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Призив от студиото на РТ Цариброд към гражданите с българско потекло

Питите се българи без да се страхувате!
__ ПЕТИ ОКТОМВРИ-11 ГОДИНИ ПО-КЪСНО__

От ентусиазъм 

до апатии
*Сърбия днес е по-демократична държава, но и 
приблизително не е такава, каквато искаше на
родът на 5 октомври 2000 година. * Днешните 
проблеми са подобни на ония, с които страната 
навлезе в петооктомврийските промени: Косо
во, корупция, престъпност, безработица... *Как 
са похарчени „демократичните" 60 милиарда 
евро?

* Стокообменът на стой
ност 400 млн. щатски до
лара да постигне много
по-високи нива.
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Представена 

Стратегическа 

програма на 

Здравния дом
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Изготвен е проект на 

териториалния план на 

Вабушнишка община
Поредно дарениедга здрабното министерство

Видеоколпоскоп 

и ЕКГ за 

Здравния дом Стрф

Дебютна книза на Ива Симеонова н

Игра на пламъка"!
* СтрЩ\

^Стойността на дарението, което 
включва и предоставената в началото 
на септември стоматологична машина, 
възлиза на 3,2 милиона динара.
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: Сръбска лига изток - 7 кръв
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Нашите села: Рикачебо (3) Първа победа за 

БалканскиУчилище от 1908 година |
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УГ ....2 В центъра па вниманието
Ръководителката на 
Генералното консулство на 
Република България в Ниш 
Антония Велева за проблема 
с Д-визите за студенгаите

ркжвдм» ММШМЯЯМВМЯШЯМНМЙ1 ояйижкм . аде* «.

7 октомври 2011

Призив от студиото на РТ Цариброд към гражданите с българско потекло

На този етап няма 

алтернатива на 

0 спазването на 

процедурата

?
п2пл11ИЯТ представител и председател на Националния съвет на малцинството ни Зоран 
р^Р?в' КМ^1'ЬТ на Димитровградско и член на НС д-р Веселин Величков и посланикът на 
п У л ИКЗ ЬългаРия в Белград Георги Димитров, гостувайки в предаването "Актуално" по РТ 
цари род, приканиха гражданите свободно да определят нациналната 

време на настоящото преброяване на населението.

*Въз основа 
на получени
те писма и 
подписка от 
българи в 
Сърбия Веле
ва ще запоз
нае надлеж
ните институ
ции и ще ги 
сезира за взе
мане на необ
ходимите 
мерки за из- 
намирането 
на решение за 
този проблем. 
*Кашканов:
По въпроса за 
участието в 
президен
тските избори 
все още чака
ме отговора 
на сръбската 
страна.

си принадлежност по

^ Петров каза, че е уверен^ че възможностите да осъществяваме правата си и да 
«***': ороят на българите в Сърбия очакваме бенефити от държавата са по-големи."

^ след преброяването ще бъде Величков сподели и следното си становище: "Сър-
по-голям в сравнение с броя им бия се стреми към Европейския сглоз и всички за- 
от това преди 9 години. Той коми, които приема са в унисон с европейските за- 
сподели, че гражданите с бъл- коми. Доколкото вече Европа има готови решения 
гарскм произход в никакъв слу- за малцинствата, то тогава ние сме на добър път ге- 
чай не трябва да се страхуват да перално да решим проблемите на малцинствата, 
се декларират като такива и до- Значи това е своеобразна гаранция за правата на 
оави: Това е предимство. Ако малцинствата, сиреч де сЬакто

^ аз като депутат в Скупщината проблемите ще бъдат реше-
на Съроия мога да бъда председател на Парламен- — "
тарната група за приятелство с българския парла
мент, не виждам причините някой да изпитва 
страх от това да се декларира като българин."

Петров заяви, че от името на НС е изпратил пис
ма до кметовете в Димитровград, Босилеград, Ба- 
бушница, Сурдулица, Зайчар, Ниш и Пирот, 
то ги е

пи.
Българският посланик Геор

ги Димитров оцени, че истин
ският брой на българите в Сър- 
бия вероятно е по-голям в срав- 

Щ пение с официалните резулта- 
_ —Д ти от преброяването през 2002

помолил да се ооърнат към гражданите от ШИИ 1 ■ г. Той изрази надежда, че
малцинствените оощности в общините си и да ги |ВШ (Ш У апелът на най-отговорните от
приканят да декларират свободно националната НШ| \/-\ Я Националния съвет на мал-
си принадлежност. Той добави, че благодарение на ■НЙШ.-Цъ^й! —в цинството ще отиде и до съна-
коордшгираната дейност на националните съвети родните пи в по-големите тра
па малцинствата са изпратени писма до президеи- дове в Сърбия. "Дай Боже, преброяването да пока- 
та на Сърбия,щруги функционери в републиката и же, че и в Белград, и в други големи градове в Сър- 
покраиг«ша Воиводина, както и до кметовете на бия има немалък брой българи", каза посланикът 
по-големите градове в Сърбия, с което те сеумоля- и добави: "Призовавам хората спокойно и свобод- 
ватда направят същия жест. но да декралират националната си принадлеж

ност. Абсолютните цифри сами по-себе
сподели, че е важно приИад- толкова важни. По-важно е да се види една тенден- 
лежащите към българското ция, че българското национално малцинство 
малцинство свободно да дек- само един сбор от гражданите с общи корени, ис- 
ларпрат националността си и тория и култура, а че това са хора, които осъзнават, 
Добави: "Трябва да запазим че имат общи проблеми в днешно време, че имат 
това, което е наше, с което сме общи цели и стремежи за бъдещето, които по-лес- 

т. . | се родили. Освен това числе- но могат да се реализират доколкотоса повече, до- 
ността на малцинството ни колкото са заедно и доколкото са единни", каза 
влияе върху много други не- посланик Димитров, 
ща. Доколкото сме повече,

с кое-

Лптопия Велева

Иво Кашканов от бтшгарското посолство 
в Белград и Антония Велева от Генералното 
консулство на Република България в Ниш 
във вторник присъстваха на тържеството гго 
повод годишнината на КИЦ „Босилеград". 
Използвахме тяхното присъствие, за да ги 
попитаме как ще се решава проблемът с но
вите изисквания в процедурата за получава
не на Д-визи. Според тези изисквания па 
студентите се търси да предоставят доказа
телства за наличието на финансови средства 
за издръжка в размер на 3000 лева за едного
дишен престой в Бълга- 
рия. Попитахме ги и У.Ж.Д 
точни ли са слуховете, 
че в Босилеград и Ди- _ д
митровград няма да бъ- нАжу
дат открити избирател- Ш
пи секции за изборите •йаЖ
за президент на Репуб- | 
лика България, въпреки р 
че е имало достатъчен

Д-р Веселим Величков си не са

не е

«йрк; У
■ ’•

Ши
Б.Д.

Преброяването на населението в Босилеградска община върви според плана

" I3017 жители в 2235 домакинства
Според данните на общинската комисия за роителите. За по-успешно реализиране на мащаб- 

преброяване на населението до момента ма наби- мата акция комисията е разделила територията на 
райето па вестника в територията на Босилеград- общината на 95 преброителни участъка. Всеки 
ска община са преброени 2235 домакинства, в кои- преброител има задачата да извърши преброява- 
то са регистрирани 3017 лица. пето в един преброителен участък, докато десетина

Ог комисията изтъкват, че преброяването върви от тях са ангажирани за по два по-малки участъка, 
според плана и подчертават, че досега пе са забеля- Примерно Босилеград е разделен на 14 участъка, в 
зами никакви нередности. За преброяването в об- Райчиловци има 8, в Горна Лисина - 6, в Гложйе - 4 
щината са ангажирани 81 преброители и 10 ин- и т.н. Територията на Рибарци пък е включена 
структори, които контролират работата па преб- преброителния участък за село Млекоминци, Же-

равино е присъединено към Голеш и т.н.
Председателят иа комисията, Станиша Зиновиев 

изтъква, че всеки преброител трябва да посечи 
средно по около 50 домакинства. Той поясни, че 
доколкото не намери вкъщи никой от членовете на 
домакинството, преброителят задължително 
трябва да остави на входната врата уведомление, в 

Представителят на Републиканския статисти- което ще посочи деня и часа кога отново ще дойде, 
институт и член на общинската преброи- За лица, които не искат да се включат в преброява- 
комисия Славица Павков сподели, че преб- нето или предоставят недостоверни данни е пред- 

роявапето в Димитровградска община върви без видена глоба от 20 до 50 хиляди динара, 
каквито и да е проблеми. Тя акцентира върху фак- Зиновиев подчертава, че до 18 октомври коми
та, че гражданите с голяма сърдечност се отнасят сията ще работи всеки работен ден от 8 до 20 часа, а 
към преброителите и любезно им отговарят на инструкторите са длъжни всеки втори ден да пре- 
въпросите. доставят данни за преброените домакинства и жи-

Преброявамето в Димитровградско вършат 70 тели. 
преброители. “ ~

интерес от страна на 
местни жители, прите
жаващи българско Иво Кашканов
гражданство.

По първия въпрос консул Антония Веле
ва каза, че въз основа на писмата на кмета 
Захариев и председателя па КИЦ Иван Ни
колов, в които те са посочили този проблем, 
както и подписката па гражданите, която 
организирал Захариев, тя иде запознае пад- 
лежните институции и ще ги сезира за взе
маме на необходимите мерки за изиамира- 

решение за проблема. Велева каза, 
че на този етап до премахването му няма ал
тернатива за спазването па процедурата и 
изискванията за получаване па визи за про
дължителен престой.

По въпроса за откриването на избирател
ни секции в Босилеград и Цариброд Иво 
Кашканов заяви, че срокът за регистрация 
на избирателните секции отстрана па ЦИГ 
е изминал иа 30 септември, по въпреки това 
все още се чака отговора па сръбската сгря-

В.Д-15-

КЪМ

Преброяването 

тече по график нето на

чески 
тел на

Б.Д на.ПУ1.Р.



На 1 октомври влязоха 
в сила измененията на 
Закрна за финансиране 
на местните 
самоуправления

Пети октомври -11 години по-късно

От ентусиазъм до апатия
Съпбии 11 години от масовия протест на привържениците на Демократичната опозиция на
Сърбия (ДОС) на 5 октомври 2000 година в Белград, когато бе свален режимът 

аК?с 6 Днес/ това ли е държавата от визията, която беше заложена
рат. Ьто няколко актуални оценки и мнения за това историческо събитие.

Малки
подобрения за 

Босилеградска 

община

на Слободан Милошевич. 
в петооктомврийския прев-

*Всеки месец приходите в 
общинския бюджет ще се 
увеличават с 2 милиона ди
нара.

С измененията в Закона за фи
нансиране на местните самоуправ
ления, които влязоха в сила на 1 
октомври, е предвидено общини
те и градовете да получават 80% от 
данъка върху заплатите вместо до
сегашните 40%.

През 2010 година от данъка вър
ху заплатите в бюджета на Боси
леградска община са постъпили 
около 19 милиона динара или 13% 
от общите приходи. Тази година е 
планирано от него да се съберат 
около 23 милиона динара. Във фи
нансовата служба при общинско
то управление узнаваме, че след 
влизането в сила на измененията в 
закона те очакват всеки месец при
ходите в бюджета да се увеличат с 
почти 2 милиона динара. В служ
бата подчертават, че от най-новите 
изменения далеч по-голяма полза 
ще имат развитите общини, които 
и досега са имали много по-големи 
приходи от данъка върху заплати
те, понеже в тях има много повече 
заети, а и заплатите са много 
по-високи.

Кметът Владимир Захариев из
тъква, че въпреки че планираните 
увеличения на бюджета няма да са 
големи, все пак ще бъдат от полза 
на общината.

- Увеличените средства от данъ
ка върху заплатите ще използваме 
за реализация на най-приоритет- 
ните проекти, подчерта той.

Захариев обаче изрази недовол
ство от факта, че държавата не 
прилага приетите изменения в За
кона за финансиране на местните 
самоупрвления, които предвиж
дат увеличение на трансферите за 
най-неразвитите общини.

- Ние искаме от държавата да ни 
отпуска достатъчно пари за пла
щане на разходите, които е пред
писала. В момента обаче получава
ме само 50% от средствата за тази 
цел. Въпреки че правителството 
ни предлага да увеличаваме при
ходите си чрез повишаване на раз
ни такси и данъци за фирмите и 
гражданите, нашата община вече 
7-8 години не е увеличила нито ед
на такса или данък, освен комунал
ните такси за големите държавни 
предприятия - ЕПС, „Телеком" и 
др., което не е достатъчно да се 
покрият всички разходи. Затова се 
стараем да работим домакински, а 
от общинския бюджет предоста
вяме.и субсидии на "Услуга", Ди
рекцията за строителни площи и 
пътища и на други общински 
предприятия, подчерта кметът. 
П.Л.Р.

транчиво обявената независимост на Косово, икономи
ческата криза, лазене към Европа, политически акроба- 
ции и „невъзможни" коалиции... Днес, 11 години по-къс- 

Единадесет години след петооктомрийските промени но, Сърбия и приблизително не е такава държава, каква- 
Сърбия е изправена пред проблеми, подобни на онези, с то искаше народът на 5 октомври. Изчезна и надеждата, 

промени. Косово продължава да която носеше гражданите в този исторически ден за Сър- 
функционира като „камък на шията", нивото на коруп- бия. Но новата страница вСе 
цията и криминала е високо, безработицата расте... Как
во ни забави дотолкова, че убедително изоставаме зад по- 
вечето от съседите си, поне когато става дума за евроин- КОЛКОТО привърженици, ТОЛКОВЗ 
теграциите? Анализаторите и експертите предлагат го- противници
лям брой точни отговори на този въпрос, като забавяне . т _ ,. _
на реформите, доминация на партийните интереси и Наблюдаван от 11-годишната дистанция, 5. октомври
пр., но истински напредък няма да има все докато поли- губи митичния си статус на „октомврийска (р)еволю-

г ' г ? ^ ^ „„„ ция . Изследванията показват, че повече от половинататическият елит не се обедини около въпроса къде е нап- м м^ _о„ граждани смятат, че на този ден не се е случило почти ни-
равена грешката и какво тря ва да Р ■■■ ^ що, освен че се е променила управляващата гарнитура,
дат по-комплицирани нещата, м жду р Броят на ония, които вярват, че тогава е започнало пропа-
обърка. на една страна се озоваха партиит , Р дане на Сърбия приблизително е равен на броя на ония,
шиха петооктомврииските промени, и парт ' които и по-нататък смятат, че тогава е започнало демок-
тогава загуби властта, а на другата страна р , ратично възраждане на страната, 
чийто дидер победи Слободан Милошевич на президен- г г ^ е
тските избори, и политическата групировка, която тогава 
подкрепяше Милошевич.

Някогашните противници станаха 
съюзници

които навлезе в тези
пак беше обърната...

„Вечерне новости"

Проф. Зоран Стоилкович, анализатор

Косово и 5 октомври
Мнозинство от представителите на демократичната 

опозиция от началото на деветдесетте години израстнаха 
така, щото подкрепяха борбата на Милошевич за сръб- 

Както и всяка революция, така и тази имаше герои и ски контрол над Косово. Следователно, онова, което свър- 
жертви, победители и победени, резултати и нес ъднати зваше и свър3ва тогавашната опозиция и днешна власт с 
очаквания. През 11-те последвали години Сър ия „пре- тогавашния Милошевич е Косово. И сега се намираме в 
живя" убийството на премиера, нови обуславяния от све- н в конфликт с НАТО, но няма да падат бомби. И
та, разтрогването на държавния съюз с Черна гора, еднос- 1

„Нови магазин"

Мечтите още търсят своя път

тогава нямахме истински съюзник, нямаме го и сега. 
Всъщност, след промяната на властта сме свидетели на 

Как са похарчени „демократичните" непрекъснат опит да се промени начинът, за да се осъ-
?г ществи това, което искаше Милошевич. В континуитет

МИЛИарДИ. _ имаме катастрофално неразбиране на съвременния свят.
В периода след петооктомврииските промени в Сър- тадИЧ затвори този кръг с обич към идеите на Чосич, по
бия ся се „влили" над 60 милиарда евро! Толкова вън- миреНие със СПС, опит да се заличат разликите между
шни пари са минали през бюджета на Сърбия и през джинджич и Милошевич, да бъдат забравени 20 години
ръцете на нашите политици. Според експертите с 60 ^“^““това предизвика обновяване на средсгва-
^ак^о^ошина Адю^лиЗО^вгпоматс^прали като Ко- та на борбата за националния интерес от времето на Ми- 
ридор 10. Днес няма нито мостове и пътища, нито ги лошевич - трупи, барикади... Ние и днес отбраняваме по 
\ша парите. А когато попитате политиците как са ражението на Милошевич, отбраняваме Резолюция 1244 
похарчени тези пари, те обикновено казват: „Право като върховен успех.
да ви кажа, и аз се питам как са похарчени тези пари! и докато през деветдесетте години другите обновяваха 
Парите са похарчени за увеличение на пенсиите и зап- нациите и държавите си, ние правехме това, което не пра- 
латите в публичния сектор, за финансиране на пот- Веха и руснаците. Ние воювахме за Югославия, която 
реблението, внос на стоки, дребни политически проек- всички искаХа да разрушат, дори и Русия. Защото русна- 
ти и за всичко друго, което в кратък срок е допринес- използваха войните на Балканите, за да укрепят рус
ло да живеем по-добре без икономическо покритие. Те- дъожава
зи пари бяха похарчени до 2008 година и всички харчех- ката Държава.

прекалепо, казва Юрий Баец, икономически съвет
ник на сръбския премиер. 1 а ьу^

Дуишн Янич, 
анализаторме
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Президентът на Бразилия Дилма Русеф бе на държавно посещение в България От 12 до 21 октомври 

няма да има заседанияСтокообменът на стойност
400 млн. щатски долара да постигне наНС1заРа*1изб°1?ит1
1111 лгл октомври да не се провеждат пленарни заседания)НйгНарод-много по-високи нива

сията по предложеното решение от председателя на парла
мента Цецка Цачева и зам.-председателя Анастас Анастасов 
бе оживена, в резултат на което 30 депутати от опозицията се 
обявиха „против" него, а един се въздържа.

Дилма Русеф: Бразилия е готова да ус
танови взаимоотношения с България 

всички възможни сфери
Георги Първанов: Вярвам, че бразил
ският бизнес ще открие България като 
добро място за инвестиции

По покана

във

Българският учен 6 Гуаъл Кузман 
Ганчев получи приза „Джон Атанасов“

на президента ми", като върна ди- 
Георги Първанов президен- намиката и умножа 
тът на Федеративна републи- възможностите за 
ка Бразилия Дилма Русеф бе българските и бра
на двудневно държавно посе- зилските бизнесме- 
щение в България. Това е ни, допълни ощетя.
първо посещение на бразил- Аз съм убеден, че л г _ _ _
ски държавен глава от възста- и разговорите, кои- Много Щастлива и развълнувана Т6ХНО Л ОГИИ
новяването на дипломатичес- то се провеждат с мри първото си посещение в България, 
ките отношения между Бъл- официалните ин- която е родната страна на баща ми. 
гария и Бразилия, чиято ституции, и бизнес Откакто пристигнах в тази страна,
50-годишнина се навършва форумът ще дадат съм обградена с много обич отуправ-

един силен тласък ляващите и от нейния народ, което 
Президентите Георги Пър- на икономическите ме кара да се чувствам дълбоко свърза- 

ванов и Дилма Русеф об- отношения между на заради генетичната си принадлеж- 
съдиха възможностите за сти- България и Брази- 
мулиране на икономическо- лия. Това каза пре- 
то сътрудничество както в

Признание за принос 

в информационните

Кузман Ганчев е тазгодиш- ме истинския, автентичния об- 
ният носител на приза „Джон раз на нацията, а не такъв, ка- 
Атанасов", който се присъжда къвто се представя в резултат 
за значим принос в развитието на неща, които не могат да ни 
на компютърните и Информа- изпълнят с национална гор-през тази година.

ност и паметта на баща ми. Това ка
за бразилският президент Аилма Ру- 

зидентът Първанов сеф в изявлението си в президентство- 
двустранен план, така и в по време на съвмес- 
рамките на стратегическото тно изявление 
партньорство Европейски съ- бразилския си коле- 
юз - Бразилия и за по-ната- га Русеф. След пос- 
тъшното развитие на отно- ледната визита на 
шенията в областта на наука- Първанов в Брази- 
та, образованието и новите лия, стокообменът между 
технологии, разширяването двете страни се е повишил на

400 млн. щатски долара. Днес 
Дилма Русеф благодари на той е на много ниско ниво.

Георги Първанов, който е по- Убеден съм, че сега ние ще

то след среща на „четири очи” с бъл- 
с гарския държавен глава Георги Първа

нов, предаде репортер на Агенция „Фо
кус”.

Първанов каза, че е оптимист 
за бъдещето на двустранните 
отношения.

Бразилия е готова да уста- 
взаимоотношения

на културния обмен.

нови с
България във всички възмож-ложил огромни усилия и постигнем много по-високи

внимание, така че визитата на нива, каза българският пре- ни сфери. Това каза прези- ционните техНологии. Отли- дост. Макар и ангажиран в Гу-
бразилския президент да зидент. дентът на Бразилия след сре- чието връчи президента Геор- гъл, г-н Ганчев активно под-
протече на висотата на очак- По време на разговорите са ща с премиера Бойко Бори- ги Първанов. Кузман Ганчев е държа контакти с българските
ваиията за нея от двете стра- обсъдени и теми, свързани с сов- Двустранните разговори защитил докторска дисерта- си колеги, като по този начин

развитието на енергетиката. продължиха около 45 мину- ция по компютърни науки и дава своя принос в развитието
Първата област, която мо- Вярвам, че бразилският ™- Срещата с минис- има над 20 публикации в прес- на компютърните науки у нас 

же да разработим съвместно, бизнес ще открие България тър-председателя ме убеди, тижни списания, 
е тази на търговския обмен, като добро място за инвести- че България е 
Търговията между двете дър- ции, каза Първанов. Той по- мн°го стабилно икономичес- 
жави се разрастваше забеле- сочи, че би могло да има съв-
жително в продължително в местни производства в сфера- тициите в много сфери - 
продължение на едно десети- та на селското стопанство, хи- гРажДане на магистрали и 
летие до приемането на Бъл- мията, фармацията и др. пътища, метро, заяви Русеф. 
гария в ЕС, след което се по- Особено важно е сътрудни- Тя каза, че това много я
лучи известен спад особено чество в комуникационните ™каЗВ„а;„ ™ Рупърт Колвил За КаШУНииа:
поради икономическата кри- технологии, защото Брази- България е намерила пътя на ^ 
за през 2008 г. Кризата, която лия има своята силна и мо- спокойствие и стабилност, 
все още действа, не ни позво- дерна политика, посочи още Силно се надявам, че ще се за
дява да извадим точни данни държавният глава. пази тази тенденция на ръст в
за търговския си обмен", каза Културното сътрудничес- контекста на кризата и че 
Русеф. тво и спортът като области на България ще излезе благопо-

Имам твърдото намерение сътрудничество също са обсъ- Дучно от нея, каза бразилски- 
да отвоювам „загубените зе- дени по време на срещата, ят президент. Говорителят на бюрото на наквото прилагане на закона

у г Бразилия е стратегически върховния комисар на ООН към всички.
партньор на ЕС, България п0 пРавата на човека Рупърт Ясно е как този проблем 
^0^0 дз бъде както пункт на Колвил заяви в интервю за трябва да се решава във всички 
вход, така и на изход на инте- «Хоризонт", че при случая в страни. Ако някой е виновен за 
оеси и взаимоотношения с КаТУниЧа не може да се обви- извършено престъпление, 
Р т? нява цяла етническа група за трябва да има съдебен процес
европейските държави. В стореното от един човек. Той и накрая решение дали този 
последно време ние сме дър- припомни, че това е ставало човек е виновен или не. Ако е 
жава, която постигна много много пъти в историята на виновен, се осъжда на затвор 
голям ръст, успя да постигне Европа и че това е опасен път. или глоба в зависимост от 
развитие и признание, каза Въпросът е в това, че не мо- престъплението, без значение 
Дилма Русеф. же да се обвинява цяла група дали е ром, французин, брита-

Бразилският президент из- за еДно престъпление. Това е нец, като мен, или българин, 
много опасно, защото означа- като вас. Който извършва 
ва дискриминация на цяла ед- престъпление, трябва да бъде 
на група от хора, а това може изправен пред съда, а там се 
да доведе до насилие и да пое- действа със закони. Не трябва 
традат хора, които не са винов- да се прилагат законите на 
ни. джунглата, където отделни

Според говорителя на бю- групи от обществото започват 
страна, с която аз съм свърза- рото па Върховния комисар на разправи с други групи. Това е 
на и по сърдечни причини". ООН но правата на човека, ре

шението на проблема е в ед

ни.

и за преподаването на знания 
за по-младите му колеги. Ня- 

Тези дни България, за съжа- ма по-важни, по-ценни инвес- 
ление, е цитирана многократ- тиции, особено в условията на 
но в чуждия печат не с добро, криза, от инвестициите в чо- 
Правя дълбок поклон на всич- вешкия капитал - в науката, об- 
ки онези българи, благодаре- разованието, в младите хора, 
ние на чиито усилия ние има- каза Първанов.

Първанов заяви:постигнала

ко положение, ръст на инвес-
из-

Не може да се обвинява 

цяла етническа група

Дилма Русеф получи Орден „Стара планина" с лента
Бразилският президент Дилма Русеф бе наградена 
от българския държавен глава Георги Първанов с 
най-високото държавно отличие на България Орден 
„Стара планина ' с лента, предаде репортер на Аген
ция „Фокус". Орденът се дава на Русеф за развитие
то на двустранните отношения между България и 
Бразилия.
Президентът на Бразилия Дилма Русеф 
страна пък награди Георги Първанов с бразилски ор
ден „Велик кръст".
„Радвам се, че веднага след Брюксел, Дилма Русеф е в 
България, което е много важен знак за значението на 
България в бразилската външна политика", каза 
след награждаването Георги Първанов. „За нас бълга
рите, това е една дългоочаквана, емоционална, но и 
работеща и ползотворна визия", каза още той.

от своя
тъкна, че води много хора със 
себе си - представители на 
правителството и бизнеса и 
изрази надежда те да наме
рят подходящите и точни об
ласти на сътрудничество „със

изключително опасно.
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Декларирайте национа лната си 

принадлежност и майчиния език
В преброяването на населе

нието активно е включена „
Канцеларията на Национал
ния

Босилетрадчани
участваха в културната

малцинство в Босилеград. От съвета раздават афиши на 
и началото на преброяването гражданите, с цел да ги на- 11р01РйМа 

пРед °Фиса на НС е поставен сърчат при преброяването да А А 
ългарското щанд, от който активисти на декларират националната си

принадлежност и майчиния 
език. Освен в града такива 
афиши са раздавани и във 
всички села на територията 
на общината.

\ Служителят в босилеград- 
] ската канцелария на НС Игор 
• Антимов

■

подчертава, че от 
началото на преброяването 

Ц са раздадени над 2000 афиша. 
Той добавя, че в града и в се
лата са залерени и плакати, с 
които също 
сърчах^ сънародниците да 
декла^йфат националната си 
принадлежност и майчиния 
език. По ТВ^Кодал" се излъч
ва клип с който гражданите 
се приканват да участват в 
преброяването и свободно да

настояват да на-

декларират националността 
и родния си език. Мария Тодорова и Добри Миланов, 

ПЛ.Р. членове на певческата секция при Цен
търа за култура в Босилеград, участваха
в културната програма в ра 
"Празника на плодородието", който за 
поредна година на 30 септември и 1 ок
томври се проведе в Кюстендил. На от
критата сцена на площад "Велбъжд" те 
изпълниха по няколко народни песни

мките паПоредно дарение на здравното министерство

Видеоколпоскоп и ЕКГ за Здравния дом
‘Стойността на дарението, което включва и предоставената в началото на септем
ври стоматологична машина, възлиза на 3,2 милиона динара.

Републиканското здравно но му предостави босилег- черта д-р Накев.
Видеоколпоскопът е пред- 

- Свободно мога да кажа, че назначен за гинекологичния 
кабинет и служи за рано от
криване и диагностициране 
на карцином на на маточната 
шийка. Шефът на гинеколо
гичната служба в Здравния 
дом д-р Драган Ангелов под
чертава, че с подсигуряването 
на новия видеоколпоскоп са 
създадени условия за преван
тивна здравна защита на же
ните, понеже карциномът на 
маточната шийка е излечим 
при раното му откриване. 
Той апелира към всички же
ни от 25 до 65-годишна въз-

министерство тези дни пре- радският Здравен дом. 
достави на Здравния дом в

Мария 1 одорова

»1 $ 
» а | !.

г
лШм от нашия край.

■ Мария е ученич-
вторика във

клас в босилег-
радската гимна
зия, а Добри е
петокдасник в
основното учи
лище.

По време на
раст задължително един път ДВуДневния "Празник на плодородието", чийто организатор 
годишно да дойдат на гинеко- е община Кюстендил, на художествено аранжираните маси 
логичен преглед и по този на- да Градския площад бяха изложени различни сортове плодо- 

Босилеград видеоколпскоп и нашият Здравен дом вече раз- чинда пртдотвр,еве™у- ве и зеленчуци от Кюстендилския край, занаятчийски изде- 
ЕКГ Става дума за съвре- полага със съвременни уреди алните нежелани послед ц . лия и Пр Бяха 0рГаНизираии и културни програми, забавни 
менна медицинска апа- за работа на всички служби и «_™са<- до^новия игри с ПЛОдове и зеленчуци, конкурси за най-красиво аран-
тп/пя г кпятп се създават ус- в това отношение въобще не апарат, той ще се ползва 01 ЖИран щанд и най-едър плод и пр.
ловия за адекватна здравна изоставаме зад другите службата за спешна меди- За разлика от предишните, тази година в мероприятието
зашита на населението в об- здравни ведомства в Пчински цинска помощ при интервен- не бяха представени плодове и зеленчуци от Босилеградско. защита на населението оо ЗДР 0чакваме догодина от ции извън обекта на Здрав- к ПЛР.

министерството да получим ниядом. 11.ЛЛ .

Аобри Миланов на сцената

щината.
Директорът на ведомство- 

то прим. д-р Крум Накев из- и нов рентгенов апарат, под- 
тъква, че стойността на по
редното дарение от здравно
то министерство, което освен 
видеоколпоскопа и ЕКГ, 
включва и съвременната 
матологична машина, полу-

„Телеком Сърбия“ предлага нови услуви на босилеарадчани

Ефирни стационарни телефони
ЕсЬирни стационарни телефони е новата услуга, която По думите на Йовица Михайлович, служител на „Теле- 

Телеком Сърбия" предлага на жителите на Босилеградска ком" във Враня, задължен за даване на информации във 
община Става дума за технология, която използва инфрас- връзка с новата (СОМА) услуга, покрай Босилеград и с.

електоогша поща Месечният абонамент за тези услуги въз- За по-подробна информация заинтересованите граждани 
ЗждТнара а ваксата за свързване къмУежата е могат да з^нятвп^^шю^^еяеком във Вра- 
9440 динара, която новите ползващи имат възможност да ня на телефоните / ^

4 месечни вноски заедно с месечния абонамент. ^

сто-

чена в началото на миналия 
месец, възлиза на 3,2 милио- 

Той поясни, чена динара, 
през последните 
дини от своя фонд за създава
не на еднакви условия за 
здравна защита на население
то в цялата страна министер
ството редовно подсигурява 
съвременна медицинска апа
ратура и уреди въз основа на 
исковете които предварител-

няколко из

платят на
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- г-мшмчш ЩгВ)) пшипцнр/рищЯ гйОЗаключения на 

Общинския съвет 

в Димитровград

Представена Стратегическата 

програма на Здравния дом
Директорът на Здравния пят към изготвянето на доку- апарат, имайки предвид, че я Щ е.' обезпе-

дом (ЗД) в Димитровград д-р мента са били на обучение в съществуващият е много стар ВЕТ В ДИМИТРОВГРАД чат безплатно ^семена за
Боян Давитков тези дни пред- специализирани институ- и е започнал да се разваля, прие отчета за реализира- следващата сеитба,
стави Стратегическия план ции. Планът е съобразен с Този проблем би трябвало да нето на бюджета през изми- * ДАДЕНА Е ЗЕЛЕНА
на ведомството за периода от множество републикански и се премахне в предстоящия палите 6 месеца и предло- УЛИЦА НА ТИМА ЗА
2012 до 2016 година. Присъс- общински стратегии за период, благодарение на фи- жи на Общинската скупщи- МЕСТНО ИКОНОМИЧЕС-
тваха, както ги нарече Давит- здравната и други сфери. нансова подкрепа от страна иа да приеме документа на КО РАЗВИТИЕ ЗА ПРОЕК-
ков, партньорите на ЗД - От изложението на Давит- предимно на Републикан- следващата си сесия. Начал- ТИТЕ, С КОИТО ТОЙ ЩЕ
представители на органите коп можеше да се разбере, че ския фонд за здравна защита никът на общинското уп- КАНДИДАТСТВА ЗА ПО-
па местното самоуправление, Здравният дом до голяма сте- или евентуално други спо- равление Велин Николов ЛУЧАВАНЕ НА СРЕДСТВА
образованително-възпита- пен е обзаведен с необходими моществователи. сподели че реализирането ОТ МИНИСТЕРСТВОТО
телните ведомства, Републи- съоръжения. От 2007 г„ през Особено внимание в бъде- и на приХодите и на разхо- НА ИКОНОМИКАТА И

дите през първата половина РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИ- 
от годината е между 48 и 50 ТЕ. Доколкото то приеме

определени проекти, ще ги 
* НА ПОСТРАДАЛИТЕ финансира с 40 на сто от не-

ОТ ЕЛЕМЕНТАРНИ БЕД- обходимата сума, докато ос-
СТВИЯ селскостопански таналите средства ще се от-
производители през лятото пуснат от общинската хаз-
в селата Мъзгош и Бребев- на.
ница ще бъдат наваксани

на сто.

Б.Д

Асансьор в стационара?
Гостувайки в емисията когато се наложи в одеяло 

"Актуално" на РТ Цариб- да ги носят от етаж на етаж, 
род, кметът д-р Веселин Ве- а въобще не е лесно и на 
личков сподели, че едно от персонала, добави той. 
най-големите желания, кои- В Стратегигическия план 
то като пръв човек на общи- на Здравния дом за следва-Дирекшоръш Давитков представя "бъдещето" па ЗА

канския фонд за здравна за- която той постъпи на челния ще ще се отделя за подобря- 
щита, Института за защита пост във ведомството, са наба- ването на междуличностните 
на здравето от Пирот, общин- вени множество медицински отношения на заетите, както 
ската организация на пенсио- апарати и линейки, благода- и за подобряването отноше-

рение на средства от репуб- нието на заетите към пациен- 
Стратегическият план е ликанския и общинския бгод- тите. Стратегическите цели в 

ключов документ за по-ната- жети. Вложени са милиони предстоящия период ще бъ- 
тъшното разрастване на дей- за ремонт на сградата, в ре- дати инсталиране на асансьо- 
ността па ведомството, както зултат на което тя сега не са- ри в стационара и в Здравния 
и за повдигане качеството на мо, че има по-привлекателен дом, ремонтиране на залата 
здравните услуги, които се вил но е и по-функционална. за заседания и събрания и др. 
оказват на гражданите. Той е Понастоящем „болезненото 
дело на тим, съставен от заети место" на ведомството е лип- приет през средата на мина- 
в ЗД, които преди да пристъ- сата на съвременен рентгенов лия месец от Управителния

съвет на ведомството. Дирек
торът изтъкна, че нито един 
член на тима за изготвянето

18-

■■.1нерите и други гости.
II 1щщ и®1

Стратегическият план е

Апел от "Комуналац" му не е получил парично въз
мездие. Като основен мотив ната ще настоява да реали- щия петгодишен период 
за публичното представяне зиРа в предстоящия пери- между другото е запланува
на плана той посочи амбици- °А е инсталиране на асан- но инсталиране на асансьо- 
ята на ведомството макси- сьор в местния стационар, ри в стационара и в обекта 
малио да се открие към пар- Величков сподели, че на- на Здравния дом.

пълно разбира мъките на 
неподвижните пациенти,

От отдела "Чистота" на димитровградското обществе
ното предприятие "Комуналац" тези дни отправиха апел 
към граждани да не хвърлят части от строителни материа
ли в контейнерите, тъй като камионите за събиране на 
смет не могат да ги вдигат с хидрауликата си. Ръчното из
чистване е бавно и по този начин контейнерите се разва
лят, се казва в апела.

тньорите си и гражданите.
Б.Д.

Б.Д

Димитровградски пенсионери 

на олимпиада • • •
В дисциплината спортна стрелба представи Славчо Алексов който 

пенсионерите в Димитровград с въздушна пушка те се класираха реализира четири стрелби ’ докато 
Димитър Поров, Иван Денчев, някъде в средата на подреждането. Димитър Гюров улучи три В край- 
Илия Иованович, Славча Алексов и Иван Гюров бе най-добре класиран ното подреждане отборът от Ди- 
Ангелина Маринкова участваха в димитровградски състезател - наре- митровград зае солидно място ^ 
мероприятието "Олимпиада на ди се на 76 място. В шахмата се
спорта, здравето и културата на тре- Състезателите по дартс заеха мяс- дъното.
тото доба", което от 28 септември до то във върха на класирането. Анге- Освен спортни прояви в рамките 
2 октомври се проведе в Соко баня. дина Маринкова бе най-добре кла- на олимпиадата се проведоха 
Те се състезаваха в пет дисциплини сираната димитровградчанка. Тя сказки и трибуни свързани с оаз 
- щафетка (състезание в спортно хо- зае 14 място. лични области. Организирана бе и
дене), спортна стрелоа, дартс, шах- В дисциплината стреляне на дуз- акция по изчистване на боклука 
мат и стреляне на дузпи. В щафетка- пи (една пробна и пет стрелби за ре- Соко баня. 3
та 4 х 100 метра димитровградчани зултат, като мъжете стреляха от 15, 
заеха 7 място. а жените от 10 метра) най-добре се

Петима членове на Сдружението
на

наредиха някъде в

в

ДС.



Двугодишен проект ЗО Безплатни дърватщ^
в!!™™ И®ЦО с увреждания социално застрашените

та кампания за социадна^ип УС/1У™' с които Ще се помогне Този двугодишен проект От общинския бюджет са редством местния Център за 
кдузия на децата ст с гпр " децата със специални нужди ще се реализира в 41 общини отделни средства за купуване социални грижи. Директорът
ални нужди тези лни к И" по~лесно да се включат в в Сърбия, сред които е и Ба- на 220 кубически метра дърва на това ведомство Славча Дп-
град официално запои Д ел" еж5Лиевните дейности. бушница, благодарение на за °трев, които ще бъдат раз- митров ни информира, че ще
лизацията па пооекта Р Р6а' При представянето на про- финансовата подкрепа на "Ределени на 73 социално зае- бъдат купени дърва предимноггкж Г™".^ж“то аззаггяг*
«тЙВ»1 " “ Лт"‘ "“-'«Р». ■« ■ Сърбия ция на ЕСв Сърбия и Мшпгс- 
та му цел е в живеят около 13 000 деца сув- терството
щност да се пззвит"аТа °б" Реждания'а само 1000 °т тях ната политика, щпост да се развиват такива са в обществени домове.

77 октомври 2011

ДъРва- дат дадени пари за същото ко-
Дейността се провежда пое- личество дърва.

Кръводаряване_________
Димитро бзрад____________________

Тези дни в Димитровград се проведе деветата за тази година 
акция по кръводаряване, на която се отзоваха 35 хуманни хора.

Лекарят Милан Петрович от Института за кървопреливане 
от Ниш за вестника ни заяви: "Още веднъж мога да потвърдя из
вънредното сътрудничество между нашето ведомство и общин
ската червенокръстка организация, както и с местните медии. 

Териториалният план на Това от години дава добри резултати. Димитровград 
Бабушница и докладът за 
стратегическите преценки 
за влиянието върху жизне
ната среда бяха представе
ни в залата на Общинската
скупщина. До 15 октомври В текстилната фабрика „Лисца" в Бабушница Институтът за 
всички юридически и фи- кръвопреливане от Ниш и местния червен кръст организираха 
зически лица могат да раз- акция по кръводаряване. За няколко часа кръв дариха 29 души. 
гледат тези документи в ^

’ офис номер 30 в сградата на ------
ОС, а на Комисията за пла- Фотооко 

.** * нове могат да предложат
к, ' нови идеи или направят 

евентуални забележки и по 
такъв начин да подпомог
нат окончателния вид на 
териториалния план.

След тази дата членовете 
на комисията ще се срещ

нат, за да разгледат предло
женията.

на труда и социал- Б.Д.

Ч. Благоевич

Представен териториалният 

план на Бабушница
шштшттш е известен

с големия процент кръводарители по отношение на броя иа на
селението”.

Следващата акция ще се проведе през октомври. А С.А*. Бабушница>■ ■■ • |1«

Т'ч > 1Ш”"
» »!■

•«.. •• * . ЩМ&

ш

Еди// от нов и /не обекти в Бабушница - плувният комплекс

Рибената чорба на 

димитровградчани най-вкусна
Миналия уикенд в Пирот се проведе сърев- всъщност представляваше димитровграския 

новамие по приготвяне на рибена чорба, коя- клуб по спортен риболов "Карп". В състава на 
то организира тамошният рибарски клуб "Бети" бяха брачната двойка Милко и Ясми- 
"Пастърмка". За най-добра бе провъзгласена на Соколови и Миодраг Пейчев, 
чорбата, приготвена от отбора "Бети", който

Снимка: Ч а ела е Благоевич
Д. с.

майката винаги дава закрила,
НО И ТЕНДЖЕРАТА ПРЕДПАЗВА 
МАЛКИТЕ!Регионален проект на Нишка телевизия

Музикален конкурс „Коридир 10м
ггЗлашната роза"

ваИп"еТатТнаУоРк?омври' Зй ПЪЛНОМвШРОЖНИ
а заинтересованите групи и Г

и къси игрални филми

30-то издание на кинофестивала във Варна

млади и 
тво.

Нишка телевизия (НТВ) 
ще реализира регионален 
проект във вид на музикален 
конкурс под названието „Ко
ридор 10".

- Целта на проекта е да 
привлече и афирмира музи
калните групи и младите из
пълнители от южната част на 
Сърбия, за да представи този 
регион на Белград и иа цяла
та страна като област с голям 
брой млади и надарени хора, 
които имат сериозни твор
чески постижения в музиката
- казва музикалният редактор
в телевизията иа град Ниш Милош Ъукотич 
Милош Вукотич.

Той пояснява, че конкурсът и изпълнители, които свирят 
няма жанрови ограничения - всички видове музика, спада- 
в него могат да участват групи щИ към р0к културата. Реа-

: изпълнители от целия реги
он трябва да изпратят своите 
демо-записи в МР формат на 
адреса на НТВ уд. „Войвода 
Мишич" 50/1,18 000 Ниш или 
по електронната поща на 
ггш21ска@п1у. гз за „Коридор

До 13 октомври Варна е до- ражни и за късометражни иг- 
макин на 30-то издание на фес- рални филми. Първият вклгоч- 
тивала за българско игрално ва 12 нови игрални филма, 
кино „Златна роза". Шест от тях са произведени с

Организатори са Изпълни- държавно финансиране, а не
рационален тири са подпомогнати изцяло 

- Всички групи и изпълни- фИЛМов център",” съвместно с от Националния филмов дан
тели, които решат да участват Министерството на културата, тър. Един. е самостоятелна

ШШ в конкурса, ще имат възмож- община Варна, „Артин ви- продукция на Българската на-
' ност да свирят на живо в сту- жън", в партньорство с Българ- ционална телевизия, а друг е

диото на НТВ, оповестява Ву- ската национална телевизия и подкрепен от. НФЦ и БНТ.
А 1 Българската национална фил- Останалите 6 филми са незави-

мотека. сими продукции, създадени
Фестивалната програма е без държавна подкрепа, 

разделена на два конкурса, в Конкурсът за късометражно 
които се връчва наградата кино е между 18 заглавия, раз- 
„Здатна роза" - за пълномет- пределени в три блока.

I у.н ш
10".а телна агенция

шй
гШ

котич. Той подчертава, че 
върхът на проекта е издаване 

компилационен СО на 
най-добрите изпълнения.

К. Г.
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Театърът "Христо Ботев" 

на фестивал в Лом
Емил Петров стана член на 

Сдружението на писателите 

на СърбияАртистите от театър В тазгодишното издание ма 
"Христо Ботев" участваха на 2 проявата участваха театри от 
октомври във фестивала на редица градове в България, 
любителските театри "Кръс- Сърбия бе представена от ди- 

Пишурка" в българския митровградския театър, а 
град Лом. Димитровградча- участваха и театри от Испа- 
ни изпълниха най-новата си ния и Украйна. Условието за 
пиеса "Няма даде, няма ба- участие на любителските те- 
те"- Нека да припомним, че атри във фестивала е да са ла- 
става дума за комедия, автор уреати на награди от такива 
на която е драматургът от прояви в България или други Първата книва На Ива Симеонова 
Пирот Съроислав Минкович, страни и да са поставили ---------------

Димитровградският поет и писател Емил Петров неотдавна бе 
приет в Сдружението на писателите на Сърбия. Петров е автор на 
четири стихосбирки и един роман.

В изявление за вестника ни той каза, че изпитва удовлетворение 
от факта, че е приета молбата му за членство в организацията. Той 
спомена и това, че подготвя поредната си стихосбирка.

тьо

Б.Д.

Игра на пламък 

и слънчев лъч
Излезе от печат първата книга на младата млада поетеса Ива 

димитровградска поетеса Ива Симеонова Симеонова от Ца- 
под название "Игра на пламъка". В нея са за- риброд ми прили- 
легнали 30-ина лирически и прозаичната ча на един слънчев 
творба "Сами, извънземното човече", посве- лъч, който, изка

чил една висока 
Рецензентът Горан Игич оценява, че "чрез планина, бърза да 

лирически минорен, по-точно меланхоличен надникне в далечи- 
тон, Симеонова пише стихотворения, в 
които формата не е въпрос от голямо 
значение. Тя минимизира интерпункци- 
ята с посланията в стиховете й да бъдат 
лирически субективни, а проблема на 
болката се разглежда чрез интроспек
ция, екстроспекция и саморефлексия".
Игич изтъква, че "кризисът на смисъла 
на съвременния човек е основната при
чина за основателните опасения на ав
торката, че този проблем не се разреша
ва чрез бягство от проблемите, а чрез 
стремеж към конструктивно творчество" 
и добавя: "Лирическият редукционизъм 
и минимализъм без подреденост са въз
можен отговор на съвременното ежедне
вие, затънало в консумеризъм и безидей- 
ност. Симеонова търси смисъла чрез ре-

тена на брат й Борис.

Ива Симеонова е родена 
през 1988 г. в Пир ом. 
Основно училище и гим
назия завършва в Димит
ровград. Следва право в 
СУ “Св. Климент 
Охридски”. Постигнала 
е множество забележи
телни резултати за ли
тературното си творчес
тво, някои от които са: 
второ място на републи
канско съревнование за по
езия в Белград в Поетич
ното училище 
Максимович”, първо мяс
то във фесгнивала 'Дни 
на поезията” в Сараево, 
второ място за стихот
ворение от литературния 
конкурс “Ъеснина пролет” 
във Велики Дреновац, 
първо място от литера
турен конкурс, посветен 
на Дните на европейско
то наследство през 2004 
г. в Димитровград и др. 
Получател е на множес
тво дипломи и грамоти, 
включена е в Енциклопе
дията за най-талантли- 
вите деца и най-добрите 

ученици на основните учи
лища в Сърбия.

ЕЦе играе метлата - сцена от “Няма даде, няма бате”

а на сцената я е поставил ди- творба на автор отбалкански- 
митровградският театрален те страни, 
деец Слободан Алексич. Нека да припомним, че 

Фестивалът в Лом се про- миналата година нашия теа- 
вежда за четвърти пореден тър спечели първо място с 
път. Организира го тамошно- представлението си "Ни- 
то читалище "Постоянство" с шан", автор на което също е 
финансова помощ на Общи- Сърбислав Минкович. 
на Лом. Подкрепя се и от Ми
нистерството па културата на градските театрални деици 
България, Съюза на народни- гостуваха и в Берковица със 
те читалища и други култур- същата пиеса на 4 октомври.

Освен в Лом димитров-

‘Десанка
Б.Д.ни институции и отделни ли

ца.

БългарияДимитро бзрад
Дъждовните капки потъват в тялото ти
коронясвайки мига с единство
раждащо нов свят
рожбата на плодна земя
броди из пътеките на височините
всеки ден расте и нараства
допълвайки хармонията
връща се да храни бъдещия залък
майко землъо
в себе си пазиш живо
и арсенал от спомени на корени наши
тялото на всеки от нашите предци почива в теб

Заседание на Ученическия парламент
По случай Детската седми- че ще се постарае да им уреди 

ца Ученическият парламент да присъстват на сесия на ре- 
и Тимът на връстниците към публиканския парламент. 
Основното училище "Христо 
Ботев" проведоха "тържес- ца (от 3 до 7 октомври) в Ди- 
твена сесия" в залата на митровград бе организиран и 
Общинската скупщина в Ди- маскарад за децата, както и 
митровград. Като гости при- изложба от детски рисунки, 
светваха кметът на Димит- Едновременно с детската бе 
ровградска община д-р Весе- отбелязана и Седмицата на 
лин Величков, лидерът на Де- кърменето, 
мократическата партия в Ди-

По случай Детската седми-

В проявите участваха деца дукция. За такива идеи може да има полеми- 
митровград и народен пред- от предучилищното заведе- ка, но такива идеи са модерни и търсят много ната и някъде под нея или над нея, за да види 
ставител Зоран Петров и не- ние и основното училище, време, за да се стигне до мярката-подобно за образа на своята мечта. Прилича още на една 
колцина служители в общин- Организираха ги предучи- хайку поезията". птица, която иска да лети на свобода. Това ми
ското управление. лищното заведение "8 сеп- Александра Марянович в предговора на казват нейните стиховорения, за това подсе-

Величков им поръча да се тември", Основното училище книгата набляга: "Най-после се явява дълго Щат найните поетични търсения в една или 
учат добре, тъй както във вре- "Христо Ботев" и Патронаж- очакваната първа книга на Ива Симеонова, друга посока." Евтимов добавя: "Аз харесвам 
мето, което идва, знанието и ната служба към Здравния която представлява синтез от написаните тази Ива Симеонова, приемем нейните твор-

преди и сега творби. Това е своеобразна хро- чески рожби, защото те приличат преди 
Б.Д. нология на една млада писателка, чийто та- всичко на нейното съществуване. Тя е още в 

истински диамант, но не необработен, началото на своя път, но това не й пречи да 
а брулен, което не намалява стойността на' разсъждава мъдро и откровено, да знае цена- 
творбите й в бъдеще, защото този брулен ди- та на истинската дума и да я поставя точно 
амант може само да растне и израсне в голя- там' където се чувства най-добре. Тя не брои 

световната литература". Маряно- никога своите крачки, тя държи преди всичко 
вич добавя и следното: "Гениалността на Ива на техния ритъм и техния шепот. Тя знае вече 
Симеонова се долавя още в първите й творби, ~ ако няма крачки - няма път, ако няма път - 
както в поезията, така и в прозата. Тя докосва няма следи от крачки".
вечните теми и чувства без оглед на истори- Книгата е печатана двуезично - на сръбски

и български език. Издател е пиротският 
Давайки оценка за творчеството на Симео- "Пи-прес". Рисунката на кориците е дело на 

нова, известният български поет Евтим Евти- художника Мича Митич. 
мов между другото казва: "Младата, много

званията все повече ще се ува- дом. 
жават. Зоран Петров обеща,

лант е

мо име на

ческото време и място".

Б.Д-
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Културно-информационният център „Босилеград" 
отбеляза 1 З-годишнината сиУчилище от 1908 година

В село Рикачево е отворено ва 
училище още през далечната :щ| 
1908 година. Първите рика- щ 
чевскиучецициучили в къща- 
та на Ми% Стойков, а след 2 Ш 
години училището било пре- $$
местено в къщата на Андрей 
Костадинов. Пръв учител бил 
Никола Стоев, роден в Рика
чево. По негова 
започнало изграждане на учи
лищна сграда, понеже поме- 
щенията в частните 
били

трудности и 

предизвикателства
инициатива

къщи не 
подходящи за целта. 

Благодарение на голямото ан
гажиране на селяните, за две 
години била построена нова 
училищна сграда в местността 
Селище, където някога било 
цялото село. В тази сграда 
училището работело до 1949

> . - ,1 ^4. 4 43 последно време има тенденции за дублиране на дей-
ността на КИЦ от страна на други институции и орга
низации, а в това отношение най-много изпъква общи
ната, изтъкна в речта си Иван Николов.

Училищната сграда в с. Рикачево

. Чудно и невероятно, но в Босилеградска Тържество по повод 13 го- разработените модели, които 
община не се спазва Констотуцията на Репуб- ДИНи от откриването на Кул- КИЦ през годините е създа- 
лика Сърбия, според която всички малцин-

езикгодина, когато на неговите основи започнало 
изграждане на ново училище 
по-удобни помещения. Новата 
сграда била завършена и предадена

с повече и 
училищна турно-информационния цен- вал, благодарение на довери- 

на упот- ства "мат правото да учат на своя майчин тьр на българското малцин- ето, което си е изградил в Со- 
реба през 1955 година. Докато било строено ез?"10 ство в Босилеград се състоя фия.
новото училище, децата учили в къщата на година до днешни дни в рикачев- във вторник вечерта в салона Николов прочете и поздра-
братята Васил и Ставре Янкови. ското училище са работили учителите Васил на КИЦ. Присъстваха Иво вително писмо от Цецка Ца-

В периода от отварянето на училището до т;тоянов' Иван Павлов, Владимир Тасков и Кашканов от посолството на чева, председател на Народ- 
1920 г. тук работили учители от Кюстендил- ^-та™° Мирчев - всичките от България, Ста- Република България в Бел- ното събрание на Република 
ско и Босилеградско. В периода между двете мен Христов от Буцалево, Любен Дойчинов град, Антония Велева от бъл- България. Последва изказва-

от Радичевци, Стойне Станиславов от Зли гарското консулство в Ниш, нето на Иво Кашканов, който 
дол, Борис Караджов от Ярешник, Иван Глигор Велев, председател на прочете и поздравително 
Андонов от Извор, Ратко Иванчев от Горно Българската академия на нау- писмо на Бойко Борисов, ми- 
Тлъмино, Трендафилка Стаменова от Дол- ките и изкуствата (БАНИ), нистър-председател на Репу- 
на Лисина и днес Димитринка Пенева от Проф. Маргарита Камено 
село Милевци. Пенева е завършила Педа- Петя Йотова от Столична об- 
гогйческа акдемия във Враня, но понеже 
нямало вакантно работно масто в босилег- С:

ва и блика България.
На тържеството говори и 

проф. Глигор Велев, койтощина.

радските училища, тя няколко години ра- ? 
ботила в конфекционното предприятие | 
„Кобос" в Босилеград. След това била наз- I 
начена за учителка в Зли дол, а от 1999 го- | 
дина учителства в Рикачево. През учебната I 
2010/2011 година в рикачевското училище | 
учеха Марко Димитров, Мартин Станой- | 
ков и Милан Стоилков в трети клас, Нико- 1 
ла Димитров и Борис Стоилков в четвърти | 
клас и Владан Димитров и Деян Стоилков 
в паралелката за предучилищно образова- ' 
ние. По думите на учителката Пенева, ри- I 
качевското училище от откриването си до 1 
днес не е работило само през учебната I 
1997/1998 година, понеже тогава нямало де- I
ца.

Както останалите училища в Босилег- I 
радско, така и рикачевското училище е из-

световни войни (1920 - 1941), когато Босилег- дъчило голям брой учени хора. Няма къща, || 
радският край бил откъснат от България и да- 0т която да не е излезнал поне един среднист! Ц

новосформираното Кралство нагърби- ~ --------------------- ”--------------
те, хърватите и
вия), в Рикачево, както ....
леградски села, били назначавани учители от дислав С. Тасков и Атанас М. Младенов - пре-

Учителката Димитричка Пенева сучениците си

Просветни работници от село Рикачево са: Момент 
словенците (сетне Югосла- Милко Д. Велинов, Никола С. Стоянов, Борис 

и в останалите боси- с. Стоилков, Миле М. Станоев - учители; Ра-

търокеството в салона на КИЦден на от

леградски села, били назначавани учители 01 дислав 4. 1 асков и лтанас м. сусладегюв - пре- Пред гостите и присъства- изнесе своята визия за по-на- 
Сърбия, които учили българчета на сръбски подаватели по македонски и сръбски език; щите ГраЖдани приветствено тагъшната съдба на „Запад- 
език. Селяните си спомнят за учителя Чедо- Винко Т. Николов - преподавател с полувис- слово ИЗНесе председателят ните покрайнини". Той каза, 
мир Ранкович, който ограмотявал възрастни ше машинно училище; преподаватели със за- на Програмния съвет на КИЦ че са изпуснати моментите, в 
и ги съветвал как да се занимават с напредни- вършен факултет - Асен Л. Стоев (физика), Иван Николов. Той говори за които България е могла да 
чаво земеделие и овощарство. Той бил кому- Ягода Б. Наскова (химия), Гордана Милева постиженията, както и за потърси тези територии. Ве- 
нист и агитирал рикачевчани да гласуват за (педагогика). Рикачевчани с виеше образова- ТруДН0Стите и предизвика- лев представи няколко въз- 
комунистическите и демократичните канди- Ние извън учителските специалности: Милан телстваха/ с които са се сре- можни сценария за по-ната- 
дати за народни представители. След 1941 го- Д. Станоев (строителен факултет), Стоян Ра- щали през изминалите годи- гьшната съдба на „покрайни- 
дина когато Босилеградският край пак бил в ковдолски и Марика Стоичкова (икономи- ни Николов между другото ните", като за най-вероятен 
рамките на българската държава, обучението чески), Иван Т. Ненов и Новица И. Тасков (во- изтькна/ че в последно време определи този, в който Сър- 
отново е провеждано на родния български енна академия). Полувисшисти са Винко има тенденции за дублиране бия ще влезе в Европейския 
език. Така е било все до 1987 година, когато е Стойнев (юридическа специалност), Снежа- на дейността на КИЦ от стра- съюз и в Шенгенското прос- 
въведено така нареченото двуезично обуче- на Милкова (текстилна) и др. Данните за уче- на на други институции и ор- транство, благодарение на ко
пие но след няколко години обучението за- ните хора от Рикачево не са пълни, тъй като ганизации и че в това отно- ето границите ще бъдат пре- 
почнало да се провежда изцяло на сръбски мнозина от тях отдавна са се изселили от род- шение най-много изпъква об- махнати и българите от тези 

______ __________ _____________________________ _ ното си село и е трудно да се щинаха. Той каза, че има да- земи по този начин ще пос-
Яякои образовани рикачевчани били назначавани на отго- намерят достоверни данни за же и положителни неща в те- тигнат духовно и културно
воопи постове и получавали обществени признания. Асен образованието на техните де- зи хенденции и че те не се единство с България.
Лазаров Стоев беше директор на босилегр ад ската гимпа- ца и внуци. Затова моля за из- опасявах 0т това, защото ре- Тържеството приключи с 
зия Милан Д. Станоев дълги години работеше като главен винение ВСички образовани В0ЛЮЦИята в мисленето, коя- културнапрограма,подгот- 
инженер в скопското строително предприятие „Техника рИКачевчани, за които не ус- то са направили, лесно изяж- вена от Столична община с
и беше технически директор па същото. Атанас М. Мл&~_ Пях да намеря сведения. Това е да своихе деца, но се съмнява изпълненията на поета, ком-

4“‘“ ,Р
В.Д.Б.
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Сръбска лиза изток - 7 кръз ПФД - 8 кръз: Младост - Алакинце 1:1ш

Първа победа за димитровградчани И с 10 футболисти
Балкански - Слога (Деспотовац) "ЗеЛвНИТв" бЯХД

близо до победа
!<

Днмитровгра4, ! октомври Пешев 8, Манойлович 7 Играч на срещата Николич 
2011 Г'опп , Рк / Зрители - (Джунич -), С. Петрович 7 от Балкански (8.5). 
около , рефер — Марко Йо- (Нацков 7.5), Василевич 7 (В. Царибродчани изиграха 
ванович от Лесковац (8). Гол- Георгиев 7), Алексов 8, Нико- един труден мач и съвсем зае-
майстор — Николич в 48 ми- лич 8.5. лужено спечелиха първата си г; о « >•

л-йКй
■32 т- -Слога. вич (Н. Димитриевич -), И. щити мрежата си и по въз- ШдадОСТ И Пе^Рович в 3 мин' Стойков, които за малко „е

Балкански: Б. Петрович 7, Димитриевич 6 (С. Маряно- можност да спечели една точ- з? Алакинце. Жълти картони: стигна да засече едно центри- 
Станоевич 7.5, Петров 7.5, вич 6), Живкович 6 (Петрович ка Стойков и А. Динов (Мла- ране в наказателното поле на
Арифович 7.5, Иванович 7.5, -), Николич 7 и Станкович 6.5. Домакините през целия д°ст) и Цветков (Алакинце). гостите. От друга страна през

мач имаха превъзходство и ^Рвен *аРтон А ДинОВ втоРото ПОЛУвРеме и г°™те
„ т> г?|к;'.”Ч0тею" ‘ бй‘^,.д™ф.™,ч,„р„ хгг’"р,х'н1““олов''
Синиша ИеЛИЧ НОВ но ре..,и1ир“>Т?мо 7°?°™ по-*У>Р«“« е МмЬхт: Чипе. З.рю.,

Това бе рвппголч т на Никп Футболист по-малко, зеле- Глигоров, Василев (от 5 мин.треньор на Балкански —в 48 -V »»»от« ^;д"задхаа ~След оставката^ Александър Кузманови.ч кормилото на пропуснаха шанс да завоюват -^орпщв ^ещи^

Балкански преди броени дни пое Синиша Иелич. Кузмано- страхотно воле уличи място- Мачът започна дошо за (от 72 мин. А. Динов) 
вич информира УС на клуба, че оставка подава поради час- то на сглобката на странична- Младост като вече в 3 ми_ '
тни причини, както и заради лошите резултати (Балкански в та и напречната греда. В. Ге- 
първите шест кръга спечели само две точки и заема предпос- оргиев в 75 минута от само 7-8 
ледното място). УС реагира мигновено и повика 40-годиш- метра не успя да улучи! Шан- 

Синиша Йелич от Подгорица. Играл е във всички съста- сове имаха и Джунич, Нико- 
подгоричка Будучност, след това и в Ягодина, Мачва, лич и Петров.

Борац от Чачак, шампионския отбор на Обилич, Раднички
от Ниш и Борац от Баня Лука. С футбол се занимавал и в Ки- ски гостува на Власина във 
пър и Португалия. Власотинце. Мачът ще се ит-

Треньорската си кариера започнал в младите категории на Рае в неделя на 9 октомври от 
Обилич. Бил е треньор и на Ягодина, Йединство от Бело поле 15,30 часа. 
и Отрант от Улцин.

Алакинце: Стеванович,
нута гостите откриха резулта- Ангелов, Кръстич, Костич, 
та с гол на Митар Петрович, Игнятович, Цветков, Стаме- 
който се възползва от центри- . нович, Мичич (от 65 мин. 
райето от ъглов удар ис глава Иванович), П. Петрович, Ра- 
улучи вратата на домакини- доичич и М. Петрович. 
те. Младост засили темпото и
организира няколко добри кръг са постигнати следните 
атаки, а Владица Владимиров резултати: Терноци - Павло- 
уцели греда от пряк свободен вац 5:2, Пчиня - Трешневка 
удар. След пропуснатите 3:0, Небески ангели - Кондива 
шансове в 32 минута босилег- 1:1, Пчиня - Трешневка 3:0, 
радчани успяха да изравнят Челик - Полет 3:0, Вранска ба- 
резултата, а автор на попаде- ня - Букуроца 3:2, Левосое - 
нието бе сурдуличанинът Хайдук3:0и Ас-Беса 1:2. Сво- 
Никола Спасич, който полу- боден отбор в този кръг беше 
чи топката в наказателното Младост от Сувойница.

полувреме гостите откриха Йонич и Владица Стоянович. поле и изпревари вратаря на И след 8 кръг начело на 
резултата, но Димитровград- Партиите загубиха Боривойе гостите. таблицата е Терноци с 22 точ-

заиграха Андрич и Анита Алексова, В 44 минута Любомир Ди- ки, а следват Кондива с 19 и 
по-сериозно и направиха об- докато Иван Стоянович ре- нов получи втори жълт кар- Пчиня с 18 точки. Босилег-

мизира. тон и бе изгонен от терена, та- радска Младост заема 9 място
Децата старша възраст на в следващия кръг от пър- ка че на босилеградчани им с 8 точки от 6 изиграни сре- 

Балкански в същия кръг от венството Цариброд дома- предстоеше да играят второ- щи.
ачът от четвъртия кръг от първенството загубиха като кинства на Зелени връх от то полувреме с футболист В деветия кръг на 9 октом-

първенството на 11иротска домакини от съответния със- Свърлиг. по-малко. Въпреки това те не ври Босилеградчани гостуват
оощинска лига между Желю- тав на Дубочица 1923 сО : 1 (0 : само, че не се предадоха, но на Беса в Буяновац.
ша и Слобода отс. Расница бе 0). Единственият гол в мача бе Д играха много по-силно,
регистриран със служебния отбелязан през средата на 1 Най-изгодни положения за
резултат 3 : 0 за желюшани, второто полувреме. Й двата ___
~ расничани не се поя- състава на Балкански в събота ЛИСШТС 
виха в СЦ Парк миналата на 8 октомври гостуват в Ле- 
неделя. С тези три точки же- бане 
люшани оглавиха временно- На тамошния ФК Радан, 
то класиране. В следващия Децата младша възраст на 
кръг те гостуват на отбора Бо- Балкански в шестия кръг от 
рац в Барйе чифлик. Мачът първенството бяха свободни, 
ще се играе в събота на 8 ок- ще бъдат свободни 
томври от 15,30 часа.

пия 
ви на

В следващия кръг Балкан- В останалите мачове от 8

А■ С.Д. С.

«ЙйФ

Желюша
победи
служебно

ските момчета

рат.

ПАР.

тъй като

стартираха Пужнигикише 

с успех
на съответните състави

футболисти на трета
Баскетболистите на Ди- 

ващия кръг, защото междув- митровград в първия кръг от 
ременно два отбора напусна- първенството на Сръбска 
ха лигата - Филип Филипо-

и в след- позицияМладите 

категории с 

една 

победа и 

едно
поражение

ли
га - група изток победиха ка- ,

вич от Ниш и Рудар Алпос от то домакини в спортната зала лужница моментално се намира на трето място в окръж- 
Алексинашки рудници. "Кей" в Пирот отбора на Юг ната дивизия с осем точки. Първите две места заемат клубо-

от Враня с 53:52 (8:11; 19-15- вете Танаско Раич и Единство (Бела паланка) с по 10 точки. В 
11:14; 15:12). До победата ди- четвъР™я КРЪГ от първенството миналия уикенд бяха осъ- 
митровградчани стигнаха в Ществени следните резултати: Владимир Дуркович - Лужни- 
последните 6-7 секунди на Ча 0:Ь Пърчевац - Ръжана 2:0; Гнилан - Темац 3:1; Задругар- 
мача, когато Ранджелов реа- НаРРедак 2:2 и Единство (Пирот) - Драгош 7:0.

В петия кръг Лужница като домакин играе срещу Пърче-

Шахмат

Цариброд
срази
Свитаня

яизира две стрелби от наказа
телната линия. В последното 
нападение Андреевич „от
крадна" топката от гостите.
Най-добри в отбора на Ди- 

В четвъртия кръг от пър- М1*тровград бяха Андреевич 
В мача от седмия кръг от венството на шахматната Ли- “ а^*елов-Те едновремен-

лигата „а ФС РИС група ют га „а Централна Сърбия - 15 точки ОсвентГ™“°П°
юношите младша възраст от група юг шахматистите на = ‘ „ ,,
детско-юношеската школа Цариброд победиха като гос- д„ к Петров' Иванов, ^алия Уик?ндвъв вРаня се проведе състезание в рамки-
(ДЮШ) на Балкански надде- ти нишкия отбор Свитаня с нпи^ с'г>^данович'Д-Йова- У?ата на ^Рб1151 по хващане на риба с плувка. Участва-
ляха връстниците си от отбо- 4,5 : 2,5. Стази победа Цариб- гпк ' ован°вич'И- Алек- а 15 отбора, сред които и димитровградският "Карп", които
ра Дубочица 1923 с2: 1(0:0) род се класира на шесто мяс- в следващия фе нареди на 7 място. В състава бяха: Ясмина Соколова, Милко
на домашен терен. През пър- то. Тачките за Димитровград- ьГичЛ митровград гостува в Соколов, Милован Стоянов и Добрица Павлович. Последн0' 
вото полувреме играта бе чани завоюваха Кир^л Бадев, отбор 834 едноименния за купата на Сърбия ще бъде организирано нас-
равностойна. През второто рОКи Стоименов, Драгиша Р' ровПаричин.

вац.
Ч.Б.

Седмо място за "Карп" 

в състезание за купатав състава

А■ С-А. е.
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Карате - „Топлииа опея 2011"

11 медала за бабушнишките
тигрове"! Нов успех на

каратистите нащ е ’
Цариброд

На турнира по карате „Топлица опен рия Николич, „сребърни" станаха Мар._._
2011 , който се състоя в Прокупле състе- Николич и Александър Станоев, а броп- 
зателите от бабушнишкия клуб по кара
те "Тигър" завоюваха общо 11 медала - 7 чич и Немапя Бошкович. 
златни, 2 сребърни и също толкова брон
зови. Със злато се закичиха Бранка Тодо- „Тигър бе провъзгласен за най-успешен Състезателите на ЬСК кате с две победи от два 
роиич, Тияна Аранджелович, Анамария в конкуренцията на 280 състезатели от 22 Цариброд участваха не- кръга докато Алексан- 
Стоянович Анджелия Панчич, Кристи- карате клуба от Сърбия и един от Маке- отдавна в седмия между- дра Иванова и Никола 
на Пеичич, Александра Станкович и Ма- дония. Ч. Благоевич народен турнир по кара- Наков се окичиха със

те под название "Топли- сребърни отличия в ка
те. Треньорът Горан 

В Прокупле те спече- Кръстич изрази удов- 
лиха общо 5 медала, летворението си от ре- 
Злато в борба и бронз в зултатите на възпитйфда- 
кате спечели Урош Ле- ците си в началото наЩо- 
ков. Марко Тодоров вия сезон, 
грабна златен медал в

1

зови медали спечелиха Кристина Пей-

Въз основа на спечелените медали КК

Медицина ца опен 2011".

Хората със светла кожа 

имали нужда от повече 

витамин О
Ш
ДСу

,:С
т.Тъжен помен

—ря—----- На 13 октомври сйЩ^авършва; ЕДНА
& ГОДИНА от смъртта па нашата мила майка,

/А :. свекърва, баба и прабаба . ; у
у с

Хората със светла кожа, които имат склон- иички, посочва Би Би Си.
Според експертите хората с много светла 

кожа не винаги могат да произвеждат доста-
пост да изгарят па слънце, може да се нужда
ят от добавки към храненето си, за да има тя
лото им достатъчно витамин О, твърдят ес- тъчпо витамин О, дори ако са изложени на

достатъчно слънце. Прекомерното излагане 
Екипът от учени, финансиран от оргапиза- Иа слънце обаче може да причини рак на ко- 

цията „Кепсър рисърч ЮКей", изследвал Жата, заради което, твърдят учените, е 
1200 души. Оттях 730 имали „по-писки отоп- по-добре те да взимат добавки към храната 
тималните" нива па витамин О, а много от см, а не да прекаляват със слънчевите бани. 
тях били с много светла кожа, понякога с лу-

ДРАГАНКА МИТ0ВЖ|§А 
от с. Гложие, махала Липа-

€>..кперти.

Добрите хора никога не умират, а след себе си оставят 
светла диря и честен път, по който ние да вървим. В сърца
та си ще пазим хубавите спомени за теб. Благодарим ти за 
всичко.Информационни технологии

Почивай в мир!

Твоите най-мили: синът Васко, снахата Сребро и внучките 
Биляна и Драгана със семействата си

Премиера на 1РНопе 48
смартфон от следващо поколение ДРЬопе 5", 

който мнозина фенове се надяваха, но се 
очаква да бъде шампион по продажби на па-

ДРЬопе 45" 
включват по-бърз процесор и 
камера за видео с висока раз
делителна способност. Той ще 
бъде пуснат в продажба в 
САЩ, Австралия, Канада, 
Франция, Германия, Япония 
и Великобритания на 14 ок
томври, като предварителни
те заявки започват да се прие
мат седмица по-рано.

В Съединените щати цени
те на подобрената версия на 
познатия смартфон започват 
от 199 долара за 16 гигабайтов 
модел и достигат до 399 дола
ра за модел с 64 гигабайта па
мет.

новия,Компанията Арр1е представи 
по-мощен ]РЬопе с вграден „персонален по
мощник", който отговаря ла гласови комаи-

,1РЬопе 45" не е изцяло преобразеният

па

зара. Възпоменаниеди. Новите възможности ма
На 9 октомври се навършват ДЕСЕТ 

ГОДИНИ от смъртта на

НЕДЕЛЧА БАСОВ БЕБА 
от Димитровград, 
роден в с. Долни Криводол

С много обич и тъга винаги ще те пазим в нашите сърца. 
Дълбок поклон пред светлата ти памет!

Съпругата Димитричка 
и дъщерята Виктория
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Криво огледало

^ Прикаска за 
скръжавите и 
страшльивите

Най-популярните 

партии в Сърбил
Белград, 30 септември 

2011, Нюз. Най-новото изслед
ване на Стратеджик маркетинг 
за популярността на полити
ческите партии в Сърбия из
лъчи изненадващи резултати, 
които ще разтревожат най- 
много парламентарните пар
тии. Защото се показа, че ня
кои нови, доскоро неизвестни 
партии са убедително най-по
пулярни в страната.

В телефонната анкета са уча
ствали 5000 граждани на Сър
бия. На въпроса „За коя пар
тия бихте гласували, доколко- 
то изборите се проведат този 
месец" чак 40 процента от по
питаните са отговорили, че би
ха гласували за малко извест
ната партия „Всички са същи- 

(ВССЛ), докато 30 про
цента от гражданите са казали, 
че ще гласуват за партията 
„Няма да се нервирам1' (НД- 
СН). На трето 
та „Пълен ми е 
ците" (ПМХП) с подкрепа от " 
15 процента. Макар че в пре
дишните анкети тази партия 
получаваше най-голяма под
крепа от мъжете, сега и все по
вече жени предпочитат тази 
политическа опция.

Екстремната десница има 
голяма опора в Сърбия, което

Онайден найтро надзръна добичетата у кошарата и ка се връна 
дома ме чека един мой роднина, муж на една моя по-далечна бра- 
товчетка. Ооо, зетко, на що ли че е ти да дойдеш при нас! Епа, вика, 
ти ме критикуеш защо не доодим и я еве дойдо! Убаво що си дошъл 
да си поседиме и да си подумаме како свои човеци.

Седиме с роднината и си попивуеме, мезиме и си расправляме раз
ни работи. Море све това е убаво, по едно време рече зето, но що че 
чиниме с овай попие? Оти що че чиниме? Че си се пишеме българи ка
ко що сме си, че си се пишеме православни християни како що сме си, 
че си кажеме що имаме, да се знае дека ни има и дека сме домачин- 
йе, а не голтаци. Зето се почеша къде го не сръби. Емо тека де, рече, 
но... ете некои викат... тай попие бил... да ни после нагръчат с данок!
Я рили како попарен! Абре кой расправля теквия глупости?! Бати и 
будалската работа, още какви ли голи нема да пущат само и само 
да убръкат народо да се не каже това що е и колко е! Ама роднината 
не попуща. Вика, мойо син се яви снощи и каза дека там у градо сите 
тия що имат по неколко къщи и станове, и разни другьи богатства че 
приказуят само малко, а млого повече че скрият. Па си я нещо мис
лим, викам, имам коджа перекьендета у кои ми нога не е ступила по 
десет, дваесе, па и триесе годин и защо да гьи казуем, та после да 
плащам калиманска утрина. Но реко пръво да дойдем до тебе, ти се 
млатиш около политиката, белкьим си разбрал нещо повече... Гле
дам го и не могу да продумам! Най-после реко, зетко бре, мислил 
съм да си малко по-бистар... Па знаеш ли бре колко явни и тайни 
служби има овая дръжава, коя от коя по-специялни, а па колко кле- 
ветчии имаме ние, и айде ми са кажи како можеш да скриеш това 
що имаш. За даноко си има другьи закони, само тия що требе да гьи 
спроводат, не си гледат работата, та затова у овая дръжава даноци 
плащат само чесните човеци и тия що имат малко, що нема що да 
крият. И те затова тая дръжава че пропадне. А я колко знам тия що 
връшат преброяването само ти тражат лична карта да ти запишат 
точно името и бройо, а све друго ти казуеш како си искаш, никой ти 
не тражи никакъв документ, та ти се същото вата и да се вальиш с 
големо богаство що го немаш и да криеш богаството що го имаш. То
ва е тека, а ти прави како те акъл учи!

Зето ме слуша без да продума, после завръте с глава, стана и си 
ойде. Знам да не съм го убедил, ама право да ви кажем бъш ми е све 
едно. А ка си он отиде, я се здравата исмея. Оти от сите човеци на 
овай свет най-смешни са ми скръжавите и страшльивите. Некой зев
зек ели злобник им пущи буа и после им гледа сеиро. А тай сеир е 
бъш како оная магарешка история ка меджу краците на магарето 
пущиш конскьи муи!

те***//
потвърждават 10-те процента ценза.
от анкетираните, които са от- От Стратеджик маркетинг 
говорили, че биха гласували за оповестяват задълбочен ана- 

организация лиз, който да покаже как тезимясто е партия- 
*** от полити- де*>снича ** *** * реката(кпгд). нови партии, въпреки че меди- 

В дъното на листата са пар- ите не им обръщат внимание, 
тиите, които допреди няколко са успели да получат толкова 
месеца бяха смятани за най-ва- голяма подкрепа от граждани- 
жните фактори на политичес- те. Куриоз на анкетата е това, 
ката сцена в Сърбия - Демок- че не е имало „неопределени" 
ратичната партия (ДС) и Сръ- граждани, както и граждани, 
бската прогресистка партия които няма да участват в избо- 
(СНС), които ще имат сериоз- рите. 
ни трудности да „прескочат" Милош Милеуснич

Любопитно

Сексуалният темперамент 

се познава по кръвната група
"О" ГРУПА. Мъже: В Доколкото за него сексът не е най-главното, на 

играта на съблазняване тях им се налага да станат истински вампири, 
той е талант. Най-мно
го обича, когато жената
го кара да чака. Но кога- щество и притежават таланта да бъдат очарова
те се добере до своето, телни. Чувствата обикновено не са дълбоки, но 
неговата избраница ня- с любов те могат да се занимават постоянно. И 

за съжаление тази, която им каже: "Не днес, 
е скъпи!", няма повече да ги види. Жени: Те уме- 

нужен мъж, способен ят да привличат вниманието на мъжете, но ед- 
здраво да ги притиска в новременно са строги и взискателни. Ако ня- 

своите обятия. Притегателни и ревниви, те не кой се опита "да ги вземе в ръце", те веднага 
понасят, когато техният спътник хвърля даже изискват толкова внимание, колкото им е необ- 
мимолетен поглед на случайно преминаваща, ходимо. Обикновено им се отдава да бъдат ви- 
Тяхната сексуална жадност понякога довежда наги задоволени, 
партньора до изнемогване.

"А" ГРУПА. Мъже

за да предизвикат в него сексуалност.
"АВ" ГРУПА. Мъже: Те обичат женското об-

ма да бъде 
на. Жени:

: разочарова
на тях им е

: Доста срамежливи и за
това изразяват своята любов по-скоро с погле
ди или леко докосване с ръцете, но ако решат 
да се разкрият, го правят смело. В семейния 
живот често искат партньорката да им доказва, 
че ги обича. Често избират жена, която е 
по-възрастна от тях. Жени: Срамежливи, а съ
що и подозрителни. Дори да се влюбят, няма 
да дадат вид, че са първи. Но когато отношени
ята се изяснят, те обикновено стават превъзход
ни жени, любящи и предани.

"В" ГРУПА. Мъже: Тях всички ги приемат за 
донжуановци, само те занаят, че това не е така. 
Обичат да съблазняват, но само защото самите 
те се страхуват от любовта. С времето те стават 
добри съпрузи, разбира се, от време на време 
може и да изменят. На тях може да се разчита. 
Жени: Те крият своите положителни качества 
зад някаква екстравагантност, но са много вер
ни. В любовта им е необходима инициатива, 
особено ако избраникът им е от същата група.

Актуални размишления

Бебето не е наше...
► Сърбия е интересна стра

на - колкото повече се
► Наскоро всеки сърбин ще 

има държава. На глава от 
населението.развива, толкова е по-мал

ка. Александър Чотрич 
Деян Тофчевич ► Сърбите не признават Ко

сово. Новороденото дете е 
американско.

► Покрайнината нямаше 
достатъчно средства в 
бюджета си, за да се отде
ли сама, и затова беше не
обходимо участие на ре
публиката.

Зоран Т. Попович 
► Очевидно е, че Бог е сър

бин. И на него всеки час 
му палят къща в Косово.

Боян БогдановичМилан Тодоров
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