Църкви И бождението от 
в местността на днешната ма- Служби 
хала Селище. Сетне броя д
домакинствата се увеличавал 
така че през 1911 година
ЛОТО

квите

турците, От 30 юни 2011 година се рани иконите и богослужеб-
по-късно е изградена църква- провежда изследване на пра- ните предмети и книги. В до-
та „Ов. Богородица в махала вославните храмове в общи- сегашните проучвания е

През вековете Краището аков Дол. Построили са я ните Босилеград и Сурдули- идентифицирано културното 
населявали различни народи Петрун Митрев и Зарко Янев ца. Изследването се ръководи наследство, което е създадено
и оставяли следи от своите от съЩата махала. При тази от проф. д-р Ненад Макуле- най-вече през 19 век. Особено

църква има служба на праз- вич, а в него участват студен- значение имат църквите „Св.
ника Три светители (на 12 ти и докторанти от Отдела по Никола7'в Божица и църква-
февруари) и в първата неделя история на изкуството към та „Св. Троица" в Извор, кои-
след Голяма Богородица. Философския 
Преди няколко години цър- факултет в Бел- 
квата „Св. Богородица" е въ
зобновена с помощта на об- следване е про- 
щината и Дирекцията за дължение 
строителни площи и пъти- сътрудничество- 
ща. Съветът на Местната об-

т на

в се-
имало 45 домакинства,

град. Това из- . 1
Г ■ •

на 1
то, което катед- 

щност е подел инициатива да рата за Новия 
се направи основен ремонт и век в Отдела по 
на църквата „Св. Пантелей- история на из- 
мон". Рикачевчани са готови
да участват с доброволна ра
бота и се надяват на помощ от епархия 
общината и църковните влас- лото на 2000 го
ти. Очакват се парични даре- дина. Досегаш
ния и от преселниците от то- ните резултати

които отглеждали 569 овци и култури. И в землището на ва 5ело в СъРбия и Македо- от 
287 кози. село Рикачево има местности
Легендата за името на 
селото

куството започ- 8 
на с Вранската Е 

в нача- ?
Църквата "Св. Богородица" в Рисов дом

това
ния. сътрудничество 

За отбелязване е, че през са публикувани 
в монографич-

с останки от миналото, наре
чени Градище - има ги две, но Усоето на махала Широки 
досега в тях не са извършвани ДОЛ се вижДат следи от стара ната публика- 

Един бик излезнал на археологични проучвания. В вада' веРоятно рударска. Се- ция „Иконопи-
най-високото място в пика- тези места са намирани кю- ляните разказват, че по тази сът на Вранска
чевския синор и започнал да пове и разни предмети от же- ваДа уж била отвеждана вода епархия", в мо-
рикат0лковаРсилно чГмусе лязо. Захариев записал, че е от село Бистър до село Пери- нографията
рика толкова силно, че му се б лзилини от тухли вол' къДет° се промивала ня- „Съборният
обадил със силно буцание каква руда. Следи от споме- храм на Света
бик от съседното село, което е била откоита сволеста натата ваДа се забелязват и в Троица във Враня" и в голям то са построени по време на
отдалечено пад 5 км въздуш- = _ кости от в скр,ета селата Бранковци и Рибарци. брой индивидуални научни османското владичество,
на линия. Затова хората на- ^авит0 на погребаните тук Наред с общоселските трудове, публикувани в рефе- Целта на изследването е да
рекли селото на първия бик а §илм обърнати на север СЛУжби рикачевчани са слу- рентни специализирани спи- бъдат проучени всички хра-
Рикачево, а селото на втория ^ ^щата маХала е и оброчи- жили и служат домашни сания и сборници. мове в общините Босилеград
бик-Буцалйево. щето Св Пантелеймон" Ня- СЛУжби- Тези семейни обре- Изследователските екипи и Сурдулица, а резултатите

През 1866 година Рикачево " служили служба на АИ са посветени на някои досега са посетили църквите от проучването да бъдат об-
се споменава в списъка на се- У за 7К0ЯТ0 клали кур- християнски светци, които са в Божица, Бресница, Рикаче- народвани в монографична
дата в нахия Краище, Кюс- , ^ яди нощно време аа_ избрани за закрилници на от- во, Рибарци, Извор, Бранков- публикация. Това ще бъде
тендилска каза. Имало 20 до- Захариев На това мяс- Аелните семейства - св. Илия, ци, Ресен, Босилеград, Долна принос за по-доброто опоз-
макинства със 147 жители пи ОСТТюена църквата Св Св. Пантелеймон, Св. архан- Лисина, Горна Лисина, Долна наване на културното наслед-
българи, които били задъл- 3? е еймои" и тук са про- гел Михаил, Св. Никола, Любата и Горна Любата. В ство на Вранска епархия и на
жени общо с 1471 гроша вое- ант л Пресвета Богородица и др. споменатите храмове са нап- Република Сърбия,
нен данък. След освобожде- Илинден, Пантелеймон и -Продълюм. равени щателни фотограф-
нието от турците селото е тОДОрИца Оброчище с па- Богослов ЯНЕВ ски записи и са инвентаризи- (Информация от сайта нп 

Вранскаепархия)

Седми събор 6 
БобешиноА т *

"Краище щ 

2011" събра |к 

към 1000 

съборяни

I '*Г ' $Г .) ж тт-

Шй йг ^ •
-.1. • - -■

Ш
%:■

Кюстендил. Домакин на съ- |р 
бора, който съвпада с нацио- Шр 
налния празник на България 
22 септември - Деня на неза
висимостта, беше село Бобе- вет за здраве, който извърши- ца.
шино. За настроението на съ- ха свещеници от Кюстендил Мероприятието събра око- 
боряните се грижеше танцо- и Босилеград. Националните ло 1000 души от двете съседни 

я „ „„ „ вият ансамбъл "Пауталия", а знамена на България и Сър- държави и бе проследено от
В село Бобешино на бълга- ят пореден съоор краище ^"програмата участва и тан- бия бяха издигнати в двора на екип на ПС. 

ро-сръбската граница па 22 2011". Организатор на събора Ц0В^я1Гсъстав „а цещъра за църквата "Св. Йоан Кръсти- 
септември се проведе седми- тази година беше община в восилеград. тел", която се намира на са-

ШЩщ шШ
Съборът започна с водос- мата българо-сръбска грани-Шш

ИЛШй

ВД.Б.
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Драган Иовичич две 

години извън футбола?
Сръбска лиза изток - 6 кръз

Балкански се завърна 

с важна точка вкъщи
ФС дия Йован Груич от Ниш и 

членовете на фудболната ор
ганизация със заплашващи и

От Канцеларията на 
РИС неотдавна пристигна 
информацията, че спортният

- през последните годи- обидни думи, докато във ве-
Търговачки (Ягодина) - Балкански 1:1 (1: 0) ни пръв човек на Димитров- черните е изпратил

д?Н^р1гп°:1ио™
рефер - Предраг Миленко- Джикич 6, Влашкович 7.5 полувреме по-добри бяха до- ФУ в първия к'Лг от Сръбска В изявление за РТ Цариб-
вич от Лесковац (8). Стрелци: (Поплов 7), Павлович 7 (Ми- макииите, а през второто - ТО ^зток в мача във Враня род Драган Йовичич отрече
Васич в 37 за Търговачки и хайлович -), Джелатович 6.5 гостите. Николич в края иа тамошния Дина?0 и Обвиненията на дисципли-
Николич в 73 минута за Бал- (Джурич 6), Ивич 6 и Васич 7_ срещата можеше да изведе Уски като помощ- нарния съдия и добави, че
кански. Жълти картони: Балкански: Б. Петрович 7, своя отбор напред в резулта- ' лмммтппп- има доказателства че става
Илич, Ристич, Влашкович и Станоевич 7, Пешев 7, Й. Ге- та, но беше съборен непос- ' Р /ппр.„1и|,а/ин. ачма за лъжи които плаоюа
Младенович от Търговачки, а оргиев 7, Иванович 7, Савич редствено пред наказателно- Р д ' Р д ръководството на ФС РИС^с
Шачири, Стефанович,Петро- 6.5, Арифович 7 (В. Георгиев то поле. цидег . ____ Р
вич, Пешев и Георгиев от Бал- -), Стефанович 7.5, Шачири 6 В следващия кръг на 1 ок- Дисципл р Балкански^
кански. Червени картони: (Алексов 7.5), С. Петрович 7 и томври Балкански домакин- Новица Димитриеви е обос- Бал 
Ристич в 78 и Стоянович в 90 Николич 7.5. ства на Слога от Деспотовац. новал наказанието в отчет на ПРГ11РНМРТП
от Търговачки, а Стефанович Балкански спечели важна Мачат ще се играе от 15,30 ча- три страници. В него между обжалва решението 
в 83 минута от Балкански. точка срещу „филиала" на су- са. Д. С. другото се казва, че Иовичич циплинарния съдия.

-3 г ; I ; се е обърнал към главния съ-

деец и

Балкански оповести, че ще
на дис-

дс.
Общинска лиза Пирот - 3 кръз Каратистът Марко Тодоров след 

подготовките 6 летния семинарОще една победа при гостуване
Към нови успехиПобеда (Държина) - Желюша 2 : 3 (1:1)

Държина, 25 септември 2011 г. Игрището Кръстев 7, Н. Георгиев 7, Д. Димитров 7, Ботев 
на Победа, зрители - около 50, рефер - Саша 7, Наков_8.5, Г. Георгиев 8. М. Димитров 7 (Са- 
Игнятович от Пирот (8). Голмайстори: Велко- вов -) и Йосифов 6.5 (Дж. Маринков -). 
вич в 30 и Живкович в 68 минута за Победа, а Желюшаии победиха единия отфаворити- 
Йосифов в 22, Г. Георгиев в 60 и 80 минута за те за първо място. През целия мач бяха 
Желюша. Жълт картон-Милан Антич от По- по-добрият съперник, в резултат на което 
беда.

Младият каратист на КК ми предоставиха възможност 
Цариброд Марко Тодоров бе да участвам в семинара. Става 
участник в Летния централен дума предимно за хората от 
семинар на Сръбската карате органите на местното само- 

„ _ уния, който се проведе в Су- управление и референта за
спечелиха трите точки. Това е втората победа ботица. В проявата участваха спорт Александър Андрее- 

ПоСкап: Влаткович 6 (Джорджевич 7), Ма- на Желюша от началото на сезона. каратисти от цяла Сърбия - -
ниевич 6, Мишич 6 Иванов 6, Милош Антич В следващия кръг отборът домакинства на & ИЗЯвление за вестника ни тич, както и родителите ми, 
6, Милан Тошич 6 (Марян Тошич 6.5), Вида- Слобода от Расница. Мачът е насрочен за 2 Ходоров сподели впечатле- които ме подкрепят в зани- 
нович 6 (Соколович 6), Милан Антич 6, В. октомври от 15,30 часа. нията си от семинара: "Това маването .ми с този спорт.
Живкович 6.5, Велкович 6 и М. Живкович 6. Д. С. за мен представляваше голям Гордея се заради дипломата

Желюша: Гогов 6, Вучков 8, Величков 7, опит. С нас работиха върхови от Суботица за повдигане сге-
специалисти. Селекционерът пента на знанието в карате 
Чопич се стараеше да обърне спорта, върху която подписи-

вич, треньора ми Горан Кръс-

Поради авария на автобус те си сложиха върхо- 
Ф г ви специалисти по 

карате. Разбира се, 
очаквам покана за 
участие в национал
ния състав, тъй като 
наистина додох всич
ко по силите си."

По думите на се- 
лекционера на наци- 

'Н оналния състав на 
Сърбия по карате и 

® подпредседател на 
I У Сръбската

С уния Милорад Чопич 
й семинарът в Суботи- 

ЕЯЯЙн ца е представлявал 
НВНрМ още една проверка на 
'МШ©! канДиАатите 33 наци- 
'ЛнБЗ оналния състав, кои- 
Ш&Ж то пРез следващата 

| година би трябвало 
■Н да участват в европей- 
■В ското първенство 

I Унгария, в състезапи- 
, -1 ето за световната купа 

в Италия и в световно-

$ Ц ВОТ 1 СА— ;Младост не стигна до Жбевац
Срещата от 7 кръг между кръг са постигнати следните не е Терноци с 19 точки, а 

Младост и Кондива, която резултати: Терноци - Левосое следват Кондива с 16 и Пчиня 
трябваше да се изиграе на 25 9:0; Павловац - Младост (Су- с 15 точки. Младост е на 10 
септември в Жбевац, бе отме- войница) 0:0; Полет - Небески място със 7 точки от 5 изигра- 
нена заради авария на авто- ангели 0:3; Алакинце - Ас 2:2 ни срещи, 
буса, с който футболистите и Беса - Вранска баня 1:2. Дву- 
на босилеградския отбор боите Трешневка - Челик и 2 октомври (неделя от 15,30 
тръгнаха на мача. Тази среща Букуроца - Хайдук също бяха ч.) Младост посреща Алакин- 
най-вероятно ще се играе отменени.

В рамките на осмия кръг на

Уце.
След 7 изиграни кръга во- 

В останалите мачове от 7 дач във временното класира-
каратеПЛР.през следващата седмица.

1”

Спортни новини_________________ ;; ■ ш Ф I
| ' I 1 №

•г«
I* В ТРЕТИЯ КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО ПО вич. Този състав на Балкански засега е без по-

ШАХМАТ НА ЦЕНТРАЛНА СЪРБИЯ - група ражение, с четири победи, равенство и един 
юг Цариброд игра наравно като гост с ниш- отсрочен мач. Съставът в следващия кръгдо- 
кия Економист 3,5 : 3,5. Драгиша Йонич и макинства на Дубочица 1923 от Лесковац. Ма- 
Стефан Костич спечелиха по точка, докато чът ще се играе в неделя на 2 октомври от 13 
Владица Стоянович, Иван Стоименов и Роки часа.
Стоименов ремизираха. В следващия кръгто- 
зи уикенд Цариброд гостува на отбора Свита- 
ня в Ниш.

УV

УЖ^:Ж
■

* ЮНОШИТЕ МЛАДША ВЪЗРАСТ В
ШЕСТИЯ КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО ЗАГУ- ....................................................................
БИХА ПРИ ГОСТУВАНЕ ОТ ВРЪСТНИЦИ- Марко Тодоров и Милорад Чопич д° пъРвенство

* ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА ДИМИТРОВ- ТЕ СИ ОТ НИШКИЯ РАДНИЧКИ С 0 : 2. В ВъГврьзка с бъде-
ГРАДСКА ОБЩИНА СИЛИ ПРЕМЕРИХА следващия кръг и този състав на Димитров- максимално внимание на все- щата кариера на Марко Тодо- 
ШАХМАТИСТИТЕ НА ЦАРИБРОД И ОТБО- грачани домакинства на съответния състав на ки от нас- Разбира се, и от ос- рОВ чопич каза: "Момчето 
РА СЛИВНИШКИ ГЕРОИ. Гостите от Бълга- лесковашка Дубочица 1923. И този мач ще се таналите треньори имахме наистина ме въодушеви със

възможност да научим много своя ентусиазиран и всеотда-
* ФУТБПЛТЛГТТЛТВ л д лптд пт,ярдгт и да премахнем някои недос- ен труд. учасТва във всички 

Ф^БОЛ]^ТИТЕ МЛАД111А ВЪЗРАСТ татьци, на които съдиите об- трен^овки. Макар че е млад
ОТ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАТА ШКОЛА НА ръщат внимание по време на ^м Тпрнмг>пвкитр се отнася- 
БАЛКАНСКИ ЗАГУБИХА КАТО ГОСТИ състезанията. Мога да кажа, ше Като възрастен състезател. 
СРЕЩУ ВРЪСТНИЦИТЕ СИ ОТ НИШКИЯ че се стараех максимално и Стараеше се максимално.

* ДЕЦАТА СТАРША ВЪЗРАСТ НА БАЛ- РАДНИЧКИ С 0 : 3. Срещата бе изиграна в дадох всичко по селите си, за Със сигурност ще завоюва
КАНСКИ КАТО ГОСТИ СРАЗИХА В МАЧА рамките на 5 кръг от лигата на ФС РИС. Този да представя' дбстойно своя място в националния състав в 
ОТ 6 КРЪГ ВРЪСТНИЦИТЕ СИ ОТ НИШ- състав на димитровградчани е нов и с малко КЛУ®' треньор и град. Бих бла- СВОята възраст й-категория 
КИЯ ОТБОР МЕДИАНА С 5 : 0. Головете от- опит, в резултат на което е без победа в досе- годаРил на всички, които бъдещия период", 
белязаха Коцев и Станоев (по два) и Стануло- гашната част на състезанието. Д. С. имаха доверие в мен и които

рия спечелиха с 11,5 : 4,5. Играно бе на 8 таб- играе в неделя на 2 октомври, но от 11 часа. 
ла, шахмат в два кръга и ускорен темп. Двата 
отбора се пробваха и в бърз шахмат по т. нар.
Шевенинген система. Сливничани и тук бяха
по-успешни.

в

Д. С.
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Приятелска среща на футболни ветерани в Б
1130 септември 2011

осилеарад Спортен риболов
Младост - Драгалевци 

(София) 7:9 (5:5)
!
КСР Карп петнадесети

На състезание по спортен риболов, което се проведе неот
давна в Неготин в рамките на Купата на Сърбия, участваха 28 
отбора от Сърбия и Босна и Херцеговина. В дисциплината 
хващане на риба с плувка димитровградският отбор Карп в 
състав Милко Соколов, Ясмина Соколова, Милан Петрович и 
овонко Вучинич зае 15 място.
\л П°^едител стана отбор от Пирот, второ място зае отбор от 
Маиданпек, а трето - от Кладово.

Следващото състезание за купата ще е във Враня. Д. С.

Книга за човешките отношения 

по време на "'Ш
Българският червен кръст пуСИ&^киига за човешките'Отноше

ния по време на криза. „Азбука па' международното хуманитар
но право се разпространява.от БЧК и съдържа съвети за това 

как се опреде
лят човешки
те отношения 
по време на 
криза. Пред
седателят па 
организация
та .■<. Христо 
ГлУцЪ о р о в 

-обясни:
Виждаме, 

не е 
което 
иска- 

Включи-
телно и това, което става в България и затова е много важно да се 
прочете тази книга, за да бъдем такива, каквито искаме да бъ
дем, нали, съпричастни, милостиви. Това е нещо като едно ука
зание за движение по пътищата. Ако няма правила по движе
нието на пътищата, няма да можем да се движим , а това са пра
вила за поведението на отделните държави и в крайна сметка на 
отделните институции.

^По предложение на футболния клуб на ве- от София с резултат 9:7. В редовното време 
тераиите от София - ФК Драгалевци, па 25 Воинович отбеляза 3 гола за Младост, а два 
септември на "Пескара" в Босилеград се изиг- пъти се разписа Стойков, докато головете за 
ра приятелска среща между ветераните па гостите отбелязаха Любомир Петров - 2, Ата- Ш 
Младост и Драглевци. Целта е укрепване ма мас Йорданов, Валентин Йорданов и Веселин Ь 
сътрудничеството между двата отбора, дока- Спасов, 
то резултатът беше на втори план. Без оглед

<ч

ФК Младост-. Чипев, Пенев, Григоров, Ва- 
че им липсваше кондиционна подготовка, сев, Тасев, Стойков, Воинович, Ковач, Наков, 
опитните футболисти, някои от които бяха Василков, Йоич, Захариев, Димитров и Евти- 
почти па 60-годишна възраст, с уникалните мов. 
си изяви често напомняха за дните, когато са ФК Драгалевци: Захариев, А. Стоянов, Нико-
радвали феновете си в Босилеград и София. лов, Попов, В. Спасов, Керински, Начев, А. 

Мача завърши наравно - 5:5, а след изпъл- Йорданов, Петров, В. Йорданов, С. Стоянов, 
па дузпи победа спечелиха гостите Димитров, С. Спасов и Тодоров.

А. Л-Г"А всички
ме.пяването П.Л.Р.

Е Бранкобци и Дукат

Гръмотевици изпепелиха 

къща и плевник Тъжен помен
На 8 октомври се навършват ШЕСТ 

МЕСЕЦА от смъртта на нашия мил баща, све
кър, дядо и прадядоВ брапковската махала Ру- щинската комисия за пре

пи неотдавна мълния предиз- цепка на щетите от природни вследствие на мълня, избухна 
вика пожар, в който изгоря бедствия, чиито представите- пожар, който изпепели плев- 
къщата па Славчо Ангелов, ли посетиха мястото на про- ника на Владе Васев в село Ду- 
Нещастната случка станала изшествието, щетите възли- кат - Дудина махала. Гръмо- 
посред бял ден, а заедно с зат на около 1,1 милион дина- тевицата удрила около 13 ч и 
обекта изгорели и всички ме- ра.

Преди десетина дни, също

СЛАВЧА ТОДОРОВ 
от Пъртопопинци

Панихидата ще отслужим в събота на 1 октомври от 11 
часа на селските гробища. Каним роднини и приятели да 
ни придружат.

В сърцата си ще пазим свидните спомени за теб! Почи
вай в мир!

огнената стихия мигновено 
захванала плевника. Въпреки 
че на мястото веднага дошли 
стопаните и съседите им, те 
успели само да спасят двете 
телета, които били в обекта, 
както и да предотвратят пла
мъците да не захванат съсед
ните обекти. Заедно с плевни
ка изгоряло и голямо коли
чество сено, селскостопански 
съоръжения и др. Общинска
та комисия за преценка на 
щетите от природни бед
ствия обиколи мястото на ин-

Опечалени: синовете Момир и Иван и снахите Емилия и 
Драгица а>с семействата си

Възпоменание
На 3 октомври се навършват ДВАНАДЕСЕТ 

ТЪЖНИ ГОДЙНИ от смъртта на нашия мил 
съпруг, баща и дядо

ТОДОР СТАМЕНОВ ТОША 
преподавател по математика 
от с. Мъзгош

Времето неумолимо минава, но хубавите спомени за теб 
остават вечно в нашите сърца.

Поклон пред светлата ти памет!

Твоите най-мили: сатругата Райна, дъщерята Драгана и
внучката Соня

цидента и според първона
чалните преценки настанали
те щети са около 500 хиляди 
динара. П.Л.Р.

бели вътре, електроуреди и 
друга покъщнина. За щастие 
по време па избухването

ЛЮБИША МИЛЕВ 
(1973 - 1997)на

пожара в обекта нямало хора, 
тъй като само преди броени Откакто те няма при мама, цели 14 години, 

Любишо, един на мама, моето сърце е пълно с 
неизмерна тъга и болка. На 29 септември бе 
твоя рожден ден и майка посети твойта вечна 
къща. В скръбното си сърце мама те носи вина
ги и завинаги.

дни Славчо и семейството му 
заминали в Белград, където
постоянно живеят и работят.
Преди няколко години те си йжййй

и честопостроили тази къща 
идвали тук. Обектът бил във В 
вид па хижа - основата била | 
от камъни, а степите от дър- § 
веп материал. Според об-

От майка ти Павлина
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Лични обявие Вест, вест на деня: 
Откраднато е късче салам 
От сто и един грам 
Във един маркет!
Крадеца се търси по целия свет. 
Каза министъра на полицията 
И обеща с думи като пламък

• Самотна, вече месец, търси да 
обвърже с брачен договор во
ден младеж, тип арабски жре
бец.

Шифър: Милионерка 
• Подувишист търси вишистка, 
напълно осигурена материал
но, по възможност с нова кола
и голяма вила.

Шифър: Безработен 
• Беден, прекаляващ с алкохола 
и цигарите господин в прек
лонна възраст дири свободна и 
богата жена, която да е пълна 
въздържателка.

Шифър: Разведен
• Приветлив и добре осигурен 
политик, свалящ правител
ства, иска да свали и млада гос
пожица, по възможност физи- 
кално надарена, синеока и с ес
тествена руса коса.

Шифър: Всичко за народа
• Добре подплатен материално 
и телесно депутат, свалящ пар
ламентарни шефове, дири 
дружка с тлъста банкова смет
ка за съвместен живот и поли-

Пойдо къмто чаршиюту и сречам убаво обле
чен народ се рашетуйе, насмеяло се и старо, и 
младо, види се дека су сви доволни. До ючера 
свакой се намърщил, пцуйе и бърза негде, свак 
се жалеше на проблеми, на безработицу, дека 
нема паре... Затова ми йе много чудно и очу 
некога да питам дали нейе некой голем праз
ник, а я да не знам, гледам натам-навам ама 
не успевам. Главното ме чекало по-доле, ка 
зави къмто гумаруту. Видим пушак се вийе от 
големити коминье, машине бучу, на капиюту 
стойи стражар у униформу, камиони улазе и 
излазе през убаво боядисанете капийе, све ли
чи ко да работи вабриката, све како йедно вре
ме що беше! Обърну очи къмто „Свободу“, па 
после къмто „Циле“, пак същата работа. Не мо- 
гу да веруйем, пак се питам и кърстим какво йе 
това чудо?
- Чудиш ли се, деда Манчо? - пита ме лети

щето на бай Страшка од бурелската села. Каже: 
Ако очеш айде с мене у село да видиш там како 
йе, колко млого народ работи у польето, да 
видиш колко добитък пасе, а у училищата деца 
се умърдала ко бробинци.

Кажем му дека нещо не йе у ред, дека на мо
же празната села да се напълне с народ, ваб- 
рикьете одйеднуш да проработе и све да личи 
на най-убаву прикаску. - Може, може - каже 
детището. Нали затова се боримо за демокра- 
цию, та сви да су равноправни, сви убаво да 
живею, сви да се радую на новото време за но- 
вотога човека.

Тамън да му речем да не се разбирам млого 
од ново време и нови човеци, ка йедън изока 
дека щрайкую посланицити у збирщинуту, у 
Скупщинуту де, оно нали това йе това. Друг га 
пита що су се манули од работу народнити 
представительи, а овия му каже: „Траже да 
имаю същуту плату ко работницити. Некой ньи 
рекъл дека работници били по-слабо платени 
од ньи и они одма рипнули да се бунтую затова 
що не може тека. Некойи се опитали да гьи 
спру, да им кажу дека работницити не су учили 
големе школье, дека йе дамагогия ли се ока, ко 
ли се каже и раниловка сви да имаю същете 
заплате, ама они запели: не, па не! Ако овия по 
вабрикьете работе за по 1 5 иляди и ни требе 
толко да имамо, нали смо дел од ньи, нали смо 
народни представительи.

Чудим се и дзверим верно ли йе или нейе? 
Поче да се въртим натам-навам и успея само 
да кажем „Арно, ама...“ и се разбуди!

тическа кампания.
Шиф>ър: Заедно сме по-силни 

(А. X.)

кохолни
Крадеца да се търси 
Под дърво и камък.
И ще бъде осъден 
Като предупреждение 
На новото поколение.
Нека да се знае,
Че властта за всичко се старае.
А собственика на прочутия маркет 
Предупреждава от далечния свет: 
Властта да си опича ума,
Всичко ще излезе на видело бяло!
С една дума -
Ако не му се защити имота,
Ще смени правителството цяло!

Пиян мъж седи на бара и из
веднъж се провиква:

- Всички, които са от ляво, са 
и! Искапаняц 

са боклуци!
От тълпата излиза възмутен 

господин и казва:
- Извинете, но аз не съм ни

какъв боклук!
Учуден, пияният отговаря:
- Ами какво правиш там, бе! 

Мини от ляво!

всички от дясно

Симеон КОСТОВ

Карикатурен екран След като се качва в такси, 
пиян мъж започва да се събли-

- Какво правиш, бе? - пита 
не ти е хо-

ча.

Дворът. - Тук да 
А защо не ми казахте

шо
тел'

\ 11 улД по-рано? Оставих си обувките
х АСлеГ^рЛД- ъ пред вратата...

- Господине, след като пих
те, защо не дадохте на жена си 
да седне зад волана и да кара 
колата?

- Господин полицай, аз мо
же и да съм пиян, но това съв
сем не означава, че съм луд!

Двама пияни си говорят:
- А, бе, Пешо, ти колко луни 

виждаш на небето?
- А ти кой ред гледаш...

Махмурлия се оглежда сут
ринта в огледалото. Изведнъж 
видял - от устата му виси ко
нец...

- Боже, дано да е чай!
Автор: А- Величков от Г. Ръжана
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