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Приключи __
преброяването на У 

населението —
У .описщ ириолече партиите 

на малцинствата?
Сърбия се събира под 

„белградската слива"
* Днешните белградчани са около 23 процента от це
локупното население в страната, показват първите 
резултати от преброяването.

получава8яп^.ипт?оВСИЧКИ мали-инствени партии подкрепиха ЗЕС, но сега се 
получава впечатлението, че за тях СНС не е немислима опция. Стр.ф
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Приключи преброяването не населението
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‘Днешните белградчани са около 23 процента от целокупното население в страната, показват първите резултати от преброяването.

Директорът на Агенциятажители. За да може да оцелее 
един народ, е необходимо зад за регионално развитие Иви- 
всяка брачна двойка да оста- ца Ежденци казва, че никак 

поне две деца. Статисти- не е добре това, че на 4% от те- 
ката обаче показва, че семей- риторията на Сърбия живее 
ствата в Сърбия средно са ед- към една четвърта част от 
ва тричленни. нейното население. От една

страна, Белград вече няма ин- 
фраструктурни възможности 
да поеме такъв прилив от хо
ра, а от друга страна, големи 

около 23 процента от населе- 1‘асти на враната запустяват, 
нието на Република Сърбия, Възможности за добър живот 
показват първите резултати има и 3 по-малките места, но 
от преброяването. Броят на са необходими повече сред- 
жителите в сръбската столи- ства 33 тяхното съживяване, 
ца между двете преброява- подчертава Ежденци Икоми- 
ния се е увеличило над 91 000 мисгьт Любомир Маджар 
души. Според неофициални 
преценки, в Белград годишно Центрация на населението е

твърде нерационална. Това

По време па преброява- |Т 
пето на населението в Сърбия Р® - 
от 1 до 15 октомври са попъл- . 
неми 7 387 367 формуляра, за- 
яви директорът на Статисти- ЕШ 
ческият институт Драган Вук- Ч? 
мировия. От това число, 1 667 
201 формуляра са попълнени [ТрЦ 
в Белград, а 1 972 347 във Вой- \] А 
водииа. В тези бройки не са [ш 
включени формулярите, кои- ч I! 
то са попълнени в допълни- .2”? 
телците три дни па преброя- -. 
ването (16, 17 и 18 октомври). ;-т;
Първите официални резул- ' 

ще бъдат обнародвани —" 
па 15 ноември.

Според Вукмирович, отзи- 
па граждани ге в преброя

ването“ ;.е 'Надминал всцчки. , .
очаквания 1 ЕАипствепото из- "/а " Ф«^т»и и не се връщаш в родните 
ключение е .община Преше- - .
во,’където зарадй бойкота.на брой градове й села в Сърбия дина изчезва по един град с 
адбапците са преброени едва броят на жителите е по-ма- големината на Кикинда или 
4(5 процента от населението. Лт,к в сравнение с. преброява- Кюприя.
Напук па призивите за бойт пето.през 2002 година. В об- Освен намаления натали- 
кбт.п Нови пазар, преброи- .ластта на Чачак например се- тет, една от причините е ии- 
тОлната комисия е доволна оу га живеят 105,8 хиляди жите- тензивното изселване па не- 
отзива&а-местните хора. ; ли, а .преди 9 години са регис- малко млади хора от градове- 

1. трирапи около 117 хиляди. В те във вътрешността на стра-
ПроДЪЛЖава Лесковац броят на жителите пата (спряло е изселването
изселването ОТ селата се е намалил с около 8000 ду- само от Суботица, Шабац,

ши - от 156,2 хиляди на 148 Инджия, Свилайнац и Ягоди- 
хиляди. Преди 9 години в на). Доклокото не бъдат прек- 

от Сърбия е имало 300 изоставе- ратени посочените тенден- 
преброяването, макар и не- пи села, а сега техният брой е ции, след 20 години Сърбия 
пълни, показват, че в голям тройно по-голям!? Всяка го-

1; щ
Штщ пат,Т'"
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■I'

и!131 V &
Белград се пълни с 
хора от вътрешностташ

Днешните белградчани са-ж и
г ш .3вТсПТМ

ВЪТ оценява, че сегашната кои-Младите от селата и малките градове завършват средниучили-
си места

се заселват около 50 000 души означава, че голяма част от те
риторията на Сърбия не е не
обходима на нейните жите-

от вътрешността на страната.
сравнение със съседните 

страни, единствено македон
ската столица Скопие има

В

ли, което от икономическа 
по-голям процент население глеДна точка е голяма опас- 
по отношение на общия брой иост' понеже ресурсите в 
жители на страната. изоставените краища остават

- Столицата същевременно неизползвани, казва Маджар.
В най-развитите страни хо-е и най-големият град, и 

най-развитият икономичес- Рата се изселват от столиците 
ки център в страната. Именно в пРеДфаДнята и селата. Там 
затова голям брой хора от селата са богати, например

провинциите във Франция са 
по-скъпи от Париж, сочат де
мографските изследвания.

и малките градове
Първите резултати малките места се настаняват в 

Белград, обяснява демогра
фът Горан Пенев.ще има 1 милион по-малко

Поразителни данни от преброяването 
на населението в Босилеградска общинаВ Димитровградско са

регистрирани 10 558 жители За 9 Г°ДИНИ -1500 души по-малко
.....  • Въз основа на данни- Щ

Според най-новите . ^ ; -\Л щ. те, които ни предоста- И
резултати от пребро- . виха в общинската ко- Р,
явапето, които бяха , . - 4 ЩщШ мисия за преброяване, Ц
оопародваии в сряда, в Босилеградска общи- Щ
в Димитровградска и:.ч' ^ ^ „а са .преброени 8473 Щ
община са регистира- Ята ЩЙ111 ййца .й‘ 5246 домакин- И
пи 10558 жители, кое- ства'. До 15 октомври, К
то с около 1000 души е ■■ когато официално ■
по-малко в сравнение ЙРЧИ приключи преброява- I
с преброяването през ■■§ мето, бяха регистрира- ■
2002 година. ни 8461 лица и 5242 до- Н

Кметът на Димит- макиинства, а през В
ровградско и предсе- " трите дни от удълже-
дател па общинската ния срок са преброени
преброителна коми- още 12 лица и 4 дома- ф
сия д-р Веселин Ве- кинства.
личков, коментирай- • -да»? В сравнение с 20О2-.ШЙЗ|
ки броя па ре- година, когато наттр^б- - у
гистрираните жители Данните от тъкмо приключилото Р°яваието бяха; регистрирани 9931 вепите им задачи. След като приклю-
в сртвпеппГ' "™и-УГОТ° Ка38' -е преброяване сочат, чЛроят па ре- жйите'1И' населението в-Босилеградска чиха с преорояването те предостави- 
в сравнение С другите среди в репуо- п,СТр1таните лочакинства е около оощина за тези девет години е нама^ ха материала па инструкторите си, 
ликата това са добри резултати, но не 4000Щ5 ип ГТо от населението се зя- Дяло с 1458 души. които извършиха контрол на всеки
и окуражаващи, имайки предвид НИМаБа ‘ селско стопанство- бпоят Председателят на Комисията за формулар поотделно. Всички мате- 
низкия процент на раждаемост. Във На безработните е около 1500 лчши с преброяване на населението Стани- риали от преброяването тези дни ще 
връзка с ороя па принадлежащите тенденция на по нататъ111НО ша Зиновиев посочи, че с изключение предоставим на Републиканския ста-към националните малцинства той 1е^енйия_на по нататъшно намаля- 
каза, че резултатите още не са извее- ВаНе' имаики предвид скорошното 
тии и сподели очакването си, че в изгРажДане_на тунелите по магис- 
сравнение с предишното преброява- тРалата кРаи Димитровград и т.н. 
не големи осцилации не би трябвало 
да се очакват.

11

■

на няколко дребни нередности преб- ™стически институт, с което прик- 
рояването е проведено успешно и Л1очват дейностите на комисията във 
навреме. връзка с преброяването па население-

- Преброители са посетили всички то и домакинствата през 2011 година,
каза Зиновиев.в. А домакинства в територията на общи

ната и успешно са извършили поста- Пу1.Р.
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Изборите са далече^но предизборното компания набира скорост

Кой ще привлече партиите на малцинствата?
321 октомври 2011

Заключения на тима, който изготви 
Стратегическата програма на 
Здравния ром в Димитровград

- п

Четири външни 

заплахи застрашават 

ведомството
крепиха ЗЕС, но сега се по. ШШШМ т ' Ь 6
лучава впечатлението, че затях СНС не е немислима
опция.

Лидерите на Сръбската 
прогресистка партия (СНС) 
от по-дълго време говорят, че 
най-голямото им желание е 
самостоятелно да формира 
ново правителство, при евен- - 
туално участие на 
малцинствените 
когато

ч » Мениджърският тим, кой- така се забелязва и наличие 
то изготви Стратегическата на малък процент всички въз- 
програма на Димитровград- растови групи под 64-годиш- 
ския Здравен дом за предсто- на възраст в сравнение със 
ящите пет години, съзира че- средното ниво в окръга и ре- 
тири, както ги нарече, запла- публиката." 
хи, които ще затрудняват ра
ботата на ведомството в пред- та заплаха, заключението гла- 
стоящия период. Това са: де- си: "Сиромашията в Лимит- 

избирателите. Според През 2008 година всички попУлаЦията на общината, ровградско е по-очебийна, 
унгарци, най-оптимистичните пре- малцинствени партии под- остаРяване на местното насе- отколкото в други региони на

най-новите Ценки на самите мадцинстве- крепиха ЗЕС, но сега се полу- ление' общата му бедност и републиката. Покрай беднос-
изследвания на общественото ни партии, те биха могли да чава впечатлението, че за тях моноп°листическото отио- тта на по-широката общност
мнение, според които прог- спечелят и двойно повече СНС не е немислима опция. шение на Републиканския и бедността на самата общи-
ресистите са пред демократи- места в парламента, но това Все пак реално ли е малцин- институт за здравно осигуря- на, заради безработицата и
те с десетима процента, им може да се случи само в иде- стаените партии да променят Бане- отсъствието на сериозна сто-
дават кураж, че до изборите ални условия: отзивът на из- страната и да предпочетат Щ° се отнася Д° първата панска активност ярко се за-
могат да получат подкрепа от бирателите от редовете на прогресистите? Миодраг Ра- заплаха тимът заключва след- белязва и бедността на всяко
около 40 процента. Тогава с малцинствата да бъде макси- доевич от Института за поли- ното: "Постоянното намаля- отделно лице и семейство в
малка помощ от „приятели" ма лен, общият отзив на изби- тически студии смята, че е ване броя на жителите в об- общината."
във вид на някоя малка пар- рателите в Сърбия да не бъде възможно някои малцинстве- Щииата представлява най-го- В заключението, свързано с 
тия биха могли да имат мно- голям, а между малцинстве- ни парти да подкрепят СНС, лямата и най-сериозна запла- четвъртата заплаха, се посоч-
зинство в парламента. ните партии да няма много но общо взето те са по-близо ха' Т°ва показват всички ана- ва следното: "Монополисти-

На предишните избори разделения. до ДС. Той казва, че елктора- лизи: преброяването на насе- ческото отношение на Репуб-
представителите на малцин- В сегашния състав на На- тът в Сърбия е разделен на лението, статистическите ликанския институт за здрав-
ствата подкрепиха проевро- родната скупщина малцин- три колони и затова решени- преценки, раждаемостта, гъс- но осигуряване, който е осно-

тотата на населението, както вен източник на приходите

ут ! !
N 1една от упартии. А 

говорят за желателни
те малцинствени партии, те 
потенцират най-често Съюза 
на войводинските 
Резултатите от

Когато става дума за трета-

на

пейското гражданско прави- ствата имат само 7 места, ето на малките партии може
телство и това беше логично, Спечелиха ги партии и коа- да претегли „следизборния и анализите/ свързани с де- на Здравния дом в Димитров-
но сега нещата не са толкова лиции, които участваха на из- кантар" на едната или на дру- могРаФските процеси в про- град, е сериозна външна зап
лени, понеже СНС се „обър- борите самостятелно и успя- гата страна. Онзи, който Д^лжение на/ последните лаха. Монополистическото 
па" за 180 градуса и промени ха да прескочат „природния привлече партиите на нацио- °0-ина години. отношение се съзира от дик-
мнението си за ЕС и редица праг" от около 16 000 гласа, налните малцинства, въпре- ^ъв вРъзка с остаряването туването на условията за зак-
други въпроси, изтъква из- Четири мандата има Съюзът ки че между тях съществува на наслението се посочва лючване на договори, изме-
вестният политически анали- на войводинските унгарци разединение, ще има голяма слеДното- Възрастовата пенията на вече сключените
затор проф. Владимир Гоати. (към 75 000 гласа), 2 са на Лис- преднина, оценява Радоевич. стРУктУРа иа населението съ- договори, самоинициативно- 
Той обаче пе е сигурен дали тата за Санджак (около 38 000 И Владимир Гоати е уверен, е твъРДе неблагоприятна, то определяне на ценоразпи- 
по време на изборите ще бъ- гласа) и 1 на Партията за де- че малцинствените партии 4°минарат по-стари възрас- са на услугите, определянето
де забравено че прогресисти- мократична дейност от Пре- могат да имат решаваща ро- тови ГРУПИ' докато сРадната на съдържанието и обема на
™ ДО, «отд..„ б!„Р.,.СТ от ше„о. Трябва да се добави, че ....,Ът,т*Ь "Г"с” .««"„оо“ -«I™
Срт>бскат. рздикадна партия и.код.о . ™цГ= ^

представители, които бяха на го повече представители _
, листите на коалицията „За парламента.

Посочените констатации в 
’ структура е по-неблагопри- Стратегическата програма са 

ятна в сравнение с обстанов- подкрепени с адекватни гра-
ката в Пиротски окръг и ре- фикони и табелки.(По материал от „ г г п г 1в. „Политика") публиката като цяло. Също

получиха(СРС).
Малцинствените мандати

около които имаше навалица _ ;/
ма предишните избори, мо- европейска Сърбия (ЗЕС) и 

да бъдат най-вече до десе- на Сръбската радикална пар
тия.

Б.Д.
же
тима при досегашния отзив

Босилеградски признания за ректорите в София и Благоевград
ВУЗ-ове са записани71 кандидат-студенти отБоси- 
леградско по държавна поръчка. Помощ и съдей
ствие на кандидат-студентите.при записването им 
в българските ВУЗ-ове през последните две години 

общинското ръководство, Канцеларията 
за млади и СД Младост със съдействието на Ми
нистерството на образованието, младежта и наука
та, ректорите на университетите в България и 
ДАБЧ.

Стойков изтъква, че българските университети 
разрешават достатъчно свободни места, така че 

желаещи да следват в България имат въз
можност да се запишат по държавна поръчка. 
Общината от своя страна им подсигурява безпла
тен превоз при полагането на кандидат-студеп- 
тския изпит или при взимането необходимите до
кументи за кандидатстване, записване иди наста
няване в студентските общежития. Той подчерта, 
че общината подсигурява и безплатен превоз на 
студентите и до Ниш, когато отиват в консулството 
да подават документи за виза "Д", а по един път на 
месец имат и безплатен превоз от София или 

други градове в България до Босилеград. От 
безплатен превоз до Босилеград по един път на ме
сец могат да се възползват и студентите, които 
следват в Ниш иди в други градове във вътрешнос
тта на Сърбия. П.Л.Р.

Б знак на благодарност за подкрепата и съдей
ствието, което оказват иа босидеградските студен
ти, Община Босилеград връчи благодарствени 

ректорите на Софийския и Благоевград-писма на 
ския университети.

От името на общината, Канцеларията за млади 
и Спортното дружество Младост на проф. Иван 
Илчев, ректор на Софийския университет Св. 
Климент Охридски", благодарственото писмо връ
чиха Стефан Стойков, ръководител на Канцелари
ята за млади и председател на СД Младост, и Слав
чо Владимиров, подпредседател на ОС в Босилег
рад. Изразявайки благодарност за този жест, рек
торът Илчев подари на общината медал, израбо- 

едучай 120-годишнината от откриването на 
Софийския университет.

Тези дни Стойков връчи и благодарствено пис
мо иа проф. Иван Мирчев, ректор на Югозападния 
университет "Неофит Рилски" в Благоевград. По 
този повод проф. Мирчев дари на Босилеградска 
община 100 книги - научна литература, чиито авто
ри са професори от Благоевградския университет.

Стойков заяви, че двамата ректори изказали го- 
и обещали и занапред

оказват

всички

тен по

ня
кои

Стефан Стойков, проф. Иван Илчев, ректор / 
фийскияуниверситет, и Славчо Владимиров

паляма благодарност за жеста 
да помагат на кандидат-студентите и студентите от 
Босилеградско.

За учебната 2011/2012 година в българските

Со
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Нормализира се обстановката 

след снежната буря
Според най-новите проучвания на НЦИОМ по повод 
________ президентските избори_________

а
'0

Ако изборите се проведат биратедите. Каидидатпрези- Нормализира се обстанов- 
днес, за кандидатпрезидеи- дентската двойка на БСП прив- ката в засегнатите от снежна- 
тската двойка Росен Плевнели- лича нови за последните та буря райони, съобщиха от 
ев - Маргарита Попова биха Две седмици. пресцентъра на МВР. Пожар-
гласували 30 %, за кандидат- Издигнатите от Инициати- никари, спасители и поли- 
президентската двойка Ивай- вен комитет Меглена Кунева и цаи две денонощия работиха 
лоКалфин-Стефан Данаилов Любомир Христов днес биха на неПрекъснат режим в об-Гйящк гжйяггясг ггкгЬгй==:
Павел Шопов - 4 %,_а за Румен панията.
Христов-Емапуил Йорданов-
3 сочат резултатите от маци- дат-президентски двойки в за- двата дни за оказване помощ 
онално представително проуч- висимост от моментната елек- на населението бяха включе- 
ване на Националния център т°ралиа подкрепа се нареждат ни всички налични сили от 
за изучаване па общественото ?“'е: Волен Сидеров и Павел структурите на МВР в засег-

Шопов (с електорален дял от натите области. В спасител
ните операции участваха над 
1500 служители на МВР - по
жарникари, спасители и по
лицаи. В работата на екипите 
беше включена тежка инже
нерна техника. диализа и пет родилки. Бед- ни участъци и пренасочване-

До сряда са получени над стващи хора са изведени от то на движението по обходни 
, 800 сигнала. Проведени са закъсали автобуси, влакове и маршрути, до възстановява- 

наД 600 операции за оказване леки автомобили в областите нето на засегнатите райони. 
ИВ « па помощ и спасяване на хо- Сливен, Бургас, Шумен, Вар- Продължава работата на 

ра, спасени са над 670 души, на, Хасково. Отстранени са силите на МВР и Агенция
включително 110 - от два вла- стотици дървета, препречи- „Пътна инфраструктура" за
ка на гара Радунци. Изтегле- ли пътните платна, за да се почистване на пътищата и

мнение (НЦИОМ) при 30 % от 4% от участвалите в изследва- ни са 137 автомобила, 64 авто- възстанови движението. Те- извличане на закъсала техни-
анкетираните. Това съобщиха нето), Румен Христов и Еману- буса и микробуса, 89 тежко- риториалните структури на ка, като към настоящия мо-
нтплАмНЦн уС 0Т иЛ ^°РАанов (сЗ% от гласовете товар„и автомобила. Тран- МВР създадоха необходимата мент няма необработени сиг-НЦИОМ. Няма промени б ма анкетираните) и Светослав тятипаин лл йллишшм ^ ____________ _____ г - ■
подреждането на водещите Витков и бенцислав Мицов (с °Рганиза«ияза своевременно нали и данни за бедстващи
кандидат-президентски двой- около 2%). ведения са 18 болни за хемо- затваряне на засегнатите път- хора.
ки. Начело остават кандидати- Двойката Светослав Витков 
те на ГЕРБ Росен Плевнелиев и

ше много усложнена от снего- 
След първите три канди- валежа и бурния вятър. През

|зо,о%|

‘осен Плевнелиев - 
Маргарита Попова

Ивайло Калфин - 
Стефан Данаилов

Меглена Кунева - 
Любомир Христов

Волен Сидеров - Павел 
Шопов

Румен Хрисп 
Емануил Йорд

Маргарита Попова, за които ^мпщ.ия!която^нтригувГвсе МиНЦСШЪр ЛиЛЯНа Павлова ПО Повод бедственото ПОЛОжвНИв 
биха гласували 30% от интер- повече хора - атрактивна и нет

радиционна.
Проучването е проведено в 

периода 12 -17 октомври, 2011 
г. По домовете им са интервю-

вюираните (с 2% по-малко в 
сравнение с първата седмица 
ма кампанията). Второ място в 
електорадните предпочита
ния на! българите заемат Ивай- ирани 1000 пълнолетни лица в 
ло Калфин и Стефан Данаи- 125 гнезда, в 86 населени места, 
лов, за които в момента твър
дят, че ще гласуват 21% от из-

па не ни изненада, осички институции 

се справиха изУочитемо добре
Всички основни проходи са отворени.

Имаше пъдна мобилизация на всички инсти
туции и те се справиха изключително добре в
това бедствено положение. Всички органи в --
държавата бяха координирани и беше извър- ^ Щ ЙТЩ Щ
шена денонощна работа там, където е въз- I калЖ • ч ?
можно. Нещата бяха овладени навреме, каза ’"• Л
в предаването „Преди всички" министърът щ
на регионалното развитие и благоустрой
ството Лиляна Павлова.

ВК8Я8»!Приключи сделката 

по продажбата на 

„Булгартабак Холдинг" 

на „БТ Инвест ГмбХ"

щ
; у I г

I
1С

иЩи' I щ
Агенцията за приватизация се извърши, след като купува- Имаме СКЛ1°Ч6НИ уговори навсякъде с из- | 

и следприватизационен кон- чът преведе остатъка от 80% от ключение на Бургаския регион, където има Ц 
трол прехвърли на „БТ Инвест покупната цена по сметка на обжалване и имаме временен договор с пре- 
ГмбХ", Австрия 5 881 380 броя Агенцията за приватизация и дишната фирма. Договорите са 4-годишни. или няма жалби в съда. Дългосрочните дого- 

представляващи следприватизационен кон- По принцип зимният сезон е от ноември, но пори са по-добър вариант. Там, където има- 
79,83% от капитала иа "Булгар- трол. Това беше последното когато се налага по-рано фирмите имат анга- ше проблеми, в Габрово например, колегите 
Т3 АИНГ А^' 0 Х^™!!иХ'™ПР™ХОЖАаЩО окон' жимент. Проблем с фирмите и договорите °т съседни региони идваха да помагат. Коор-

р рляпето на акциит < сделката ^ ключване на няма, а също и с техниката и наличностите на динацията беше много добра. Всички инсти-
Цената по договора е сол и луга. Това е и целта на 4-годишните до- туции в България се справиха изключително 

100 100 000 евро и се зап- говори, а не всяка година да сме в стрес има добре, каза още министър Павлова, 
лаща по следния начин - 
20% в деня на подписване 
на приватизационния до
говор, а останалата част 

80% - преди приключ-

IУ^ш\

акции,

Български филм грабна приз в Кипърот
Български филм бе ворци от много страни. Шес- и късометражни филми, ани-намввбърния фонд. тивалът е сред най-мащабни- страни от Азия.

те и важни срещи на кинот-

ването.
Финансовите постъп- чен на

отли-

на деца.
Участваха пълнометражни
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По повод Европейския ден за борба 
с трафика на хора___________ ,.Трети опит за продажба

------//тт п Лекции за ученици 

от основното училище 

и гимназията
на
нарГ^началнгггт ^итала на "Напредък" е преценена на 73 383 362 ди
нара, а началната цена за наддаването е 36 691 681 динара.

В помещениятажалната агент,с ^Ър' ' както и аеп03ит от Дт>к" има дългове. Обаче

г,ар"г,?лг»ср1гще гжггг
“ =, Рк=””ят

а разлика от първите две продажба се провалиха, 
продажби, когато бяха ор- тъй 
ганизирани търгове, трета- оферти бяха 
та ще се проведе чрез пуб
лично

Стойността на капитала 
предложените на "Напредък" е преценена 
много по-низ- на 73 383 362 динара, а на- 

от преценената стой- чалната цена за публично- 
имуществото. В то наддаване е 36 691 681 ди- 

проведен нара (50% от определената 
миналата стойност). Според прецен

ката, извършена от страна 
решение- мо един, а във втория, кой- на Агенцията за приватиза- 

то на фалитния управител то се състоя през юли т.г., ция, дълговете на предпри- 
"Напредък" Тихомир кандидатствали

като

ки
наддаване. Пред

приятието ще бъде прода- първия търг, 
дено на купувача, който през декември 
предложи най-висока це- година, е кандидатствал са
на. Въз основа на

ност на

на двама ку- ятието възлизат на около 
милиона По повод 18 октомври - фика на хора и с превантив-42 динара.

Най-голяма част от тях са Европейския ден за борба с ните мерки, към които всеки 
заплати трафика на хора, Червеният един човек, а особено млади- 

здравни и социални осигу- КРЪСТ в Босилеград със съдей- те, трябва да се придържа, за 
ровки и други плащания на ствие™ ”а полицейските да не стане жертва или част от 
Г ^ служби за борба с трафика на иего. Симеонова припомни,

ившите ра отнци, както и ХОра През тази седМИца орга- че трафикът на хора е вид мо- 
дългове към Агенцията за НИЗИра лекции за осмоклас- дерно робство, което пред- 
депозити, 1 онда за разви- ницИхе от основното учили- ставлява злоупотреба с хора и 
тие, Данъчното управле- ще и учениците от трети и отнемане на основните им чо- 
ние, комуналното пред- четвърти клас на гимназията, вешки права с цел осъществя- 
приятие "Услуга" и пр. посветени на превенцията и ване на материална полза. 

През последните някол- предотвратяването на този

за неизплатени

Организирано бе и допит-
кб години голяма част от вид модерно робство. Лекци- ване до учениците за тяхната 
имуществото е разпрода- ите изнесе Митра Симеонова, информираност във връзка с 
дена въз основа на съдебни преподавател в гимназията и този вид киминална дейност.

активист на босилеградския 
Червен кръст, която вече ня,
колко години се занимава с леград Руска Божилова заяви, 
тази тема. На лекциите при- че лекциите са организирани 

и светваха и Сладжан Николов, за учениците от горните кла- 
други принадлежности, та- полицейски инспектор в сове и в двете училища, поле
ка че в момента "Напре- Отдела за гранична полиция, же голяма част от тях от след- 

Ъившаша управителна сграда па "Напредък" дък" разполага с кланица в чужденци и борба с нелегал- ващата година ще продължи
града, обекти на овцефер- пата миграция и трафика на образованието си извън Боси-

Митрович право да учас- пувачи. И в двата случая мата в Радичевци, Горна хора при Полицейското уп- леград, където без директна
тват в публичното наддава- офертите отхвърлил Кре- Лисина и Църнощица, коо- равление във Враня, и Драган помощ на родителите си ще
не имат всички юридичес- диторският съвет, в чийто перативни домове в някол- Лазич от Регионалния цен- трябва да се справят сне имат вси 1ки юрмди ,оир,,оллгиит«гм тьр на граничната полиция в наи-различии предизвика-ки и физически лица, кои- състав са представител на ко села, земеделски и други V к г г
то най-късно до 28 октом- бившите работници във площи с обща повърхност 
ври платят такса от 50 хи- фирмата и представители от 38,54 хектара и пр. 
ляди динара за превзимане на някои институции и 
на документите за продаж- фирми, към които Напре-

присъди по делата, които 
бившите работници са спе
челили срещу фирмата за 
неизплатени заплати

Секретарят на ЧК в Боси-

Димитровград. телства и опасности, една от 
Целта на лекциите бе уче- които е и трафикът на хора.

ПУ1.Р.ниците да се запознаят с 
опасните последици от тра-ПУ1.Р.

Службата за контрол и превешдия на болестите предприема превантивни 
мерки за борба с най-честото сезонно заболяванеДнес в Здравния дом

Акция по Ваксинирайте се срещу грип
* Здравният дом в Босилеград наскоро ще получи около 400 безплатни дози 
сина.

Босилеградската служба заболявание. пациентите, които според
за контрол и превенция на - В навечерието на сезона плана на здравното минис- 
бодестите от началото на на грипа и настинките мно- терство имат право на оез- 
октомври предприема пре- го е важно всички да си ук- платна превантивна иму- 
вантивни мерки за защита репят имунитета и по този низация. Тук спадат лицата НШ 
на населението от сезонния начин да предотвратят не- с хронични белодробни и 
грип. Въз основа на напът- желаните последици. Със кардиологични заболява- 
ствията от здравното ми- сигурност най-ефикасното ния, болни от инсулт, лица Н| 
иистерство всеки поиедел- средство за борбата с грип е над 65-годишна възраст, де- Н 
ник службата задължител- превантивната имунизация ца и др. Преди да се вакси- ЦШ 
но предоставя на центъра и затова препоръчвам на нират пациентите задьл- 

Враня данни за броя на пациентите навреме да се жително трябва да се ооър 
г ваксинират, подчерта д-р нат към личния си лекар,

който ще им даде медицин- 
за вакси-

вак-кръводаряване
Босилеградският Червен кръст 

със съ действието на Службата за 
кръвопреливане към Здравния 
център в Сурдулица ще организи
ра днес кръводаряване. Акцията 
ще се проведе в Здравния дом от 9 
до 15 часа. Това. ще е третата кръ- 
водрителска акция, която от нача
лото на годината ЧК организира 
сьс съдействието на Сфужбата за 
кръвопреливане от Сурдулица.

През 2011 г. ЧК организира и 
две акции с Института за кръвоп
реливане от Ниш. Планирано е в 
началото на декемри да бъде орга
низирана още една акция сниш- 
кия институт. П.ЛЛ .

ф.

д-р Васия
във
пациентите с грипни и на
подобяващи на грип ин- Захариев.
фекции. Шефът на служба- По думите му Здравният ско направление 
та д-р Васил Захариев из- дом в Босилеград наскоро нациялж™»-
"един пациенте грипно количество е достатъчно за ния дом в Босилеград иму

низация ще се върши и в 
посочи, че амбулаториите в селата.

ПУ1.Р.
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Предраа Топаловцч от „Ащпина“ за бъдещата мааистрала

I . у ИШИЯИЙИЬд',’•штШ

Общинският съветник за социалната и здравната 
сфери д-р Владица Димитров: _______ '\ •)

Т() Социалният
и туриз^лл 

е реалностПредраг Топалович, шеф на строежа вЪв крайградското село Градинье, сега темпото е 
фирмата "Алпина", която строи новото ма- засилен и всичко тече по канален ред, каза То- 
гистрално шосе в територията на Димитров- палович. 
градска община, заяви пред Димитровград- Що се отнася до тунелите "Пържоина ла
ската телевизия, че работите по изграждане- дина" и "Прогон", най-новите информации 
то на шосето би трябвало да приключат до са, че представители на

Видовете услуги от облас- платен за инвалиди, но за хо- 
гръцката фирма тта на социалната защита на рата от общата популация 

началото на лятото следващата година, раз- "Терна", която ще ги строи, са пристигнали в децаха с увреждания, които той всъщност ще представля- 
бира се, с изключение на двата тунела. След Димитровград и вършат необходимите под- .... ..... , ва СПА център, за чието пол-
продължителния застой в работата, който готовки за началото на работите. хзване ще се плаща. Центърът
предизвикаха протестите на жителите на Б.Д. ’. за хипореабилитация, който

също ще се формира в града, 
извън дейностите, залегналиАктуални земеделски работи в проекта, ще оказва услуги и 
на хората от общата попула
ция също срещу заплащане", 

” сподели пред медиите Ди
митров, обосновавайки един 
от начините как услугите от 
социалната област ще придо- 

I бият устойчив характер, 
и Говорейки за устойчивос- 
у\ тта на услугите, той добави и 
а следното: "Включването на 
№ услугите от сферата на соци- 
| алната защита в офертите на 

•I хотелите, които имат мощ
ности, приспособени за ли
цата с инвалидност, ще доп-

Приключва беритбата, започва сеитбата ...)

► VС прибирането на късните ната, а средният добив е меж- 
хибриди царевица в Димит- ду 200 и 400 кг от декар вслед- 
ровградско до дни приключ- ствие на неблагоприятните 
ва беритбата на тази култура, климатични условия. Агрос- 
с която са засети 4000 декара пециалистите предлагат на 
площи. Реколтата е по-ниска стопаните да побързат с бе- 
в сравниие с миналогодиш- ритбата и да започнат пред

сеитбената подготовка на 
почвата. ' Ш ■■

Оптималният срок за сеит
бата на пшеница е втората 
половина на октомври, макар 
че при добри климатични ус
ловия фермерите сеят и до 
Нова година. Най-добрите 
сортове за нашия район са 
„Европа", „Победа"', „Рене- 
санса" и „Симонида", които с 
прилагането на пълна агро
техника дават високи добиви.
Агрономите предлагат и нов
сорт хлебна пшеница - през последните години се
„НС-40 С", която дивечът реализират в Димитровград, е близ° до града, че България 
подминава. Цената на един в близко бъдеще могат да не оказва такива видове соци- 
килограм качествени семена допринесат и за развитието а л ни услуги за своите гражда-
е между 38 и 40 динара. на социалния туризъм, спо- ни 5 увреждания, както и

Специалистите също при- Дели общинскят съветник, за- крайграничната подвижност 
помнят, че трябва да се прави дължен за социалната 
качествена обработка на поч- здравната сфери д-р Владица изв°Да, че социалният тури- 
вата, равномерна сеитба и за- Димитров. зъм е реалност. Дали ще успе-
дължително валиране, за да "Хидромасажният център, ем в начинанието, това зави- 
се създаде стабилно семенно който предстои да бъде из- си само от нас • 
легло, както и да се прилагат граден в града, ще бъде без
изкуствени торове (НПК 
15:15:15) и качествен посадъ
чен материал. Очакванията 
са тази есен с хлебно зърно в 
Димитровградско да бъдат 
засети около 4000 декара пло
щи.

Г V 1

•у А - а

Ж-у -. ; * '■Iь
Л-р В. Лимитров - възможен е 
и социален туризъм ринесе за развитието на соци

алния туризъм в общината. 
Имайки предвид фактите, че 
София с 2,5 милиона жители

и на .населението, стигаме до

Б.Д.

Лекция за рака 

на гърдата
Интересно

Тиква с тегло 

от 40 килограма
Б. Д.

В Димитровград тези дни много е важен самопрег- 
бе изнесена лекция за ковар- ледът, особено за младите 
ното и все по-често заболява- жени и девойки, при жените 
ние рак на гърдата, която из- от 20 до 30 годишна възраст 
несоха онколожката Душица по принцип се прилага ул- 
Миялкович от Пирот и ради- тразвукова диагностика, до- 
ологът Владица Димитров от като при жените над 40 годи- 
Димитровград. Посетители- ни се препоръчва мамограф- 
те, сред които предимно бяха ско снимане до два 
жени и девойки, имаха въз-

Детско 

игрище в 

с. Лукавица

Младена и Гроздан Соколови от крайградското село Бе- 
леш тези дни повикаха журналисти, за да им покажат тик
ва с тегло ог 40 килограма.

Отгледали са я в двора си. Семката е от обикновена тик
ва. Уйдисвало й мястото, а домакините обилно я напоява-

пъти го
дишно...

можност да научат много не- Лекцията организираха 
Димитровградските фир- ща за тази болест, която през Форумът на жените към 

ми Комуналац и Метал последните години все пове- Общинския съвет на Демок- 
тези дни направиха детско иг- че застрашава здравето на ратическата партия в Димит- 
рище в крайградското село женската популация. Между ровград и Дружеството за 
Лукавица. Проектът на другото научиха, че: болестта борба срещу >ака на гърдата 
Община Димитровград и Не може да се предотврати, - отделът ФПирот. 
Канцеларията за млади фи- но е възможно да се излекува; г к Д
нансово бе подкрепен от Ми- '
нистерството на младжета и 
спорта на Сърбия. Част от 
средствата бяха отпуснати от 
общинския бюджет.

Координаторът на Канце
ларията за млади Дарко Кос
тов оповести изграждане на 
детски игрища в още някои 
крайградски селища. Същес
твуващото в квартал „Каса- 
рине" ще бъде обогатено с но
ви съоръжения.

Пенсионери от Правец 

в Димитровград
Група от 40-ина пенсионери от българския град Правец 

вчера пребиваваха в Димитровград. Посрещнаха ги коле
гите от общинското сдружение на пенсионерите. Преди 
известно време група пенсионери от Димитровград посе-

Б.А. Б.Д.
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отбелязан Денят но община Бабушниип

Повече да
Соня Петрова участва в международен конгрес в Охрид

Санитарните условия 

в детската градина
се грижим

за неразвитите краища
птурИ/ на етноизделия и лов в м“Р^ТукашнитехоРатРяб- условия за хората, които жи- 
:::: трофеи и с редица споо йо™ °Рга™зиРат и Аа веят в Бабушница, 
тни прояви край плувния ба п°-Д°бъР статус в ре- крайна сметка може да доп-
сейн в Бабушница бе от^рл а пУбликата/тзкз кзкто го пра- ринесе младите да търсят *** ПетРова, работеща в |

вят други региони, Шумадия „щастието си" в родния град, Инс™ТУта 33 обществено
а не навред из страната или в 3ДРаве в Пирот, участва в 
чужбина. Дулич изрази удо- международния конгрес под

название "Октомврийски

ни което в
Димитровградчанката Со-

-
волствието си, че плувният
комплекс ще ползва възобно- сРе1Чи на медицинските и са- 
вяем источник на енергия, в нитаРните техници", който 
случая соларна енерегия неотдавна за 29 път се прове- Г 

, „Доколкото в Бабушница дев македонския град Охрид, 
а прилагаме технологии, ха- полУчи признание за ус-
| рактерни за най-развитите ™ото изложение на творбата 
I страни, каквато е Япония, с си П0А название "Анализ на 
I този факт наистина можем да санитарно-хигиеничните ха- 
I се гордеем", подчерта Оли- рактеристики на предучи- 
I вер Дулич. лищното ведомство в Димит-

По повод Деня на община- РовФаД ■ 
та край паметника в центъра “а конгРеса присъстваха 
на Бабушница и паметната наД ^0 души от 
костница край основното стРани от Югоизточна Евро- 
училище бяха положени вен- па' ® него са представени 
ци и цветя. В културно-забав- 5°-ина творби от областта на 
ните и спортните програми санитарно-хигиеничната за- 
участваха ученици, деца от Щн^3/ 35 от които устно.
детската градина, членове на Здра°ен работник^ то пРеДучилиЩно заведение
Фолклорния ансамбъл към нитарен здравен работник с септември" и родния си

и“™ ™р=”о«"”Лдк“: д—р-Ф»
Ч. Блиоееич гРеса е представлявала не са-

няколко

мо Сърбия и Института за об
ществено здраве, но и местно-

Б.Д.зан празникът на общината - и Войводина например. Това 
13 октомври. Новопострое- означава нови инвестиции в 
мия плувен комплекс офици- производствени и инфрас- 
ално откриха подпредседате- труктурни обекти, нови ра- : ФоШООкр 
лят на правителството на ботни места и по-добър жиз- 
Сърбия и министър на вът- нен стандарт", подчерта Иви- 
решните работи Ивица Да- ца Дачич, като посочи, че от 
чич и министърът за жизнена общо 40 икономически не- 
среда и териториално плани- развити общини в Сърбия 15 : ОГОТТ 
ране Оливер Дулич. са в южната и неточната част :

Дачич каза, че са малко мо- на страната, т.е. в Пиротски, 
ментите, когато в Южна Сър- Нишавски, Топлишки, Ябла- 
бия се откриват нови обекти, нишки и Пчински окръзи.

Министър Дулич изтъкна,

Щом дойде

Дойде ли есента в дворовете на много
души в селата, но и в градовете | 

най-напред започва да се вие пушек от 
казаните за ракия, а след това от коми- !

ните.
Така изглежда един от бабушниш- 
ките дворове. Снимката е заснел сът

рудникът ни Часлав Благоевич. !

макар че тези краища са мно
го давали по време на освобо- че за строенето на плувния 
дителните войни. Тука има комплекс в Бабушница са би- 
много исторически паметни- ли ангажирани домашни 
ци, но и рухнали къщи и зак- строителни 
рити фабрики.

-------- предприятия.
Освен тази полза той при-

Пирош

зват всичките общини в окръга - Пирот, Бабушни
ца, Димитровград и Бела паланка.

Община Пирот от дълго време настояваше със

След продължително договаряне представите
ли па четирите общини в Пиротски окръг тези дни
региадТлнот^са^татарно^м^ище^ра^пожзжено в сметището да управлява зависимото предприятие 
мерата на Пиратска община. Изграждането на в рамките на тамошното обществено предприятие 
сметището в което са вложени 5,5 милиона евро, е "Комуналац", докато общините Димитровград и 

Щ ' около една година и ще го пол- Бела паланка настояваха да се формира независи
мо предприятие, в чието управление ще има пред
ставители на всичките общини от окръга, което 
предложение накрая пребори.

В решаването на несъгласията и постигането на 
компромисно решение трябваше да се включи до
ри и Европейската комисия, както и министърът 
на жизнената среда в правителството на Сърбия 
Оливер Дулич, който присъства на подписването 
на споразумението за управление със сметището. 
Той изтъкна, че общините в Пиротски окръг са по
лучили най-модерно сметище в Сърбия и че в бъ
деще ще могат да разчитат на средства за саниране 
на незаконните сметища в своите територии.

Изграждането на сметището с 3,5 милиона евро 
подпомогна Европейският съюз, докато останала
та част от парите обезпечи Министерството на 
околната среда. Б. Д.

Бабушница е кандидатствала за 
средства за закриване на местното 
сметище

Преди броени дни Община Бабушница е канди
датствала за парични средства от Фонда за 
опазване на околната среда, с помощта на ко
ито да бъде закрито и рекултивиране досе
гашното сметище в местности Крушка. По 
думите на заместник-кмета на Бабушница 
Саша Станкович закриването на местното 
сметище ще се провежда поетапно през следва
щите три години, а според ревизирания про
ект за целта са необходими около 14 милиона 
динара.
Станкович изтъква, че общината е кандидат
ствала и за финансови средства от 900 хиляди 
динара, предназначени за подготовка на проек
тно-техническа документация за т. нар. 
трансфер център. Неговата роля е сортира
нето на боклука според вида му, преди да бъде 
закаран до регионалното сметище в Мунтина 
падина.

завършено преди
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На 26 октомври започва “Балкан театър фест” По повод представянето на книгата 
“Размисли върху килима”

.-тичай и

Ще участват 9 театъра 

от Сърбия и България
• -л ■Мечтателни 

стихове за деца13.1" I.А>■ /д

Факта, че .Димитровград 
представлява съкровищница 
на хора с талант за някой вид 
изкуство, неотдавна за поре
ден път потвърди и Биляна 
Величкова, която публикува 

си книга под назва-първата 
ние "Размисли върху кили
ма". Става дума за стохосбир- 

са залежалика, в която
Седмият пореден "Балкан театър фест" ще Два дни по-късно идва редът на Арт сдру- 

започне на 26 октомври с пиесата на Димитров- жение Делфин" от София и спектакъла му ое- 
градския театър "Няма даде, няма бате". Автор метръс" от Илко Иларионов, което е режиси- 

пиесата е Сърбислав Минкович, а режисьор рала Василка Йорданова. "Театър 91 от Алек- 
Слободан Алексич. На 28 октомври ще се пред- сииац на 7 октомври ще представи спектакъла 
стави Народният театър от Пирот със спектакъ- си "Доктор шустер" от Душан Ковачевич, кое- 
ла "Лека пиеса" от Небойша Ромчевич, който е то е поставил Бранислав Недич. Два дни 
режисирал Милош Ягодич. по-късно театърът "Провокация от София ще

Театърът към читалище "Св. св. Кирил и Ме- изнесе комедията "Ухание на мъж от турския 
тодий" от Тополовград на 29 октомври ще из- автор Азис Несин, режисьор на която е Петър 
несе пиесата "Характери" от Камен Донев, ре- Савчов. Проявата завършва на 10 октомври с 
жисьор на която е Вълчо Янев. На 1 ноември пиесата на драматично-кукления театър от 
"ГО АРТ театър" от Белград ще се представи с Враца "Изгубени сред звездите" от Симеон 
"Говорният дефект" от Горан Маркович, който Злотников, която е режисирал Борислав Чак- 
на сцената е поставил Милан Караджич. На- ринов.
родният театър от Ниш ще изнесе спектакъла Комплектът билети за целия фестивал стру
ен "Еуфеммеизам" на 3 октомври. Драматург ва 800 динара, а цената на отделен билет е 150 
на това представление е Наташа Илич, а ре- динара. Б
жисьор Оливера Джорджевич.

на

у децата да призове някое 
чувство или отзвук от чувство, 
или пък някоя мисъл, която 
отдавна е задушена. "Всички 
ние имаме поне един съвмес
тен сижал, съвместно число, 
една частица, която отива в 
колективното 
На това ниво моето стихотво-

подсъзнание.

„Лятото на неудачниците“ на Галин Никифоров 

е българският роман на годината
80-ина оригинални творби за 
деца. Величкова е родена пре-
ди 43 години в с. Радейна. По стихотворние - разбира се,
професия е физиотерапевт, доколко искате... Аз още вяр-
Тя казва: "Когато стихотворе- вям в този вид комуникаци-

„Лятото на неудачниците14 да си мисли, че от него започва в Канада, жив и здрав е. Трябва нията излезнат, те вече не са ^ , изтъква поетесата,
на Галим Никифоров спечели литературата, тъй като и пре- да навърши 70 години скоро. мсщ Превръщат се в същес- Мотивите в творбите й са
голямата наградата на коикур- ди него е имало хора, които са Дано чрез тази награда това тва ,а Сцбе _ стават плодове свързани с размишленията
са на фонд „13 века България“ работили съвестно и са остави- послание да стигне някой ден . и на момен_ на всяко едно дете. Биляна
за български роман на година- ли след себе си доста добри не- до него и да разбере, че не е ™ 'тпОлноеследвсичкода пише за зимата, пролетта,
та. ща. Един от тях е Паунов. Той е живял напразно. Това, което е ти.... 1 рудно е след всичко да лобоота-

„Лятото на неудачниците“ един от тези, които чрез само- написал не са отишли в исто- застана зад тях, да се подиша Р . ттрпрп^литр пче
разказва за историята на шест то си писане са ме насочили рията без да бъдат уважени.“ под тях; още по-трудно е да та> майката, пеперудите, пче 
момчета и едно момиче, пред- към писането. Той издава само Книгата от каталога на изд. ги оправдая. Затова само ще лите-_- I Гише по начин, които
ставена от реално съществува- две книги - и двете от началото „Сиела“ беше избрана от жу- кажа: те са безбройни въз- е разбираем за децата и кои-
щия, но вече забравен писател на 80-те и просто после изчезва ри, състоящо се от проф. Ми- можности''. то у тях създава чувство на ра-
Димитьр Паунов. На него е и от литературата. Това ми се ви- лена Цанева, проф. Милена Мотивът защо пише пое- Доет и топлина. Ето напри-

дя доста тъжно и реших, че то- Кирова, проф. Михаил Недел- зид за а може да се съзира меР как мило звучи стихотво-
” геп'“’» ™р.«™ * р““тй

Посвещение , поместена в

рение може да бъде и ваше

посветен романът.
„Книгата е изпълнена с чо- зи човек заслужава 

вещина“, каза Никифоров за уважение, да разбере, че 
сюсутк.Ьй малко след като по- забравен.“ Отличието се състои в сума
лучи наградата си. „Посвеще- Въпреки тематиката на ро- в размер на 11 хиляди лева и 
името й на Димитър Паунов мама му, Никифоров и Паунов художествен диплом, 
изгражда един мост между две никога не са срещали. „Докол- 
поколения. Нашето не трябва кото знам в момента той живее

за пчеличката:
Усърдната пчеличка 
скача от цвят на цвят, 
събрала е сладък мед 
Отлетяла право в кошера свой 
така е ред
на другите пчели да занесе мед.

книгата:
Пиша и нанизвам 
стихове красиви 
Желанието ми е 
да направя щастливо 
всяко едно дете.си изложба на фотографии под название "Както 

и в толкова други места в света". _
Изложбата се състоя във фоайето на Центъра Двчица мили, 

за култура в Димитровград. Експонирани бяха 
фотографии, които авторът е заснел през

Изложба на фотографии Уверени сме, че детството 
на всяко едно дете, което про
чете книгата на Биляна Ве
личкова, ще бъде по-интерес
но и по-багато поне с един от
тенък.

тези стихотворения 
подарявам на вас. 
Така вечно 
ще бъда жива 
никога няма 
да бъда сама.

Летни мотиви 

на Ратко Ставров
30-и на <
лятото в околността на Димитровград.

Посетителите за пореден път имаха възмож
ност да се уверят, че Ставров притежава голям та
лант и знание от областта на фотографията.

ата имат въз-
Авторката сама е финанси

рала издаването на книгата 
Величкова пише по начи- си/ която е печатана от/^л’ 

на, както и трябва да се пише градското издателство А0'
натграф" в 200 екземпляра.

Преподавателят по сръбски език и литература "Изпитвам радост от факта, че хор 
в гимназията "Св. св. Кирил и Методий" и фотог- можност да видят моите фотограф] 
раф-любител Ратко Ставров организира втората Ставров пред медиите.

ии", изтъкна
Б.Д.

за деца - мечтателно и ясно. 
Както казва, основната й цел е Б.Д-т.
Промоция на нова книга

Гойко Алексов за бита
на верзарчани

На 21 октомври в 18 часа в КИЦ "Цариброд" ще бъде 
Гойко Алексов под название "Вер-представена книгата на 

зар - бит и родословие".
Монографията публикувана от нашето издателство пре

ди няколко месеца с финансова подкрепа предимно на На
ционалния съвет на малцинството ни.

Б.Д-
“Двадесет и пеш’'“Слънце "



В ораанизация на КИЦ и Дружеството 
за развитие на туризма92 жители В 39 91

И в Рикачево

ч
:Безплатна екскурзия за

четвъртокласниците отмиграцията II;.продължава да взема Л българската паралелкасвоя да
нък: от година на година броят I 
на жителите става все по-ма
лък. Към

'
* Всички разноски за децата и родителите им пое На
родното събрание на Република България.селото бяхГоЯ"а“лиГОАИНаВ

еамо 92
души в 39 домакинства. Тук ги 
споменаваме, групирани по 
махали. г

За трета поредна година където се запознаха с култур- 
КИЦ "Босилеград" и Дру- но-историческите им забеле-
жеството за развитие на ту- жителности. Първия' ден в 
ризма "Босилеград" органи- София разгледаха Нацио- 
зираха безплатна тридневна налния исторически музей и 
екскурзия из България за уче- храм-паметника „Алексан-

Ракоа дол:

ниците от четвърти клас на дър Невски". Б следобедните
централното основно учили- часове пристигнаха в Плевенца Стояцчова; Софка Стояно

ва; Верка Христова; Боян Кръс
тев; Евстрати Стоянчов. Байчс-

ще, които изцяло се учат на и посетиха Плевенската па- 
майчин български език. Уче- норама. На втория ден бе ор
ниците бяха придружавани ганизирано посещение в Ло-

вш(й: съпрузите Стоян и Боян- а всички- веч, Троянския манастир и 
разноски пое Народно- Велико Търново, където раг- 

то събрание на Република ледаха крепостта Царевец, 
_ България. Заедно с тях на ек- музея на Първото Велико На-

Саветка, Сладжана и Лиляна ' СКурЗИЯ бяХа и двадесетина родно събрание и Археолога-

от по един родител,
те им

от мах. Торна Ъраиьовица

Деян и Сашо; Милачко Нико
лов и майка му Параскева; 
Райчо Стоименов; Смиляна
Пенева; Снежана Стойнева и
децата й Кирил, Слободан, 
Гордана и Оливера; Винко 
Стойнев; съпрузите Ратко и 
Боянка Петрови и синът им 
Зоран. Широки дол: Велика 
Митова; Мария Наскова и си
нът й Винко, брачната двойка 
Стоян и Милка Наскови. Се-

л
ло-Река: съпрузите Райчо и Зо- 
рица Димитрови.

Статистиката за численос
тта на семействата и за възрас-

Сшоимкови от 1Ърсшъовица са пай-голямото рикачевско ссмей- тта на техните членове е твър- 
ство - Сашо и Сливица имат 8 деца! На снимката са с кмета 4е показателна. В 15 домакин- 
на общината, които през пролетта им донесе компютър - об- егва живее само по 1 човек, в 14
щинско дарение по Двама, 4 са домакинствата с

по 4 души, две с по 5, едно е със 
7 и едно с 10 души. От общо
92-ма жители 12 са деца на въз- граждани от Босилеград. ческия музей, в който се съх- 
раст до 10 години, 9 до 20-го- Екскурзиантите посетиха ранява уникалният пръстен 
дишна възраст, 13 са на въз- София, Плевен, Велико Тър- на цар Калоян. Община Ве- 
раст между 30 и 40 години, 48 нов°* Пловдив, Ловеч, Габро- лико Търново им уреди да 
души имат между 40 и 80 годи- во и други български градове, пр 
ни, а 10 души са на над 80-го- —-------------------------------------
дишна възраст. Тревожно е В рамките на екскурзия- ден босилеградските екскур- 
сведението, че в селото има го- та четвъртокласниците зианти посетиха Габрово, ми- 
лям брой неженени жители. и техните родители по- наха през връх Шипка, Казан- 

Рикачевчани са уверени, че сетиха Народното съб- лъшката долина, Калофер и 
тяхното село няма да остане рание в София, където ■ Карлово и спряха в Пловдив, 
без хора, а Местната общност бяха приети лично от където разгледаха Балабано- 
влага усилия да подобри усло- председателя на НС г-жа вата къща, музея на традици- 
вията за живот. Цецка Цачева. Екскурзи- ите и носиите, Античния теа-

Екскурзиантите пред Троянския манастир

ка Петрунови. Граовище: брач- ви; съпрузите Миле и Стоянка 
ните двойки Тоше и Анка Пе- Таскови и децата им Горан и 
неви, Георги и Милица Мла- Гордана; съпрузите Иван и 
денови, Крум и Славка Младе- Атанаска Таскови и синът им. 
нови, Раде и Светлана Стоил- Драган. Горна Бранъовица: Съп- 
кови, Митко и Милка Митко- рузите Сашо и Славица Сто- 
ви; Василка Велинова. Чукар: илкови и техните 8 деца: Ни- 
Станка Стоянчова; брачните кола, Милена, Борислав, Ми- 
двойки Стойне и Станка Стой- дан, Деян, Йована, Алексан- 
неви, Саве и Стефка Димитри- дър и Ангела; съпрузите Асен 
еви; Чедомир Димитров; съп- и Лиляна Станоеви и синовете 
рузите Бранко и Иванка Ди- им Драган и Ивица; Елисавета 
митрови и децата им Игор, Стоименова, синът й Миле, 
Деян, Никола, Марко и Вла- снахата Сладжана и внукът 
да и.Долна Браниовица: брачни- Сърджан; Лиляна Стоимено- 
те двойки Георги и Верка Зар- ва; съпрузите Зоран и Лиляна 
кови, Стефан и Драгица Нено- Кирилови и техните синове

исъстват и на спектакъла
Звук и светлина". На третия

- Край на поредицата -
Богослш ЯНЕВ

антите разгледаха и пле- тър и пр. 
нарната зала. ПЛ.Р.

_______ ■<;. ' ;___Православен пътеводител Щ,__1

Народни предания 

за Света Петка
вителка на жените, родилките и дома, тя строго ковден и Димитровден има сакрален смисъл. То е 
следи да се почита нейната памет всеки петък. То- своеобразен преход между годишните времена - 
гава действат забрани за някои видове труд, а свети- народът ни казва, че от Димитровден започва зима- 
цата наказва тези, които ги нарушават. та. По това време не бива да се започват нови дей-

Във фолклорния календар времето между Пет- ности, защото са обречени на неуспех. А жените не
бива да работят с вълна, да кроят и шият дрехи. 
Петковден поставя началото на различни семейни 
тържества. Някога всяка общност посвещавала оп
ределен ден на духа-покровител на семейното ог
нище. Тези празници са известни с различни име
на - „светец, „слава", „оброк". Отбелязвали ги с 
църковна служба, общоселски курбани и разбира 
се - весели хора. Привършили прибирането на ре
колтата, българите обличали новите си дрехи и из
лизали, за да се повеселят. Хората на Петковден са 
известни още и като хора за „сгляда". Жените, кои
то имали синове за женене, отивали на събора, за 
да огледат добре младите момичета и да си изб 
снаха.

На 14 октомври, респективно на 27 октомври 
православните църкви в България и Сърбия почи
тат паметта на Света Петка — една от наи-популяр 
ните и обичани християнски светици. Народните 
приказки и предания й преписват неземни сили. 
За чудодейните способности на Света Петка раз-

и песни Света Пет-казват и нейните жития.
В нашите народни предания 

ка може да преминава границата между световете. 
Заедно с Архангел Михаил тя посредничи при пре
минаването на душите на „оня свят . А заедно със 
сестра си Неделя строи мост между двата свята, по 
който могат да минат само праведните души. Спо
ред народната вяра, Света Петка е светица на пе
тъчния ден, както се разбира и от името и. Покро-

ерат



.Спорт] 0 октомври 2011

ПФД - 10 кръзСръбска лиза изток - 9 кръз

Сигурна побеаа на Балкански
Ги и 11'Ач.л г.;, . д
Балкански - Хайдук Велко (Неготин) 2 : 0 (0 : 0)

Младост спечели три 

точки без борба
"Зелените" победиха без и Хайдук, Челик и Алакин-

=Ш§1 !=ш =§==1РР ИШ
Голмайстори: В. Георгиев в нович 6. падна чак в 75 минута. Сте- лоид Р ^ село б н в този беше и от.
75 и ИЛеоргиев в 90+2 ми- Играч на срещата - Иван фанович изпълни ъгьлов Б Уц не бяха предва- борът на Младост от Сувой-
нуга. Жълти картони: М. Станоевич от Балкански удар от дясната страна, а В. УУР осведомили боси- ница, който трябваше да
Георгиев, В. Георгиев, Ста- (7.5). Георгиев от 5-6 метра улучи V ия отб „ . и е срещу Полет. Но
ноевич, Иотич и Гюров от Отлична игра на Балкан- целта с глава. Вторият гол воигвото на дивизията, че Изпълнителният съвет на 
Балкански, а Голубович, ски и сигурна победа. Още за домакините бе дело на пропуснат срещата, за- ПФД миналата седмица го
Богданович, Богословски и от първата минута гостите Й. Георгиев в продължени- радигкоето тя ще бъде ре- отстрани
Милошевич от Хайдук Вел- се съсредоточиха да защи- ето на редовното време. гистрирана със служебен поради неоправдано

тят вратата си. През целия Общо взето Балкански ре3уДтат . з:о в полза на таване от мачове.
Балкански: Петрович 7, мач те само два пъти зае- съвсем заслужено стигна до млад0ст. След 10 изиграни кръга

Станоевич 7.5, Петров 7, трашиха вратаря на дома- трите точки. В следващия В останалите мачове от 10 начело на таблицата е Тер-
Йотич 7, М. Георгиев 7, Пе- кините Петрович. Цариб- кръг се среща с отбора на КрЪГ са постигнати следни- ноци с 25 точки, а следват
шев 7, Нацков 7 (В. Георги- родчани имаха много шан- Свърлиг. Мачът ще се иг- те резултати: Левосое - Кондива с 23 и Пчиня с 21
ев 7), Савич 7 (Гюров 7), Ша- сове - Станоевич в 23 мину- рае на 22 октомври на ста- Вранска баня 1:1; Небески точки. "Зелените" заемат 9
чири 7 (Й. Георгиев 7), Сте- та уцели напречната града, диона "Пастирище" от 15 ангели - Беса 1:1 и Терноци - място с 11 точки. В 11 кръг
фанович 7 и Николич 7. Николич в 24-та не успя да часа. Трешневка 3:0. От ръковод- Младост гостува на Хайдук

Хайдук Велко: Томич 6, уцели празна врата, Стефа- След 9 кръг Балкански за- ството на дивизията съоб- в Прешево.
Островдевич 5, Джордже- нович и Савич също имаха ема 15 място на таблицата с щиха, че срещите между Ас
вич 6, Голубович 5.5 (Мило- изгодини възможности за 8 точки, 
шевич 5.5), Милосавлевич отбелязване на голове.

от състезанието 
изос-

ко.

ПУ1.Р.

Д. С. Трети кръз от първенството на Първа 
сръбска баскетболна лиза - група изток

Пиротска общинска лиза - 6 кръз
Пиротчани бяха 

по-добриЖелюшани сразиха Младост
от Мали Суводол с 9:2 „ „ „ „У В окръжното дерби оаскет- Играха ощб. Ранджблов, Пбт-

Димитровград, 16 октом- Желюша: Рангелов 6, Вуч- тиян Наков от Желюша. болистите на Димитровград ров, Алексов, Иванов, Андре-
ври 2011 г.; СЦ "Парк", зри- ков 7.5, Величков 7.5 (Митов С убедителната победа от загубиха от отбора на Пирот евич, Д. Йованович, Б. Йова- 

. 1еди • около 50, рефер - Ьо- 8), Кръстев 7.5, Н. Георгиев 9 : 2 желюшани отново огла- 74 : 89 (18 :25; 27 :18; 12 :25; 17: нович и Митич.
ян Павловци от Пирот (8). 7.5, Димитров 7.5 (Душков виха класирането в Пирот- 21) миналата събота в спор-
Голмайстори: Кръстев в 30 7), Ботев7, Наков 8.5, Б.Геор- ска общинска лига. Те бяха тната зала "Кей". Физически ровград гостува на още един
мин., Наков в 35 (от дузпа), в гиев 7 (Йосифов 8), Коцев 8, много по-добрият съперник по-подготвените Пиротчани кандидат за първото място -

преломиха резултата в трета- отбора на Прокупле, който
та и четвъртата четвърти, ко- има три победи от също тол-
гато заиграха пресингова за- кова мача. 
щита и с чести контраатаки.

По-добри от останалите в заема 12 място на таблицата с 
състава на Димитровград бя- една победа и две загуби, 
ха Д. Йованович и Андреев.

В следващия кръг Димит-

40 и 80, Димитров в 40 (от Гогов 7.5. в мача, за което красноречи-
дузпа), Йосифов в 70, 73 и 84 Младост: Ранчич 5, Джу- во свидетелства резултата, 
и Митов в 88 за Желюша, а нич 5, Давидович 5.5, Стан- В следващия кръг Желю- 
Давидович в 55 и Митич в 73 кович 5, Николич 5, Станое- ша гостува на второкласира- 
минута за Младост.

Червен картой: Станкович 5.5, Митич 5.5, Манич 5 и На- чът ще се играе в неделя на 
в 73 минута (втори жълт кар- кич 5. 23 октомври от 15 часа.
тон) от Младост.

В момента Димитровград
вич 5.5, Тричкович 5, Панич ната Провадия в Пирот. Ма-

Д.С.
Играч на срещата - Крис- Д. С.

Шахматното първенство на 
Централна Сърбия — зрупа к>зОкръжна футболна дивизия Пирот

Лужница победи с минимален Последните шест кръга 

в Пролом банярезултат
В седмия кръг на Окръж- отбора на Йединство от Бела 4:1 и Пърчевац - Йединство От четвъртък до неделя се играят последните шест кръга от

на футболна дивизия Пирот паланка. (Бп) 1:0. първенството на шахматната Лига на Централна Сърбия -
отборът на Лужница триум- В седмия кръг са отбеляза- Таблицата оглавява Тна- група юг. Димитровградският отбор вчера се срещна с отбора 
фира като домакин над Гни- ни следните резултати: Нап- сако Раич с 19 точки, а еки- на Беса от Буяновац, днес играе срещу Куршумдия и Яст.ре-
лан с 1:0. Тази победа е още редак - Владимир Дуркович път на Лужница е трет. бац от Блаце, утре срещу Радан и Горна Ябланица и в неделя
по-важна ако се има пред- 1:0, Темац-Драгош 0:1, Мла- В осмия кръг Лужница ще срещу Радник от Сурдудица.
вид, че в предишния кръг дост (Пр) - Йединство (П) играе срещу Задругар от На таблицата Цариброд заема пето място, 
лужничани загубиха с 2:1 от 1:2, Танаско Раич - Задругар Крупъц.

1
Д.СЧ.Б.

Млади категории на Балкански

Ред стар (Ниш) - Балкански 1: 2 (1: 0)
Децата младша възраст от ДЮШ През второто полувреме гостите нап- ния състав на Раднички от Пирот, макинства на отбора Национал от 

на Балкански в осмия кръг от първен- равиха обрат и с попадения на Анто- Мачът ще се игре в СЦ "Парк" на 22 Ниш. Мачът ще се играе в неделя на
ството стигнаха до първата си победа нио Иванов и Йован Бошков стигнаха октомври (събота) от 11 часа. 23 октомври от 13 часа в СЦ "Парк .
в лигата на ФС РИС-група юг срещу до заслужена победа. Най-добри иг- *** Юношите младша възраст на Ьал^
един от фаворитите - съответния със- рачи в състава на димитровградчани В мача от 10 кръг от Лигата на ФС кански загубиха от връстниците си о 
тав на отбора Ред стар от Ниш. бяха Никола Басов и вратарят Филип РИС - група юг домакините, деца Слога с 0 : 4. В следващия кръг тоя

Мачът се игра в Медошевац на 18 Истатков, който дебютира в този мач. старша възраст на Балкански, загуби- състав на Балкански домакинства I
октовмри. Домакините бяха пб-доб- ха като гости от съответния състав на Врежина 2009. Мачът ще се играе
ри през първото полувреме, когато В следващия кръг от първенството лесковашка Слога с 0 : 3. В следващия СЦ "Парк" в неделя от 11 часа.
стигнаха до голово превъзходство. Балкански домакинства на съотВет- кръг този състав на Балкански ще до- Д-С•
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Интересно Скръбна вест

На 12 октомври почина скъпата ни майка иСеквоя расте 

в село Стол!
баба

ВЕРА ТОДОРОВА ШОШЕИНА 
(10.10. 1935 г. -12.10. 2011 г.) 
от Цариброд, живяла в НишВ двора на Мара Йоцич в бабушниш- 

кото село Стол, край самата къща вече 
три десетилетия расте северноамери
канско хвойново дърво секвоя, което 
може да достигне височина от 100-тина 
метра, диаметър от 10-ина метра и да 
живее наколко хилядолетия!

Баба Мара си спомня, че сегашното 
вече тридесетметрово стъбло преди 33 
години, когато се родила първата й 
внучка, като малък клон донесъл съпру
гът й, а тя го засадила в градината край 
къщата.

„Не съм и предполагала за какъв вид 
дърво става дума. Корените му вече "се 
заканват" на къщата, но няма да го се
чем. То става туристическа атракция, а 
най-много му се радват децата", под
чертава собственичката на „американ
ското" дърво.

Майко, благодарим ти за добрините, бдагородността и 
любовта, с които ни обсипваше. Обичаме те!

Синът Спиш и дъщерята Весна със семействата си

Скръбна вест

От този свят, на 85-годишна възраст, си 
замина нашият скъп и непрежалим съпруг, 
татко, свекър, дядо и прадядо

БОРИС ВЕЛИНОВ 
от с. Долна Любата

Оставаш в сърцата ни завинаги. Вечно ще те помним и 
обичаме.

Почивай в мир!
Ч. Благоевич

Съпругата Павлинка, синът Глигорча и снахата Гордана, 
синът Любен и снахата Йовка, дъщерята Пенка, внуците 
Борис, Ненад, Братислав, Мария и Катарина, правнуците

Николина, Филип и ЛапаФотооко
Iл 4‘* -

*)) Тъжен помен: Ш На 27 октомври 2011 г. се навършват ДВЕ 
ГОДИНИ от ненадейната смърт на нашия мил 
съпруг и баща

;
.Тези огромни тикви от 

сорта "печенки" са из- . 
раснали в двора на Щ 
Крум и Снежана Геор- Е 
гиеви в Босилеград и 
представляват част 
от богатата им тазго- 
дишна тиквена ре
колта.

т ц ' ! ц ВАСИЛ ВЕСЕЛИНОВ 
(1953 - 2009)
републикански инспектор за 
надзор на пазара от Босилеград

И след две години тъгата и болката в нашите сърца са съ
щите както и първия ден, когато пи напусна без сбогом.

Почивай в мир! Ние ще живеем със спомените за теб и 
ще ги пазим в сърцата си, а вечния ти дом ще заливаме със

й

::4 йА
' й о

Ас-1
и

ст>лзи и рози.
Поклон пред светлата ти памет!

1 Вечно тъжни: съпругатаЛюбинка 
и синовете Мирослав и ЮгославПУ1.Р. А

На 24 октомври 2011 г. се навършват 4 
ТЪЖНИ ГОДИНИ от гибелта на нашия скъп и 
непрежалимГ'« .К: :-:Тгг
ИГОР ДРАГАНОВ 
от Скопиешт[3][едицина л-.Ц Възпоменание

На 24 октом-
„Биогоривна клетка" произвежда електричество

ЕкШГот учени от.Универси- мо ще трябва да. изяде нещо 
тета ЖбзефФурие" в Гре.но- сладко или да пие чаша сок, за 
бьл скуоне!.и м сьздадш ус- да осигури енергията, необхо- 
трййство, което .произвежда дима на устройство.го.

нарекли изобретението си функционират, има! срок на 
„биогоривна клетка". Тя из-, годност от пет години защото 
ползва глюкоза и кислород в разчитат на батерии След то- 
концентрации, които могат да ва се налага смяна на батерия 
бъдат открити в човешкото тя- та, което пък води до.новаопе
ло, за да произвежда електри- рация за пациента и, разоира 
ческа енергия. Екипът е пър- се, носи допълнителни риско
вият в с»е?а, който успя да де- ве. Други устройства върху 
мЬнетрира, че устройството които се раооти, каго изкус
им м®РжеРдР работи, докато е Таени бъбреци, краиници иди 
имплантирано. » жив органи- очи биха имали много големи 
зт!м ■ в ^ая'животно. . - ■ Разходи на електричество и

у техният източник на енер1ия

ври се навър
шват Мъката ни по теб е неутешима, обичта ни към теб е неиз

мерима!
Почивай в мир и светлина!

Светлия спомен за теб пазят твоите най-близки от Скопие, 
Църнощица, Долна Любата, Босилеград и Ниш

ТЪЖНИ5
ГОДИНИ 
смъртта на на- 
шия мил съп
руг, баща, све
кър и дядо

от

като

ХРИСТО КРУМОВ 
РИСТА На 25 октомври ще се навършат ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ от 

смъртта на нашия таткоот Димитровград, 
роден в с. Било

Няма думи, с които мо
жем да изкажем нашата бол
ка. Дълбоко в сърцата си веч
но ще пазим хубавите споме
ни за теб.

Поклон пред светлата ти 
памет!

ГЕОРГИ СТАНУЛОВ ТАСА 
(1938-1991)

В краткия си, но честен живот успя да оста
виш дълбока следа като любящ родител и съп
руг, верен приятел, царибродски музикант и 
спортист.

Всичките които те познаваха, ще помнят твоето човеко
любив, безкрайното себеотрицание и широката ти усмив-

Ако всичко върви по план, ще тряова да се сменя на ня- 
до две-гри десетилетия „био- колко седмици, ако е под фор- 
горивните клетки" ще могат мата на батерии. Биогорив- 
ла бъдат използвани, за да зах- ната клетка обаче би 
ранват редица медицински разреши този проблем и да 
импланти - от сензори и ус- революционализира света на 
тройства за лекарства до цели имплантите. 
изкуствени органи. Човек са-

Твошпе най-мили: съпругата 
Иванка, синовете Саша и 

Си ниша, снахите Александра 
и Драгана, внуците Миня и 

Никола

могла да
Вечно ще скърбим, но ще се гордеем с теб!

Дъщерите Соня и Таня
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I V.

Уважаема Софтуерна компания,
Преди около година замених продукта Гад- 
7.0 с продукта Съпруга 1.0, която автома- 

много бързо инсталира продукта 
Дете 1.0, който заема ужасно много място на 
диска и изисква прекалено много време за 
привеждането му от активно състояние в със
тояние на 51еер или поне 5!апАЪу. Обаче това, 
което най-много ме притеснява е, че продук
тът Съпруга 1.0 се самоактивира и намесва, ко- 
гато отварям някои други продукти и ги бло
кира. Така, продукти като Бира_с_прияте- 
ли.гъл, Футбол_неделя.гол или Карти_събо- 
та_вечер.коз вече не функционират. Още

Не съм ли знал, толко ли ми е човка испила мозоко, та съм 
забоварил, кой ти знае каква е работа, ама онайден у понеделнико 
ката рекова дека тай дън бил световън дън на сиромасите я се очуди! 
Право да ви кажем, пана ми кьев, реко, откако се сурниса комунизмо 
сите жвакат и прежвакуят за некаква си демокрация како да се она 
яде и пие, но никой се не сеча за сиромасите. А ете сега чък им дали цел 
дън от годината! Убаво и къдраво!

Е, убаво е та нема що, млого са гьи овайдили! - како с нож ме пресече 
жената. Викаш, демокрацията се не яла и не пила, а това що са им 
дали един дън от годината яде ли се и пие ли се? Тия що упрвляват 
дръжавите и свето оти не рекова те тека и тека че уредиме работите, 
та да нема сиромащия, за секого да има работа и комаче леб? А они го 
усукуят и облитаят како маче около жешка каша, неам тели да 
направат све да се подобри положението на бедните, а се прават на 
лисици и не казуят що е това све. Море, они ли, що знае нин терчук, 
ама и за него има тояга! Браво бе жено, ти си била голем 
революционер! Революция да не си ми споменал! Е оти бре? Отри та да 
е по-яко! Ти толко ли си изветрел та си забоварил що думаше баща ти, 
Бог да го пропи, човеко е патил, та све си викаше да не дава Господ 
богат да те съжалява и сирома да те управлява! И сам знаеш ка беме 
деца колко пра набраме и що мукьи видоме от сиромашката влас! 
Знам, не съм изветрел, малечък бе, но съм запомнил ка ни испрегная 
вол из ярем, ка ни опавия без жито и мас, ка ни збрая вуната та с 
години носиме кръпеници сал да не одиме голи и боси. Помним го и 
никъга нема да го забоварим, ама чуеш ли що казуят новинарете, 
богатите били све по-богати, а сиромасите све по-бе дни. Не съм пророк, 
но ете помни ми думата, това не може да трае длъго. Ако управниците 
скоро се не разберат, нема да е далеко дъно ката бедняците че се 
дигнат одеднъш у целио свет, та тия тайвуни, урагани и неам какви 
лиджби що гьи споминят ко думаят за времето нема да бидат нищо 
спрема тая мечава. И видиш ли дека мечката играе не дън и два, а 
цела година. У Аврика се дигная арабйете, у Америка се бунтуят 
сиромасите, Европа се е бездерисла от големите вересии, целио свет е 
узъврел и не се знае що може да биде ютре ели другден...

Верно е, прав си, рече жената, ама знаеш ли що че биде най-лошото? 
Това що че тая голема сиромашка мечава да одува целото убавило що

же
тично и

:

минаването от Гадже Х.О към Съпруга 1.0 носи 
_ неочаквани рискове. Имайте предвид, че

по-лошо е, че често се появява вирус Тъща 1.0, Съпруга 1.0 вече не е продукт за развлечение, 
които тоталано обърква конфшурацията ми.
Дали изтриване от паметта и изключване от 
захранването би помогнало срещу този до
саден вирус? На фона на тези проблеми няма 
да ви изненада, че не успявам вече да отворя 
продукти като 5екв_вуЪо1а_зи1пп.ехе иДописва- 
не_до_обед.ке/. Бих искал да деинсталирам 
Съпруга 1.0 и да инсталирам отново Гадже 7.0, вен0) проблеми със съвместимостта
а най-добре някоя по-нова версия на продукт на всички системи. Така че деинсталирането 
от серията Гадже. Същевременно не бих искал МУ води и д° деинсталация на Съпруга 1.0 (ко
да подлагам на риск съществуващия продукт ято е Дъщерен продукт на Тъща 1.0). Ние пре- 
Дете 1.0 , контактът с който (в удобно за мен поръчваме да се изчака вируса Тъща 1.0 да се 
време) ми харесва и доставя истинско удовол- деактивира необратимо от самосебе си. Раз- 
ствие. " лични потребители опитаха да инсталират

Любовница 1.0, но рисковете са значителни: 
ако случайно в този момент в адреса на също
то устройство се автовключи Съпруга 1.0 сис
темата няма да може да го понесе безпроб
лемно и ще се задейства необратимо, активи
райки в последствие вируса Кагооб.ехе. Ако

както е Гадже Х.О, а е Съвършепна Оперативна 
Система (505), създадена за контрол на всич
ки останали продукти, намиращи се в обхва
та й. Вече не е възможно връщане към пре
дишната версия Гадже Х.О. Същото важи и за 
вируса Тъща 1.0, който (това е твърдо устано-

Отговор на 

рекламацията
Уважаеми Г-н Клиент, все пак стигнете до този момент и впослед- 
Вашият проблем е често срещан сред пот- Ствие инсталирате/йобовниця 2.0, никога не се 

ребителите. В ръководството за употреба Ви опитвайте да го промените на Съпруга 2.0, за- 
предупредихме (на последната страница), че щото проблемите ще бъдат същите, ако не и

по-големи. В този случай Ви препоръчваме 
Ерген 2.0 + всички налични версии на Гадже 
ХХХ.О. При положение, че все още не сте 
стигнали до такава крайна ситуация, про
дължавайте да експлоатирате пакета много 
внимателно и във всеки един момент бъдете 
готови да отворите файла 1гутета.МРЗ. Ако 
няма ефект, не Ви остава нищо друго, освен

; ■; ■

I е направено досега у свето, а сиромашията че си остане, даже после че 
биде йоще по-голема. Те от това ме е млого стра за унуците и затова 
мольим Господа да дава акъл и на едните и на другьите, и на богатите 
и на сиромасите, да се разберат како човеци. Тегай че биде арно за

да минете на значително по-скъпия 
СогезНИ_Ьаппета.ат в комбинация с 

|| СпеНа.]р$. Съветваме Ви допълнително да 
употребите и Бижута. II50 във всички негови

■ най-скъпи версии, а сащо Нови_дрехи.ВСИ
■ (но само последните версии) и Луксозни _ва- 
^ канции_в_чужбина .Е1Ж.
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сите!
Я само климна с глава и три пути се прекръсти!

шжяшжзшж\ка във Велико Търново

Ракията сме измислили ние!?
Преди няколко дни археологът проф. д-р Кон- ните, което се опитва от известно време да ре- 

стантин Тотев при разкопки на Асеневия дворец на гистрира в Европейската комисия ракията като 
хълма Трапезица във Велико Търново намира национален продукт. Ако това се случи, акцизът 
фрагмент от средновековен съд, на който неизвес- на най-любимата българска напитка, според ев- 
тен българин от 14 век е написал на старобългар- ропейските регламенти, може да бъде намален 
ски език „Аз пих на празника ракиня". Не се знае наполовина, 
кой е човекът, нито кой е празникът, но е ясно, че Досега се смяташе, че ракията е създадена в 
думата „ракиня" всъщност е ракия. световен мащаб през 16 век. Откритият надпис

Според директора на Националния историчес- показва, че 200 години по-рано българите в сто
ки музей проф. Божидар Димитров, находката е лицата Търново са пиели ракия на своите праз- 
сензация и доказва, че ракията е българско изобре- ници. Затова може да се смята, че ракията е бъл- 
тение! Снимков материал на находката веднага е гарско изобретение, обясни Димитров, 
изпратен в Министерството на земеделието и хра-
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