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Българският премиер Симеон Сакскобургготски прие в Белград 
Националния съвет на нашето малцинство_____________ _______

II■О Пй И
‘Премиерът запозна членовете на НС с акцентите от разговорите си с ръководителите на СЧГ 
и Сърбия, а след това внимателно изслуша изказванията за проблемите на българското 
малцинство

Премиерът на Република 
България Симеон Сакскобургго
тски прие на 9 юли в Белград На
ционалния съвет на българското 
малцинство в Сърбия и Черна го
ра. По време на сърдечната поло
винчасова среща в българското 
посолство премиерът запозна 
членовете на НС с акцентите от 
разговорите си, които беше во
дил този ден с ръководителите на 
СЧГ и Сърбия, а след това вни
мателно изслуша изказванията 
за положението и проблемите на 
нашето малцинство.

Членовете на съвета акценту
ваха върху тежкото икономичес
ко положение в общините Боси
леград и Димитровград и призо
ваха най-важните институции на 
България да съдействат на мал
цинството в преодоляването на 
острите икономически и социал
ни проблеми.

- Смятам, че тази среща ще до
принесе най-сетне да се вземе ре
шение за определени инвестиции 
в Цариброд и Босилеград, защо-
то тук безработицата е изключи- хме и за образованието, за инфо- 
тел но голяма - заяви пред ”Брат-
ство” председателят на Национа- |Ч*|| 
лния съвет на българското мал- ? “

Похвала за 
малцинството
Новоизбраният президент на 
Сърбия Борис Тадич изтъкна в 
разговора ни, че е много 
доволен от българското 
малцинство. Той подчерта като 
много важен факта, че вашите 
места са били единствените в 
южната част на Сърбия, в които 
е спечелил на изборите. Според 
него това е ярко доказателство 
за решимостта на малцинството 
да подкрепи демократичните 
сили и по този начин да 
доприносо за включваното на 
Сърбия в овроатлантичоскито 
интеграции, заяви българският 
премиер Симоон 
Сакскобургготски в разговора с 
членовете на НС.

На тържествено заседание на Народната 
скупщина_______ _______

,ич то§ поста 

президент на Сърбия
В неделя в Белград се проведе 

церемонията по встъпване в дл
ъжност на новия президент на Сър- резиденция. Насъбралото се мно- 
бпя Борис Тадич. Той положи тър- жеетво приветства новия президент 
жествена клетва пред парламента, на Сърбия с бурни аплодисменти, 
като обеща да посвети дейността си След официалното встъпване в
на интересите и укрепването на Длъжност президентът Борис Та- 
суверенитета на Сърбия,.както и на ^4 пР0изнесе обръщение към на- 
защитата на човешките права, под- Рода> в което подчерта, че е нео- 
държането на мира и благоденст- бходимо да се направи всичко въз

можно за подобряване на междуна-

дата” Тадич влезе в президентската

цинсгво в СЧГ Ангел Йосифов. - рмирането, за положението на 
Премиерът обеща, че този проб- нашите медии, което може да се 
лем ще бъде разгледан иай-сери- окаже доста проблематично, за 
озно и изтъкна, че всички срещи служебната употреба на езика и 
на българската делегация с офи- за проблемите, отнасящи се за 
циалните представители на Сър- църквата, допълни Йосифов, 
бия вдъхват голяма надежда в то
ва отношение.

вието на всички граждани в стра
ната. К. Г. - А. Т.родното положение на страната.

'Приоритет в нашата външна по
литика ще бъде евроинтеграцията, 
добрите отношения със съседните 
държави и сътрудничеството с Ва-

(Остапалнте информации за 
посещението на българския пре

миер в СЧГ четете на стр. 3)
С българския премиер говори-Над 40 делегации от цял свят и

представители на всички 
балкански страни присъстваха 
на церемонията при встъпването шиигтон, Москва и Брюксел”, под

черта държавният глава.
Президентът Борис Тадич зая

ви, че Сърбия, също както и оста- 
вицепрезидентът Ангел Марин и налите балкански държави, ще тря- 
министърът на отбраната 
Николай Свинаров.

.
в длъжност на новия президент 
на Сърбия Борис Тадич. От 
българска страна бяха

■

Обезсмъртени са босилегр^ешш 
на просветата
* Зашо не може да се въдш /
* Някои парливи въпроси за
манастир и Погановския планер '■

Преходът в България завърши

бва да се "изправи срещу престъп- Vленията от миналото преди да се 
присъедини кам ЕС”.

- Да се изправиш срещу пре
стъпленията, извършени от собст
вения ти народ, е необходимото ус
ловие за добросъседство и приоб
щаване към европейските ценности 
в тази част на континента, подчерта 
президентът.

Той заяви, че диалогът между 
сърбите и албанците е ключ за ре-

1На кратка пресконференция 
след церемонията Тадич подчерта, 
че не гледа на себе си като на пре
зидент от една партия, а ще бъде 
представител на целия народ. Той 
оцени икономическата ситуация в 
страната като тежка и отбеляза, че 
Ще обърне особено внимание на 
проблемите за повишаването на
жизнения стандарт в Сърбия. - „

Под звуците на "Боже-ИД-прад:
всички сръбски граждани, живее
щи в Косово, връщането на бежан
ците, възстановяването на разру
шените къщи, църкви и манастири, 
както и спазването на правата на 
човека е единственият път към мир 
и стабилност на Балканите.

I!ан

Към читателите
Налага се, уважаеми читатели, да се разделим за един месец заради 

колективната годишна почивка на редакцията. Следващият брой на 
вестника ще излезе на 27 август 2004 г.

Ако някои от вас не са получили миналия брой, вероятно няма да 
получат и този, понеже имахме авария в компютъра с адресите. Затова 
ви молим да приемете нашето извинение и да ни се обадите г 
телефона, за да възстановим докрай списъка с читателските адреси!

Приятно лято!

Първата визита на 
президента______

ПО

Тадич в САЩ
Редакцията

Сръбският президент Борис Та- 
— .1, отпътува на посещение в 
Съединените американски щати. В 
Фад Аспен (Колорадо) Той участва 

форум на предприемачи. 
т Преди да отпътува от Белград 
‘адич заяви, че ще бъде посланик 
аа сръбската икономика” и под- 
,,еръа, че Сърбия навлиза в дина- 
мичен и сложен период, в който 
трябва да вземе нелеки решения, 
Свързани с пътя й към европейс- 
кнге структури.

Президентът Тадич съобщи, че 
0 време на едноседмичния си пре- 

сгой в САЩ ще има "серия важни 
срщци” с представители на Белия 
*ГМ> Конгреса и Пентагона. Очаква 
* г°й да се срещне с американския 
Държавен секретар Колин Пауъл и 
^роятио с вицепрезидента Дик Че-

дяч
Ш На^2юлина тримеждието на СЧГ, България

шшко поле
ИГуТ..щ 21Ъъ *

к 73
V, 0^й ъ й

* Всичките три общини - Босилеград, Кюстендил и Коива■аг'

й!-'

(На стр. 3)
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Новини от БългарияСъветът на министрите на ЕС прие заключения за Западните 
Балкани _____________ ______________ _______

ЕС е готов да помогне на СЧГ Български заложник 

екзекутиран в Ирак* Потвърдени са старите предпоставки за приключване на предварителните проучвания 
*Австрийският план за Косово - документ за размисъл

подчертано, се потвърди насоче
ността на сръбския народ към ре
формите и европейското 
бъдеще.

Шефовете на дипломациите 
ЕС приеха заключения за За

падните Балкани. В частта па 
заключенията, касасеща се за 
Сърбия и Черна гора се подчер

тава готовността на ЕС да под
помогне държавната общност 
по-скоро да тръгне по пътя на 
доближаване до Европа. Вън
шните министри посочиха, че ЕС 

сили

В началото на срещата си в 
Брюксел външните министри на 
25 страни членки на Европейския 
съюз изразиха удовлетворение 
от изхода на проведените неот
давна президентски избори в 
Сърбия, които бяха спечелени от 
демократическия кандидат Бо
рис Тадич, с което, както беше

Въоръжена екстремистка гру
пировка, за която се предполага 
че е свързана с ”Ал Кайда е екзе
кутирала български гражданин, 

заложник в Ирак и зап
лаши да убие и втория българин.

Българските власти са възму
тени от убийството на единия от 
двамата българи, взети за зало
жници в Ирак. ”В този тежък за 
целия народ момент изразяваме 
дълбоката си тревога и възмуще
ние във връзка с убийството”, се 
посочва в съвместна декларация 
па президента, премиера и председателя на Народното събрание.

В декларацията се посочва още, че българските институции пра- 
спасяването на втория българин, взет за 

похитителите за неговото освобождаване.

им

насърчава демократичните 
съвместно да ускорят политичес
ките и икономическите реформи, 
да изпълнят докрай международ
ните си задължения, 
тел но и пълното сътрудничество 
с Трибунала в Хага и да решат 
успешно проблемите във функ
ционирането на държавния съюз 
в полза на народите на СЧГ, като 
важен елемент на европейското 
партньорство. Напредъкът в 
тези области ще даде възмо
жност на Европейската комисия 

изготвянето ма

на взет за

включи-

Австрийският план за Косово
Австрийският министър на външните работи Бенита Фереро-Вал-

иа кризата в Косово.днер представи в Брюксел планът за решаваме 
Същността му е да не се обсъжда окончателния статут на южната 
сръбска покрайнина, а да се решават другите проблеми, 
децентрализацията, сигурността за всички и икономическото възста-

каквито са

I новяване.
След срещата министър Фереро-Валднер заяви, че европейските й 

! колеги са приели Виенският план (съчинен в сътрудничество в Полша,
| Чехия, Словакия, Словения и Унгария) са приели документа 
I "документ за размисъл”.
| Според известните досега елементи, с този план се преднжда вре- 
I менните институции на властта в Пршцина да получат по-големи ком- 
■ потенции, а местните сърби да имат по-голяма автономия. Същността 
| па плана е ”в Косово да се установи сигурност, всички граждани да Ц общаване. 
! могат да живеят и да работят спокойно, както и да 

стопанството в покрайнината”.
Шефът на дипломацията на СЧГ Вук Драшкович счита,

! римският план е израз на духа на толератнтиостта и добра основа за 
| предстоящия диалог межди сърби и албанци.

вят всичко възможно за
заложник, и призовават 
Изхождайки от международните ангажименти, посочени в резолю
циите на ООН, България ще продължи да оказва помощ в процеса 
по възстановяване, стабилизиране и установяване на демократично

да приключи 
предварителното проучване като 
предпоставка за започване на 
преговорите и сключване на спо
разумение за стабилизация и при-

като

управление в Ирак и няма да изтегли своя контингент, се посочва в 
документа.

се възстанови Шефовете на дипломациите 
на страните членки на ЕС дадоха 
пълна подкрепа на новия шеф на 
мисията на ООН в Косово и Ме- 
тохия Сорен Йесеи Петерсен.

Съветът по европейска интеграция към МС
че авст-

За приоритетни дейности 2,5 
милиона лева

На заседание на Съвета по европейска интеграция към Минис
терския съвет под председателството на вицепремиера Пламен Па
найотов беше одобрено финансирането на бюджета на приоритетни 
дейности и проекти по европейска интеграция на обща стойност 2 
427 700 лева. Те ще бъдат реализирани от съответните ведомства и са 
пряко свързани с подготовката на България за пълноправно член
ство в ЕС от 2007 година, с изпълнението на поетите ангажименти в 
преговорния процес и с Плана за действие за 2004 г. към Стратегията 
за ускоряване на преговорите за присъединяване на страната към 
Европейския съюз.

Беше одобрено финансово предложение за трансгранично сът
рудничество между България и Турция за 2004 г. по линията на 
програма ФАР.

Вук Драшкович посети Букурещ

Облекчения във 

визовия режим
Външният министър на СЧГ Вук Драшкович 
направи в сряда еднодневно посещение в 
Букурещ, където участва във Втората 
конференция на Процеса за Дунавско 
сътрудничество.

Представители на 13-те страни-членки на про
цеса приеха съвместна заключителна декларация. 
В документа се подчертава, че въпреки различията 
в историята, опита, степента на икономическо раз
витие и евроинтеграция тези страни споделят сход
ни демократични принципи, ценности и цели. В 
декларацията се отделя специално внимание и на 
необходимостта от изграждане на транспортни 
съоръжения, укрепване на икономическото сът
рудничество, защитата на околната среда и раз
витието на плаването по Дунава. Като приоритети 
за следващите две години се споменават и сътруд
ничеството в областта на туризма и културата.

В процеса членуват България, Румъния, Авс
трия, Босна и Херцеговина, Чехия, Хърватия, Ун-

Министър Джоану в Белград
Шефът на румънската дипломация Мирче Джоаьу 
ще пости Сърбия и Черна гора. По този повод Вук 
Драшкович заяви: "След два дни моят приятел 
министър Джоану ще посети Сърбия. Ще се 
срещнем отново в Белград. Трябва да добавя, че с 
по-голям екип от сътрудници той ще посети и 
Косово."

ДОГОВОР ЗА ВИЗИТЕ: Премиерът Нансе и министър 
Драшкович Ротация на българския 

контингент в КФОРгария, Молдова, Германия, Сърбия и Черна гора, 
Словакия, Словения и Украйна.

Участниците в конференцията бяха приети от 
румънския президент Йон илиеску.

Министър Драшкович се срещна в Букурещ и с 
колегите си от Австрия и Румъния, с които обсъди 
актуалните проблеми в двустранното сътрудничес
тво. Министрите Драшкович и Джоану подписаха 
две спогодби, сключени между Съвета на минис- 

ите на СЧГ и

В сряда се състоя ротация на инженерния контингент от Българската 
армия, включен в състава на мироопазващите сили на НАТО в Косово - 
КФОР. Общата численост на контингента е 40 военнослужещи, от които 
шестима са офицери, а останалите 34 - сержанти и войници от всички 
видове въоръжени сили на Българската армия.

Началник на контингента е старши национален представител под
полковник Валентин Василев Недков, а заместник-началник е майор 
Велизар Борисов Кулев. В състава на контингента е включен и инже
нерно-строителен взвод с командир капитан Свилен Драганов Иванов.

Мисията ще бъде изпълнена за срок от шест месеца в база ”Приз- 
рен” в Косово и Метохия.

тр румънското правителство относно 
визовия режим” между двете страни. С първия се 

облекчава издаването на визи за всички притежа
тели на дипломатически и служебни паспорти, до- 
като с втория фактически се легализира вече уста
новеният визов режим за мнозинството граждани 
на двете страни. Опростява се процедурата при 
издаването на визи за екипажи на самолети, кора
би, международни влакове, както и за членовете на

Първо българо-американско 
учение

България ще бъде домакин на първото българо-американско 
учение Булуарк с участието на формирования от Сухопътни 
войски. Учението ще започне към средата на юли и ще се проведе 
па полигон "Ново село” до средата на август 2004 г.

спортни и културно-художествени дружества.

САЩ преговарят с Полша и Чехия
Международна научна конференция в София

Най-голяма ракетна база в Европа Чрез образование срещу 
престъпносттаАдминистрацията на САЩ преговаря с Полша и 

Чехия във връзка с разполагането на най-голямата 
ракетна база на САЩ в Централна Европа.

Официални представители на Полша са потвър
дили, че преговори с Вашингтон се водят от осем ме
сеца и са изразили ясното желание на Полша да бъде 
част от проекта по изграждането на своеобразен щит 
срещу нападения с балистични ракети с голям обсег на 
действие.

Високопоставени официални лица в Прага също 
потвърдили, че в момента се водят преговори за 
разполагане на американски радарни системи в Чехия, 
като част от проекта за ракетен щит.

Според британският ТЬе ОиагсИап Вашингтон води

също преговори с Унгария за възможното участие 
страната в проекта, който според мнозина експерти е 
неприложим. Източници във Варшава са посочили, че 
преговори във връзка с това се водят също и с Ру
мъния и България.

Каре:
САЩ възнамеряват да запазят

на

1 п^ий-С1еДаТеЛКата на УС на ЗДРУжение "Рила" Весна Савич - 
единственият участник от СЧГ

ключова -
новъздушна база в Босна и Херцеговина след "като срещатГтганюнмна от^Ба^0”'' ЕДинственият участник от СЧГ в 
НАТО приключи мисията си в тази страна, предаде седсп-елката нт уг „Н,а Балка,|СКИЯ форум по сигурността” бе преД- 
АФП. Планът, чието одобрение от ПентагопаР е в?е "Рила" в Ниш Весна СавичУЖеНИеТ° 33 сРъбск°-бългаРСко приятелство 
още под въпрос, беше разкрит пред Конгреса, след Образованието на качествени „„„„и „ -
като бе изразена загрижеността, че Босна може да се създаде предпоставки за Р ДН° п°-богато общество ше
превърне в спасителен рай” за терористични опга- фика на хоп, премахването на сенчестата икономика, тра-
низации. И°РГа ^подчертан^на срещата еГсоФия11"6 ВИДОВе °Рганизирана престъпност-



Седмицата тв юпи -гМ 3Е*>ш=гЪг€!гт&'
Българският премиер Симеон Сакскобургготски посети СЧГ

След посещението на българския премиерСъвместно ® Европа 'II'
Д

* СЧГ и България възнамеряват да сформират съвместна комисия за 
европейските интеграции

Двудневното си официално 
посещение в Сърбия и Черна 
гора българският премиер 
Симеон Сакскобургготски за
почна миналия петък със сре
ща с президента на СЧГ Све
тозар Марович. Събеседници
те посветиха най-голямо вни
мание на общата цел на двете 
страни - европейската интег
рацията на региона на Югоиз
точна Европа.

Президентът Светозар Ма
рович подчерта, че СЧГ и Бъл
гария възнамеряват да сфор
мират съвместна комисия за 
европейските интеграции и до
бави, че благодарение на бъг- 
ларският опит в процеса на ев
ропейските интеграции, СЧГ 
ще може по-лесно да преодо
лее всички бариери из пътя на 
"европеизацията”. Марович 
заяви, че с премиера Сакско
бургготски е разговарял и за 
съвместната дейност върху 
проекта по изграждането на автомагистра
лата Ниш-София, сътрудничеството в бор
бата срещу организираната престъпност и 
повишаване на качеството на граничните 
услуги между СЧГ и България.

Българският премиер заяви, че изпитва

Визитата па българския премиер Си- върху процесите,^Д^Лотениимни от“

” “Евече нямат помежду си отворени или означава концентрация на голям вое 
спорни въпроси, а за първи път в ис
торията приоритетите и на външен, и на он, което на __лг_.пп ~я маневои-
вътрешен план са им тъждествени. Това предлага повече ПР°”°Р ^
е предпоставка двете страни трайно да ране при управляването ° 
разширяват сътрудничеството си във етяването на терористичните Яей«ости, 
всички^ области УЬ* , на плана па
еВРС°=еТовасила на Спогодбата за 4ази ко^трация би могла да има г

предотвратяващ ефект. Дългосро- 
гледано, логичната еволюция на

но-политически потенциал в този реги- 
международната общност

свободна търговия между България и 
СЧГ (1 юни 2004 г.) икономическите 
връзки получиха дългоочаквания сти
мул. Обществеността и бизнесмените от

съседни страни очакват съгласу- то започна с разширяването 
ване на темповете по изграждането на дава възможности в тази система посте- 
отсечката на европейската магистрала пенно да се включват и останалите дър- 
Ниш-София. Охрабрява и фактът, че жави на Балканите.
Лондонският клуб на поверителите от- Когато се говори за Косово и М 
писа 62% от външния дълг на СЧГ, с тохия, нормално е очакването, като 
което се повиши международният й фи- член на НАТО, отдалечен само няколко 
наисов кредибилитет. И което може би десетки километра от тази сръбска пок- 
е най-важното, отношенията между Со- райнина, България да поеме много по- 
фия и Белград се нуждаят от ясно очер- активна роля и да убеди САЩ, Европа и 
таване на конкретно плодотворно пар- цялата международна общност в 
тньорство. В това отношение голямо е бходимостта от неотложното предприе- 
значеннето на изразеното намерение мане на мероприятия за трайно реша- 
СЧГ и България да формират съвмест- ване на косовския проблем. Това оча- 
на комисия за европейска интеграция. кване се базира на категоричната по- 

България стана пълноправен член на зиция, която външният министър Соло- 
НАТО, а към средата на миналия месец мон Паси, в момента председателстващ 
завърши и преговорния процес по вклю- ОССЕ, зае при визитите си в Прищина и 
чването си в ЕС в началото на 2007 го- в Белград непосредствено след мартов- 

Социологът проф. д-р Петър- ските трагични събития в Космет.
От гледна точка на съвместните ин-

лям
чно
Атлантическия пакт към все по-широка 
система за колективна безопасност, коя- 

наНАТО,двете

нео-

особени чувства от посещението си в СЧГ, 
понеже, както подчерта, ”и самият той с една 
четвърта е черногорец”.

По време на престоя си в Белград пре
миерът Сакскобургготски се срещна и с пре
миера на Сърбия Воислав Кощуница, с но
воизбрания президент на Сърбия Борис Та- 
дич и със сръбския патриарх господин Павле.

В петък вечерта премиерът Симеон Сакс
кобургготски се срещна в бъларското посо
лство в Белград и с членовете на Национал
ния съвет на българите в СЧГ.

В събота българският премиер посети

дина.
Емил Митев нарече влизането на ст
раната в НАТО исторически Рубикон, с теграционни приоритети на София и на 
което България, при наличието на об- Белград, както и отговорността им за 
щонациоиален консенсус на всички пар- опазването на мира и стабилността в ре- 
ламентарни политически сили, стана ча- гиона, членството на България в НАТО

и все по-скорошното й влизане в ЕС, 
Твърдението, което досега използва- будят разбираемата надежда, че

тическият естаблишмент в СЧГ няма да

България и другите страни в Югоизточна 
Европа имат много общи интереси, които в 
международните институции биха могли да 
осъществят по-лесно, доколкото действат 
съвместно, беше подчертано по време на 
срещата на председателя на Скупщината на 
СЧГ Зоран Шами с българския премиер Сим- Подгорица, където разговаря с най-внсшите 
еон Сакскобургготски. За целта страните в 
региона би трябвало преди всичко да 
интензивират сътрудничеството си в 
областта на икономиката, транспортната

ст от Западния свят.
поли-

ха всички управляващи политически 
сили, че България е генериращ фактор отмине големите посреднически възмо- 
на стабилността на Балканите, с влиза- жности, които предлага новото качес- 
нето в НАТО получи по-голямо елеци- тво на източната съседка, 
фично тегло, понеже не само засили не
йната отговорност за ситуацията в ре
гиона, но и възможността й да влияе

ръководители на Черна гора - президентът 
Филип Вуянович и с премиера Мило Джу- Марко Марков 

(Авторът е бил български посланик в 
Белград от 1990 до 1992 г.)канович.

инфраструктура и енергетиката.

136111И11*1» поле
(От стр. 1) 

На 12 юли тази година, на Пст- 
ровден, на Голсшко поле, непо
средствено до граничната линия 
между СЦГ и Македония за пър
ви път беше организиран между
народен събор, на който присъс
тваха над 1000 души, предимно

трите съседниграждани 
общини - Босилеград, Кюстен
дил и Крива паланки. На тази 
свеобразна среща на хората от

на

трите съседни държави присъс- леГрПд Владимир Захариев из- изпълниха по четиридесетминут- 
тваха и граждани от другите тъкна в поздравителното си сло- ни програми от народни хора, 
краища на Сърбия и Черна гора, в0 чс за П Ьрцц път па Балканите песни и танци.
България и Македония, дошли да с организиран събор па хора от 
се видят със свои близки, родни-

Покрай хубавото и слънчево 
три държави. Той подчерта, че е време, което на Петровден пос

пи и приятели. необходимо всичките три общи- лужн съборяните на Голешко по-
Съборът беше официално ии да положат усилия па това мя- ле, за доброто им настроение се 

открит и 11 часа местно -12 часа 
българско време, когато бяха ии-

сто да се открие граничен преход, грижеха и собствениците на ня- 
След официалното откриване, колко кафенета от нашата общи-

тонирани химните па трите дър
жави и издигнати па мачти зна
мената па СЧГ, България и Ма
кедония. След това, от специално 
монтираната трибуна, съборяии-

културио-художсственн дружес- на. 
тва от трите общини поотделно Съборът беше закрит офи

циално в 17 часа (18 часа българ
ско време).

Кметът на Кюстендил Люд-
За официалните

ШШ ЩЩШг
Председателят ма ОС а Боси- застава В Църцория.

П.Л.Р.
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КИЦ "Цариброд” на Националната конференция на 
неправителствените организации в Сърбия

В Общинския съд в Босилеград

Прекратено е първото 

дело на български езикПревенция на конфликтите и 

изграждане на мира На 1 юли 2004 година съдията Драган Янев взе решение за 
прекратяване на наказателното производство срещу Димитър Ди
митров от Босилеград и Иван Николов от село Ресен за клевата, 
обида и омаловажаване. Делото срещу тях беше завел частният 
ищец Васил Такев от Босилеград заради статията ”Писмо от 
редакторската кошница на ”Вечерни Новости”, която бе пуб
ликувана в списанието "Бюлетин” през 2002 година. Автор на 
статията е Димитър Димитров, а главен и отговорен редактор на 
списанието - Иван Николов.

Делото е прекратено затова, че частният ищец Такев на 30 юни 
2004 година се отказал с официален документ от частната си 
тъжба.

В Общинския съд в Босилеград досега всички дела са водени на 
сръбски език. Споменатото съдебно дело беше първото дело, 

трябваше да се гледа на български език. Това бяха поис
кали обвиняемите, а частният ищец не поиска делото да се гледа 
на сръбски език.

* Участниците на конференцията се съгласиха, че територията на българското малцинство е 
потенциална конфликтна зона и е необходимо да се създават нормални условия за живот

Норвежката неправителстве- тири работни групи: мултиетни- свободи, икономиката,
ката и др., бяха предложени и

полити-
на организация Нансен диалог чески диалог и помирение, ме- 
център организира от 6 до 8 юли ждурелигозен 
т.г. в Белград "Национална кон- действие между НПО и властта и преодолеят възможните конфли- 
ференция за превенция на конф- образование. Накрая отново бе кти: насърчаване на демократи- 
ликтите и изграждане на мира”, проведено пленарно заседание, чния процес сред самото малцин- 
Участваха стотина представите- на което бяха съгласувани иска- ство, продължаване на диалога 
ли на различни неправителстве- нията, които ще бъдат отправени между България и Сърбия и Чер
ни организации от почти всички към ООН, Комитета на минис- на гора за решаване на пробле- 
краища на Сърбия, включително трите при Съвета на Европа и мите на българското малцинст- 
и от Косово, Буяновац, Санджак правителството на Сърбия и во, създаване на възможности за 
и Войводина. Тук бе и Ерик Кле- Черна гора.

диалог, взаимо- конкретни мерки с цел да се

което
развитие на трансграничното 
сътрудничество в районите, 
където българското малцинство 
граничи с България и привлича- ПрвДСТаВИТвЛИ На ОССЕ ОПОВвСТИХа В
не на инвестиции от Европсйска-

П.Л.Р.

Нансен диалог център
Нансен диалог център е неправителствена организация, която се 
занимава с промовиране на демокрацията и превенция и решаване 
на конфликтите, използвайки диалога като основно средство за 
преодоляване на етническите, националните, политическите и 
религиозни разделения. Целта му е да даде принос за мирно 
решаване на конфликтите и развитие на демокрация, толерантност 
и разбирателство; междуетничски диалог като средство за 
превъзмогване на проблемите от миналото, за да не се развихрят в 
бъдещето; свързване на местните власти и гражданите с цел да се 
разпознаят нуждите и с взаимни усилия да се намерят решения; 
афирдоиране на културно, политическо, икономическо и медийно 
сътрудничство между държавите в региона; мирно решаване на 
конфликтите чрез диалог.
Нансен диалог центърът в Сърбия е част от "Балкан диалог 
проекта", задвижен в средата на деветдесетте години в рамките на 
образователната програма за бивша Югославия. Този проект се 
поддържа от Министерството на външните работи на Норвегия и 
Нансен школата от норвеждкия град Лилехамер.

Димитровградта агенция за реконструкция и 
развитие и други донорски инс
титуции с цел изграждане на 
инфраструктурата и откриване 
на нови работни места.

Участниците на конференция-

Ще провеждат обучение 

за отборници
та се съгласиха, че територията 
на българското малцинство е 
потенциална конфликтна зона и неправителствената организация местните неправителствени ор- 
че е необходимо третият сектор в Постоянна конференция на об- 
Сърбия да използва всички фор- щините и градовете (ПКГО) след гражданите, както и с журнали-

местните избори през септември стите. Целта на разговорите бе 
ще започнат да провеждат обу- запознаване на представителите

Представители на ОССЕ и на партии, с представителите на

ганизации и сдруженията на

ми за натиск върху правителст
вата на двете държави, както и да 
отправи искания до ООН и чение за отборници в 9 градове в на ОССЕиПКОГ с обстановката 
Съвета на Европа да се отдели Сърбия. Във връзка с това в в общината в сферата на поли- 
нужното внимание на българско- Димитровград в петък пребиваха тиката, икономиката, информи- 
то малцинство за създаване на координаторът на проекта Йо- рането и др.

хан Хомес от Холандия, придру-
В началото на ноември На- жаван от Ясмина Крунич, Дали- митровградска община, интерес 

нсен диалог център ще проведе в борка Никодинович и Хелена към един такъв проект проявиха 
Подгорица Балканска конферен- Кониети от Канада. и представители на — Панчево,
ция за превенция на конфлик- в Димитровград делегацията Вършац, Бечей, Медведжа, Ту-

се срещна с председателя на ОС, тин, Пожега, Крушевац, Буяно- 
председателя и членовете на ИО вац, Аранжеловац и Прешево. 
на ОС, след това с представите- Кои две общини ще отпаднат от 
лите на опизиционни отборни- списъка ще стане ясно след посе- 

групи в ОС, със секретаря щението и разговорите на Йохан 
на ОС и началниците на отделе- Хомес и сътрудничките му с пре
нията, с представителите на ня- дставителите на групи с различни 
колко общински съвета на дейст- възгледи във всичките 11 об- 
ващите в общината политически щини.

вен, главен координатор за Бал- Българското малцинство бе 
каните по проекта Глобално представено само от Културно-

информационния център ”Цари- 
конфликтите и изграждането на брод” в Босилеград. След като 
мира”, Ели Йонсвик от посолст- подробно бяха 
вото на Норвегия в Белград и вните проблеми на малцинството 
Ива Добичина от Политическата в областта на образованието, на- 
школа от София.

След пленерното заседание

партньорство за превенция на Освен представители на Ди-нормални условия за живот.
изложени осно-

ционалната култура, вероизпве- 
данието, културно-исторически
те паметници, човешките права и

тите и изграждане на мира.
участниците се разделиха на че- Иван Николов

|Отборнически въпроси чески

Ще се открие ли 

кариера в с. Било? Б.Д.

Босилеград
Цветко Иванов, отборник в Общинската насилие”, защото се 

скупщина в Димитровград, неотдавна отправи унищожават гори, без 
питане към общинската власт

П О К Р Е ТИнициативен 

комитет за 

Силата на 

Сърбия

СНАГА СРЕШЕвъв връзка с те да се компенсират 
откриването на кариера в околността на село на собствениците им. 
Било. ”Има ли договор за експлоатация и какви Затова 
са задълженията на фирмата към местната 
общност на с. Било?”, пита Иванов. На послед
ното

вероятно ще
много съдебни Цветко Иванов 

спорове, което ще за-
има

заседание на Общинската скупщина той бави откриването на 
изрази опасенията си от последиците, които ще мината. ”Аз по принцип поздравявам 
настанат след откриването на кариерата, докол- панска инициатива в общината с която се 
кото всичко не става по канален ред. създава възможност за настаняване на работа

В писмения отговор на въпроса на Иванов се на определен брой хора, а откриването на мина 
казва: След заявката от жителите на местната за експлоатация на камък е тъкмо това Но се 
общност на с. Било, че се провеждат подготовки опасявам от начина, по който става това” каза 
за откриване на мина за експлоатация на андензит отборникът. 
в местността Върла падина, общинската управа 
веднага предприе мерки и наложи на съответните 
инспекции (комунална, строителна 
панска) да се запознаят на

всяка сто-

Миналата седмица в Босилег
рад бе учреден седемчленен Ини
циативен комитет на Движение
то силата на Сърбия на Боголюб 
Карич. За технически 
на комитета бе избран строи
телният техник Сладжан Ми
ланов.

ръководено от Инициативния ко
митет. Той подчерта, че основна 
задача на ИК в следващия период 
ще бъде омасовяване на движе
нието в Босилеградска община. 
Ще се настоява

Дали става дума за непрецизна формулация 
отговора не е известно, но излиза, че общин- 

селскосто- ската власт е разбрала за активностите във вър- 
място с въпроса и да зка с експлоатацията на андензита едва слеп 

вземат решение. Осведомени са и съответните като местните жители са се оплакали Значи ли
<=

В отговора на общинското управление се посо- издаването на разрешение не е в компетенция на 
чва, че процедурата за разрешение на експлоа- местната власт, тя не бива да бъде пренебрег 
тацията „а андензитния камък е в ход, но докол- „ата или незаинтересована защото бъдещата 
прието.ИЗВеСТН0 такова Решение «се още не е мина се намира на територията на общината!

Коментирайки отговора, Иванов изтъкна, че саТбХнскиТсъс сиг^ностщГбъдГГу^ 
никои не е осведомил, нито питал жителите на щожени. 3
МО Било. Според него "всичко това прилича на

секретарв
в неговите редо

ве да бъдат зачленени млади спе
циалисти от различни области.

Макар че основната цел на 
партията е икономическо разви
тие, тя ще се застъпва и за спаз-

Покрай Миланов, в състава на 
ИК на движението са включени и 
Зоран Стоименов - студент, Яс
мина Стоева - икономист, Митко 
Миланов - преподавател в основ
ното

ването на човешките и малцинст
вени права в Сърбия, каза той и 
добави, че в Босилеградска об
щина движението ще се бори за 
зачитането на езика,културата и 
традициите на българското мал
цинство.

ИК на Движението силата на 
Сърбия наскоро ще започне да се 

предстоящите местни 
П.Л.Р.

и ако
училище, Елица Митрева - 

начален учител, Славко Григо
ров - икономист и Саша Дойчи
нов - икономист.

Секретарят Миланов заяви, че 
Общинският отбор на силата на 
Сърбия ще бъде учреден след 
местните избори, а дотогава дви
жението в общината ще бъде

А.Т. готви за 
избори.
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В бабушнишката конфекция "Лисца"Учредително събрание на Управителния 
съвет на РСК в Ниш д-р «ц, „,,.. ШтиПриети 25 

работници йЙордан 

Велчев - 

председател

,4

* През 2004 година "Лисца" Ша! 
ще изнесе изделия за един К|1] 
милион евро

В бабушнишкта конфекция 17 
"Лисца” неотдавна бяха приети 25 Щ . « 1
нови работници. Това са пре
димно млади хора със завършено Г 
текстилно училище, специалност 
конфекционер.

"Лисца”, продължава да пос
тига внушителни производствени 
и финансови резултати. През 
първите пет месеца на годината 
фирмата изнесе в Словения,
Италия, Германия и Австрия из
делия за около 500 хиляди евро. До края на го
дината стойността на износа в тези страни би тряб
вало да достигне един милион евро.

На домашния пазар всеки месец се пласират 20 
хиляди бройки женско бельо, произведени в

1 'г.

■

шГенералният директор на Ни
шка банка Йордан Велчев е из
бран за председател на Управи
телния съвет на Регионалната 
стопанска камара в Ниш. На 
учредителното събрание на съвета той подчерта, че този орган 
ще се стреми да подобри работата на камарата и призва 
новете му да се включат във всички активности на тази стопанска 
асоциация.

Председателят на Регионалната стопанска камара в Ниш Пера 
Милованович каза на заседанието, че Скупщина на РСК едино
душно е предложила новия състав на УС. При предлагането е 
внимавано да има представители на всичките три окръга /Ни- 
шавски, Пиротски и Топлишки/, на всички стопански бранши, 
както и представители на предприятия с различни видове собст
веност.

9С качествените изделия си V 
пробиват път на X/
чуждестранните пазари , . ' $

А*- 'чле-
■Мл

I- /' А

”Лисца”.
Работниците на "Лисца” редовно получават зап- 

Средната месечна заплата в тази фирмалатите си. 
възлиза на около 11 хиляди динара.

Б.Д.

Статистика: майските заплати в Сърбия"Гердап" плаща рента на Босилеградска община за водите от 
Лисинското езеро Димитровград не 

мръдва от дънотоПарите ще се дават за 

водоснабдяване
ства.

Тъй като "Гердап” не е издъл
жил рентата към Босилеградска 
община за ползването на водите Според официалната статистика средната майска заплата в 

Димитровградска обищина е най-ниската в Сърбия - едва 2814 
динара (по-малко от 40 евро). След димитровградските най-бедни 
са работещите в община Куршумлия, където майските заплати са 
възлезли средно на 2939 динара, а след това се редуват общините 
Търговище със средна заплата от 3555, Лебане - 3959, Свърлиг - 
4100, Бела паланка - 4580 динара и т.н.

Ако се изключи бюджетната сфера, статистиката сочи, че 
работещите в димитровградското стопанство са получили за май 
средно по 1389 динара - по-малко от 20 евро!?

С най-големи заплати в Сърбия и по-нататък е община 
Беочин, в която средната заплата за май е била 17 773 динара. 
Заплатите в стопанството на тази община са по-големи - 19 404 
динара. На второ място е община Лазаревац (17 542 дин.), а след 
нея са общините Паичево (15 993), Врачар (15 480), Канижа (15 
376) и т.н. В Белград средната заплата за май възлиза 13 614, в 
Нови Сад- 14253, в Ниш-9792, в Крагуевац-9825 и т.н.

от Лисинското езеро до края на
Държавното предприятие за но водоснабдяването в босилег- 2003 година, между тях все още се 

производство на електричска радския квартал Добри дол и в води спор в Търговския съд в 
енергия "Гердап" е платило 1,3 село Райчиловци. Лесковац. Според изчисленията
милиона динара на Босилеград- Председателят на УС на на вещите лица, "Гердап” дължи 
ска община за ползването на фонда Саша Миланов заяви, че е на общината 8 260 000 динара.

Председателят на ОС в Бо
силеград Владимир Захариев 
каза, че с проблема е запознал и 

Въз основа на решението на на специализирана помпа в Доб- Министерството на селското, 
Общинска скупщина в Босилег- ри дол и за изграждането на резе- ВОдното и горското стопанство, 
рад, средствата от рентата ще рвоар в Райчиловци. Определено Получих обещание, че ще бъдат 
бъдат ползвани за подобряване е за тази цел да бъдат изразход- намерени начини в скоро време 
на водоснабдяването. Миналата вани 300 000 динара (по 150 000 за "Гердап” да ни заплати една част 
седмица Управителният съвет на всеки от проектите). Той поясни, от дължимото, а в бъдеще да 
общинския Фонд за ползване на че освен това ОС ще кандидатст- 
природните ресурси взе решение ва пред УНДП за осигуряване на ЧСрТа той. 
с тези средства да бъде подобре- една част от необходимите сред-

водите от Лисинското езеро в взето решение най-напред да 
периода от началото на миналата бъдат изготвени съответните

проектодокументи за поставянедо април тази гойна.

издължи и останалата сума, под-
Б.Д.

П.Л.Р.
~’хКъм туристическото лято на Власина ______

Таксата не постъпва в общинската хазна
•Дневната туристическа такса в Сурдулица е 40 динара, а на Власина 50, но малка част от нея постъпва в общинския бюджет. -За да се установи ред в 
туризма на Власина, всички туристически обекти трябва да бъдат категоризирани, казва Гордана Кирова, директор на Туристическата организация

или завършава в частни джобове. Миналата година 
например от тази такса в общинската хазна са пос
тъпили само 468 490 динара, а според нашите изчисления 
е трябвало десет пъти повече! - казва Гордана Кирова.
Същевременно тя подчертава, че до това се е стигнало, 
понеже някои собственици па хотелиерско-туристиче
ските обекти насочват таксата към общинския бюджет, 
други правят това както им уйдисва, докато трети си 
нравят оглушки и изобщо не спазват общинското рс- 

но шснис.
В туристическата организация изтъкват, че изобщо ие 

е трудно да се направи сметката и да се установи, че 
голяма част от таксата остава във фирмите или пък 
завършава в частни джобове. За да подкрепят твърде
нието си, те като пример посочват собствениците па 
вилите.

- През лятото около 300 вили се предлагат на 
туристите, а във всяка има средно но четири легла, т.с.
гости. Когато всичко се изчисли, само за десет дни какв0 разполагаме и какво може да предложим на 
таксата е точно 600 000 динара. В момента в общината туристите, подчертава директорката. Тя пояснява, че 
има към две хиляди туристи. Като се има предвид гози собствениците на вилите подават иск за категоризацията 
брой, идва се до заключението, че се губи диряга на до Общинската скупщина, а юридическите лица го 
няколко милиона динара , казва директорката. предоставят на Министерството за туризъм. - Но

Може ли този проблем да се реши? Кирова дава собствениците 
положителен отговор на въпроса, по при условие че се 
извърши необходимата категоризация па обектите, 
които се ползват за туристически цели.

-Категоризацията, която е задължителна по закона, цОДалн нск за категоризация на обектите си. 
трябва да се проведе, за да се знае кои точно обекти сс 
ползват за туристически цели, какво предлагат те, колко 
гости могат да пребивават в тях... Просто да знаем с

Докато собствениците на хотелите, мотелите, към
пингите, вилите и на останалите обекти за отдих и почив
ка на Власина в началото на туристическото лято са 
доволни от броя на гостите си, представителите на Ту
ристическата организация в Сурдулица, която бе 
формирана от Общинската скупщина със задача да раз
вива туризма в общината, са - сърдити. Отношенията 

захлаждават поради /не/пла-между тях започнаха да се 
щанато на туристическата такса. Всъщност туристите я 

собствениците на туристическите обекти,плащат на
"хазаите” не я насочват към общинския бюджет.

Гордана Кирова, директор на Туристическата орга
низация, пояснява, че според решението на Общинската 
скупщина тази такса в Сурдулица възлиза на 40, докато 
туристите, които пребивават на Власина, плащат по 50 на 

Според общинското решение с тези пари трябва да 
се създават условия за развитие на туризма, преди всичко 
за обогатяване на културния живот.

- Голяма част от таксата, която плащат туристите на

ден.

вилите и нахотелиерите, собствениците на къмпингите, 
останалите организации, които оказват туристически 
услуги, вместо в общинския бюджет, остава във фирмите

Таксата, която плащат туристите а предназначена за 
развитие на туризма и за задоволявана потребностите 
на туристите, преди всичко за обогатявана на културния 
живот на Власина. - За да спре /до/сегашната сенчеста 
икономика и чериоборсаджийството в туризма, трябва 
да действат и инспекциите, преди всичко 
туристическата, категорични са в Туристическата 
организация.

на вилите, къмпингите и на някои други 
почивни обекти не искат да направят това, понеже са
длъжни да плащат и данък на държавата, изтъква тя и 
подчертава, че досега само 15 собственици на вили са

В.Б.
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Драган и Миряна Христови от Млекоминци са водещите козевъди 
Босилеградско

Сменили самолетите I Белград е»
•Драган и Миряна Христови от село Млекоминци отглеждат 
най-много козе в Босилеградска община. Това бе поводът да 
ги посетим и отблизо да се запознаем с техния живот и 
работа, както и с плановете им за бъдещето.

В Млекоминци се отбихме от ви наброява над 80 козе и около 
главния асфалтов път и потегли- 100 ярета. Драган ни каза, че тук 
хме към махалата Ковачевци по съществуват идеални условия за
пътя, който ни посочиха някои козевъдството, понеже има про

сторни пасбища, богати с трева и 
- Лесно ще намерите къщата най-различни видове растения, 

на Христови. Тя е на около 2 ки- Единственият проблем ни причи- 
лометара от тук, а може би ще ги нява водоснабдяването, понеже 
срещнете и по пътя, понеже сега водата осигуряваме със специал-
вече са изкарали стадото си на ни помпи, добави той. мляко от овцата, а годишно се тора, а често при нас дохажда и на храна, понеже тук съществу-

Разговорът ни продължи в получават от едно до три ярета, майка ми Милунка, пояснява ват добри условия за това. Пла-

местни жители.

паша, споделиха млекоминчани.
Наближавайки къщата им, двора на семейната им къща в ма- Една коза през годината дава 10 Драган. Козите, продължава той нираме да увеличим стадото си на

срещнахме Драган със стадото, халата, където па масичката под Пъти повече мляко от собствено- храним единствено с трева и с около 120 до 150 кози. В скоро
Картината беше много впечатля- дюлата домакините ни почерпи- то си тегЛо. Имаме и добри усло- кърма, която самостоятелно при- време ще се снабдим и с машина
ваща. Никъде в целия край човек ха с козе сирене и домашна ракия вия за отглеждане на кози - го- готвяме - правим смеси от смляна за доене на козите. През есента
няма възможност да види толко- от диви ябълки. И едното, и дру- леми 0бори и чисти и незамърсе- царевица, люцерна и други треви, ще бъде необходимо да ремонти
ра кози на едно място. Стадото бе гото - екстра качество! ни пасбища, което е необходимо Що се отнася до сиренето, то се раме оборите, а доколкото неща-

Драган е от Долна Любата, а за отглеждането на козите. За- приготвя по традиционните ме- та вървят добре, надяваме се да
спокойно пасеше. Гордо сред ко- Миряна от Млекоминци. Допре- почнахме само с една коза, която тоди, които са ползвали още на- построим и малка млекарница, в
зите стоеше водачът на стадото ди десетина години те са живеели ни подариха кумовете. Всяка го- шите баби. Всяка сутрин и вечер която ще се преработват около
козелът Огнян, светло жълт ка- в Белград, където 18 години той е ДИна оставяхме женските ярета, а Миряна дои козите и може би 300 до 500 литра мляко на ден и
то огън, заради което е и получил работил като пилот във Възду- едновременно купувахме и други звучи невероятно, но тя знае име- ще се произвеждат два вида сире-
името си. С погледа си той като хоплавателния съюз. Имат две кози, така че постоянно увелича- ната на всички кози. не и кашкавал. Разбира се, за
че ли даваше напътствия на кози- деца - син Крунослав на 24 и дъ- ваХме стадото. Най-много са от

щеря Оливера на 23 години. Пре- най-качествената ”Жълта - бъл- 
В момента стадото на Христо- ди петнадесетина години са отк- гарска порода”, а имаме и кози от 

рили собствена фирма "Драгови- ”Санска порода”,
Щица” и най-напред са се занима- брой от породата ”Алпина”. 
вали с търговия и с изкупване на 
диви плодове в Босилеградско, а

разпръснато в една ливадка и

осъществяване на заплануваното 
ще са ни необходими и кредити - 
казва домакинът.

Христов подчертава, че досега 
никой от политическите структу-

Как осигурявате пласмент за 
вашите изделия?

- Почти цялото количество 
мляко използваме за производст
во на сирене. Миналата година 
получихме 21000 литра мляко. 
Почти цялото наше производсто 
продаваме в Белград, където 
имаме постотоянни купувачи, ка-

те какво да правят.

както и малък
* Христови подчертават, че се 
нуждаят от козар, но опитите им 
да го намерят са останали 
безуспешни, понеже досега 
никой не е проявил интерес към 
тази работа.
* Фирмата "Драговищица" на 
семейство Христови се занимава 
и с производството на оцет от 
диви плодове чрез природна 
ферментация, която 
продължава една година. За 
тази цел те изкупват диви 
плодове в нашия край.
* Преди две години техният 
козел "Гари" е получил първа 
награда на панаира в Ниш.

ри и земеделските инжинери в 
общината не е проявил интерес 
да ги попита имат ли проблеми, 
как се справят с работата, дали са 
им нужни кредити ... Единствено 
през 2000-та година получихме

Как се справяте с толкова много 
кози, помаг 
работата?

а ли ви някой вот няколко години са започнали 
да живеят в бащината къща на 
Миряна в млекоминската махала 
Ковачевци и да се занимават с ко- 
зевъдство. Разказаха ни, че нав- 
ремето в махалата е имало 14 
къщи, а за съжаление сега един
ствено те живеят тук.

- Никак не е лесно, но ние сме
свикнали да работим. Нашият ра
ботен ден започва в 5 часа сут-

кто за сиренето, така и за ярета
та. Килограм сирене продаваме 

ринта и приключва в късните ве- п0 3 евр0: докато цеНата за един кРеДит в размер на 1000 германс- 
черни часове. Налага се почти килограм жив0 тегл0 на яретата маРки’ обаче п0 това вРеме

възлиза на 4 евро. същият кредит бе даден и на по-
литически "благонадеждни” хо-

цял ден да сме с козите - да им 
осигуряваме храна, да ги водим 
на паша, да ги доим, да правим 
сирене. Във всекидневните рабо- 

- Козевъдството е изключите- ти около козите ни помага синът 
лно доходно. Козата дава повече Крунослав, който работи с трак- ждаме единствено в производст

вото на екологически незамърсе-

Какви са пл 
бъдещето?

- Бъдещето на нашия край ви-

ановете ви заЗащо точно се определихте за 
козевъдство ? ра, а не на селскостопански про

изводители, които имаха нужда 
от него.

Петър Рангелов

Жътвата в Димитровградски край ще 
започне на 20 юли

Курт Сторингер отново 
в Димитровград______

Първите снопи - в 

ПонишавиетоОрганичен 

шоколад 

от Австрия
Жетвата в Димитровградска община ще започне на 20 юли и то най- 

напред в района на Понишавието, бе казано на проведеното в началото на 
седмицата заседание на Общинския щаб. Жетвата ще се проведе от 12 
комбайнери от Димитровградско. Онези местни общности които искат да 
ангажират и комбаинери от други общини, могат да направят това, но в 
този случай всичко ще си уреждат сами и няма да могат да се оплакват на 
общинския щаб.

Услугите на комбайнерите ще могат да се плащат или с пари, или с 
жито. Ако снопите не се вързват, за един хектар ожъната площ ще се 
плаща 4500 динара, респективно 5000 динара, доколкото се вързват. Ако 
се плаща в натура, тогава се дават 450 килограма жито (без вързване), 
респективно 500 килограма (с вързване на снопите).

В Димитровградския край има около 1000 хектара площи с житни 
култури. Преценява се, че от един хектар ще бъдат получени средно 
около 4 тона жито. г

В Димитровград неотдавна за 
втори път пребивава австри
йският експерт за органично 
селскостопанско производство 
Курт Сторингер. Придружен от 
Сергей Иванов, представител на 
"Натура балканика”

РЕК в Пирот, Сторинегер се 
отби в Лукавица при 
новъда Тоша Мангров, който 
отглежда мангулици, както и 
стадо породисти овце и кози.

И този път Сторингер донесе 
от Австрия качествени органи
чни хранителни изделия - сире- 
нета, местни изделия, органичен 
шоколад (!) и др., с които почер
пи димитровградските си прияте
ли. Домакините се "отчетоха” 
със сирене и питиета. Метеоро
логът Иван Димитров донесе от 
мазето си битулка с домати, мле
ни преди години.

Димитровградска община има огромни природни потенциали за органично 
селскостопанско производство ^

Сторингер увлекателно разка
за за органичното производство в 
родината си и показа снимки, с 
които документира казаното. В 
разговора той отново подчерта, 
че Димитровградска община има 
огромни природни потенциали за 
органично селскостопанско про
изводство, които непременно 
трябва да бъдат използвани.
Гостът оповести, че след 
ко седмици пак ще посети общи
ната.

и на клона
на Б.Д.

живот-

Отиде си последният жител на Прача

тели поради нарушено здраве се пресели в Димитровград Щ
само дядо Тодор Велев.

След краткия престой при

а в селото остана

„„ си в Ниш той се завърна в пойното си
село, където почина преди десетина дни. Така Прача стана първото село в 
Димитровградска община без постоянни жители. Близостта муРдо града все

къщитесГйотаГе^пУзТтГто.™6 ^ ПраЧаНИ П0ДДЪРжат

сина

«Г
някол- <4".

Б.Д.
А.Т.
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Малката енциклопедия "Народни просветители от Босилеградско краище 1833-2003" от Александър Младенов
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‘Книгата е ценно свидетелство за развитието на учебното дело в Босилеградско и за хората, които са оставили 
следа в образованието и културата

Да бъде събран материал за развитие
то на учебното дело в Босилеградско в 
течение на 170 години и за народните 
просветители от този край, които са оста
вили дълбоки следи в културата и прос
ветата и в други среди на предишна 
Югославия, е твърде "хлъзгав терен”. Но 
авторът на малката енциклопедия "Наро
дни просветители от Босилеградско краи
ще 1833 - 2003” Александър Младенов от 
Долна Любата, който сега живее в Сур- 
дулица, успешно се е справил със зада
чата.

тШ-Х ■

Войводина. Много училища са останали 
без учители. Народът се озовал в отчаяно 
положение, неговият национален дух, 
култура и майчин език систематично са 
заличени и изхвърлени от училищата и от 
обществения живот.

От 1941 до 1947 година училищата в 
Босилеградско отново са под юрисдикция 
на България. В историческия преглед на 
енциклопедията се казва, че това е пе-

подредени по азбучен ред. Авторът казва 
във въведението, че истинските основи на 
просветната дейност в Босилеградски 
край са положени с изграждането на черк
вата ”Св. Троица” в с Извор през 1833, в 
която веднага започнало да работи ки
лийно училище. Пръв учител в това учи
лище е бил поп Георги Старио, който 
учителствал само една година, а след това 
дошъл Даскал Тривун от Кратово, който 
учил децата в продължение на седем го
дини. Заместил го даскал Димитрия Стоя
нов от кюстендилското село Ваксево... 
След това /1860 г/ са открити килийни учи
лища в Божица, Долна Любата, Райчилов-

]
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Шишщриод, когато образователната система в 
този край отбелязва голям възход. В 
Босилеград е открита реална гимназия, 
започнала да работи на 5 ноември 1941 
година, в която тогава работили чак

■м
Александър Младенов е роден през 1936 
година в Долна Любата, където завършил 
начално училище и прогимназия, а 

петима доктори на науките /!/, гимназиално образование получил
всички поедмети били препода- Босилеград. В Скопие завършил полувисше вси 1ки предмети оили препод педагогическо училище и получил диплома
вани от специалисти, а обуче- за преподавател по сръбски и руски език. 
нието е провеждано на българ- Имал голямо желание да работи в родния си 
ски език. Тогава са открити край, но тогавашните власти не му дали 

п т- работа и затова заминал във Велико
прогимназии в Долна и Горна градище. Там останал една година, след 
Любата, Горна Лисина, Божи- което идва в училището в родното си село и 
ца, Клисура и Бистър, обзаве- преподава руски и български език. От 
«е„„ с „ов„ мебел,,, „аглед„„ 
средства и учебни помагала.
През 1946/47 година 32 ученика преподавал сръбски език. Задочно завършил 
и ученички от Босилеградско, филологически факултет в Скопие-

г специалност сръбски език и югославска
са литература. През 1978 година станал 

изпратени да се готвят за учи- просветен инспектор в Сурдулица. Без 
тели във Враня. След като за-

”Става дума за произведение с изклю
чително голям информационен потен
циал, защото предлага на читателите 
изобилие от информации и материали за 
историческото минало на народа от този 
край, за неговата култура и цивилизова
ност, за корените на писмеността и на 
просветното дело, за развитието на учеб- 
но-възпитателната дейност в този планин
ски кът... От друга страна, книгата дава 
възможност на читателя да си изгради 
ясна представа за миналото, настоящето и 
за перспективите на Босилеградското 
Краище, за неговите възходи и падения 
през историята, за съдбата на неговите 
хора и техните надежди, за тяхната вяра в 
живота и съжителството с други хора и 
народи, за тяхната непрекъсната мигра
ция и упорита борба за по-добър живот”, 
казва рецензентът проф. д-р Драголюб 
Величкович - Роде. Същевременно рецен
зентът Пене Димитров казва, че авторът 
е проследил и представил хронологически 
появата и развитието на училищното дело 
във всички босилеградски села и родените 
в тях учители, както и учителите, рабо
тили в тези села. - Основният мотив на 
автора е да покаже, че българите, живе
ещи изконно в тези предели, минавали от 
царство в кралство, от тоталитаризъм в 
демокрация, са дали най-много учители 
според броя на населението. Затова имат с 
какво да се гордеят, подчертава той.
Всичко започнало в Извор

Книгата е разделена на няколко части: 
Исторически преглед, Историческо-геог
рафски данни за всички селища в Босилег
радско Краище, включително и на Трън- 
ска клисура и имената на просветните 
дейци с кратки биографични данни. Тя 
започва със село Извор- първото, в което 
е построено училище и черква. Следва 
Босилеград като административно и кул
турно средище, а всички останали села са

в

Владичин хан, където цели 15 години

завършили прогимназия,

оглед, че работил неуморно за подобряване 
-Р-ли п-ьрви клас. те минали ™
в Цариброд, където продължи- работа. Три години е безработен, а от 
ли образованието си на българ- септември 1995 година до пенсионирането си

отново е просветник. Събира обичаи, 
предания, легенди и вярвания от 

училището, те се върнали в Босилеградско. Скоро ще издаде нови книги. 
Босилеградско и изцяло се пос
ветили на просветната дейност 
в родния си край.

Училищата в Босилеградско 
през декември 1947 година мн-

ски език. След като завършли

съедини и изхвърлянето на майчиния език 
от училищата, когато обучението започна 
да се провежда на сръбски език.

Между кориците на модерното техни
ческо оформление на книгата са залег
нали над 300 страници, изпълнени с 
исторически и географски данни за села-

пали напълно в компетенция на
просветното министерство на 
Сърбия. В новите обществено- 
политически условия па Феде
ративна Югославия просветна- та’ училищата в 47 селища в тогавашната 
та дейност в Босилеградско и сегаш,,а територия на Босилеградско, 

раз_ снимки... Хронологически са подреденипродължила да се развива.
ширела е училищната мрежа, биографиите на народните просветители, 
построени са нови сгради за че- които са работили или са родени в отделно 
тирпкласии и осмокласни учи- селчще. В книгата са внесени най-важните 
лища, преведени са и печатани Да,,инза 1554 просветители, 30 от които са 
учебници и книги па български с килийно училище, 645 със средно обра- 
език. След Втората световна 30вание> 690 с полувисше, 414 завършили 

война босилсградската гимназия станала ФакУлтети> 20 магистри и 58 доктори 
"фабрика”, от която излезли армия сред- иаУките 11 университетски професори. От 
писти, пръснали се сетне по цялата то- т03н брой в Босилеградско са работили 
гавашна Югославия. Един намирали ра- или Работят 370 просветители /днес 
бота, други продължили образованието, основното образование в общината рабо- 
Това е период когато Босилеградският тят около Ю0» а в средното училище около 
край по броя на средношколците и сту- ^ просветни работници/, останалите са

СФРЮ, иъв вътрешността на СЧГ и в бившите ре- 
когато един малък и беден край е излъчил публики на предишна Югославия. От този

край в чужбина са работили или работят

Корицата на енциклопедията

ци, Църнощица, Броеница...
След освобождението от турското роб

ство в Княжество България се развивала 
образователната система, включително и 
в Босилеградски край. В някои села са 
открити основни училища, броят па уче
ниците се увеличавал и все по-усиешпо са 
решавани многобройнитс материални и 
организационни проблеми. Увеличавал се 
и броят на младежите, които след завър
шеното основно училище или прогимна
зия започвали да работят като учители. Те 
са положили основите па системата на 
образованието в този край и са оставили 
дълбока, незаличима следа в неговото 
развитие и история.

След Първата световна война и Ньойс- 
кия договор /1920 г./, когато Босилеград
ско е откъснато от България и станало 
част па новосъздаденото Кралство СХС, 
училищното дело в този край започнало 
да стагиира. Изседванията на Младенов 
показват, че всички учители, които дото
гава работили в училищата в този край, са 
преместени от новите власти във вът
решността на Сърбия, а вместо тях са наз
начени учители от Сърбия, Черна гора,

на

в

За подготовката и за списването на 
енциклопедията Младенов отдели 
десетина години от живота си, а след 
това няколко години търсеше кой да я 
издаде. Всички, на които предлагаше, 
казваха, че книгата е с изключително 
значение и съдържание, но отказваха 
поради финансови проблеми. През март 
2000 година Управителният съвет на 
Издателство "Братство" констатира, че 
става дума за книга с капитално 
значение, но понеже издателството 
тогава нямаше пари за печатане, с автора 
е постигнато съгласие средства да 
подсигурят от донори, 
защо "Братство" се отказа от договора, 
но зная че в неговата банкова сметка 
бяха постъпили известни средства, 
които то досега не върна на донорите, 
казва Младенов. Той е доволен от 
Матицата на българите в Сърбия, която 
издаде книгата на български език и от 
печатницата "Свен " от Ниш, която я 
печата в 1000 екземляра.

делтите с заемал челно място и

една огромна интелектуална сила п дарил 
на Югославия и па света огромно интелек- ^ учители, 
туалио богатство.

Александър Младенов поръчва: - 
Произведението си предавам на

. - „ поколенията след мен. Моите
Авторът обаче не пренебрегва и фак- герои-учители през последните 170 

та, че медалът на тази експанзия па прос- години, събрани на едно място, ще бъдат 
ветпата дейност, освен блестящото си безсмъртни. Който желае да опознае 
лице, има и своето опако. Понеже в Боси- най-добре родината си, той трябва да

опознае нейните най-добри синове, 
най-високите просветни и културни 
върхове в Босилеградско - 
просветителите.

Опакото на блестящото лице

леградско не е имало работни места за 
учените хора, те са се пръснали по раз
лични места на Югославия или извън 
нейните граници. Така започна миграция
та, която по-късно, през 70-те и 80-те 
години на миналия век обезлюди босилег- Младенов, са твърде доволни от енцик- 
радскитс села и закри много храмове на лопедията. - Надявам се, че и критиците 
образованието и културата. Към тази 1Д° се изкажат, 
жалка картина през 80-те години се нри-

- Не ми е известно

Учителите, каза ни преди няколко дни

Васко Божилов
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шшшшшат___________Телевизия 5, Ниш1Т1Вътрешната страна па приказката

I

В Димитровград преобладаваше мнението, че не би трябвало да има проблем с^Р^чането на 
старото име на града Цариброд. Референдумът обаче се провали за ВТ°Р""^- „/5 ято к^кво 
на Телевизия 5 от Ниш Горан Чирич се опита да проникне в причините за провала и ето какво 
казаха за това в емисията "Вътрешната страна на приказката Боян Давитков, председател
бъл°гаГ^ 
колега Алекса Ташков.

Давитков: Референдумът не
беше успешен преди всичко по- пост, за обикновена промяна на 
радн слабия отзив на избирате- името, а за много съществени ме
лите. Не гласуваха достатъчно ща, които носи със себе си 
граждани (под 50%), а мнозинст- връщането на старото 
во от участвалите гласуваха да си третата причина - имаше опреде- 

Димитров- лени манипулации, като напри- 
град. Защо се случи така? При- мер, че промяната ще струва 
чините са няколко. Преди всичко много на гражданите, 
това е общата апатия, която зах- абсолютно не беше вярно.

напримердума за някаква формал- катоманипулации 
"промяната на личните карти ще 
струва много”, "това не е най- 
важният въпрос в Димитровград, 
който трябва да се решава сега” и 
т. и. На хората не беше обяснено,

става

име. И

че българското национално мал
цинство, че гражданите на Ди-

остане названието

митровград имат правото да вър
нат старото име на града. Още 
повече, че българският народ ве- цията по такъв начин, че не вър- 
че каза мнението си за ролята на шим никакъв натиск да се приеме

понеже

което

на България водят една отговор
на политика, че политическите 
отношения между Сърбия и Бъл
гария никога не са били по-доб
ри, че предстои посещение на 
премиера на България в Сърбия 
и всичко това може само да ни 
радва.

Референдумът не е бил 
необходим

Йосифов: Искам да изтъкна, 
че Националният съвет не беше 
съгласен да се провежда рефер
ендум. Ние настоявахме да бъде 
използвана законната регулати-

Димитров, дистанцията към не- определено решение, 
говата политика е ясна, тя е изкл- смятаме, че нашите граждани са 
ючителио негативна и именно достатъчно умни и че във всеки 
затова българското малцинство случай имат правото да решат 
не трябва да бъде последният за- така, както искат, 
ложник на Георги Димитров. Ташков: Доколкото е била

Ташков: Цариброд е истори- "за", властващата партия в Ди- 
ческото име на града. Градът го митровград трябваше да се зас- 
носи от 1521 г., когато за пръв тъпи за това, да го рекламира, да 
път се споменава в писмените из- го обясни, за да може да успее 
точиици като Царев брод. Това референдумът, 
име е отнето на града, подчер
тавам - отнето, на 27 февруари лото се има връзка със сръб- 
1950 г. Ако градът го е носил ско-българските отношения? 
почти 450 години, защо да не му

Чирич: Мислите ли, че случи-

когато става дума за приватизацията, за 
икономическото развитие, за развитието на 
местното самоуправление, културата, спорта и т. 
н. Таке че и въпросът за името има свое значение, 
той не е въпрос номер едно, но и той трябва да се 
решава адекватно.
ИОСИФОВ: Името на града не е най-важният 
приоритет, но ние смятаме, че името Димитровград 
ни връзва за нещо анахронно... Ние трябва да 
постигнем консензус по този въпрос и оттук, с 
името Цариброд, да започнем да се избавяме от 
тази наистина катастрофална ситуация. Защото е 
общоизвестно, аз запознах с това и държавния 
връх, че Димитровград е в икономически колапс.

ЦАРИБРОДЧАНИ ИЛИ ДИМИТРОВГРАДЧАНИ: 
Ангел Йосифов и Боян Давитков Най-важният проблеми

ДАВИТКОВ: Както ме питате Вие, така ме питаха и 
много наши граждани: името ли е най-важният 
проблем, който трябва да се решава сега? Не е 
спорно, че тежката стопанска ситуация е първият 
приоритет в Димитровград. Но не всичко можем да 
рангираме и да кажем номер 1 е това, а номер 21 е 
онова. Димитровград е изправен пред 
многобройни проблеми и всеки от тях има своето 
значение. Ако чакаме да решаваме проблемите 
един по един, тогава редът на някои от тях няма 
да дойде след два века. Ние работим паралелно и

Ружич: Партията, към която 
принадлежа аз - Съюз на гражда
ни "Цариброд”, във всеки случай 
беше за връщане на старото име, 
понеже и самата тя го има в 
названието си. Преди 2-3 месеца 
всички партии се съгласиха този 
въпрос да бъде решен чрез реф
ерендум. И президентските избо
ри бяха удобният момент за него
вото провеждане. Аз живея в 
Димитровград вече 25 години, но 
не зная защо гражданите не гла
суваха да се върне старото име на 
града.

Последните заложници на 
Георги Димитров

Йосифов: Не беше създадена 
благоприятна политическа ат
мосфера да се промени сегашно
то име на грща. Само една или 
две емисии по телевизията - това 
беше абсолютно недостатъчно. 
Имаше много дезинформации и

вана както населението, така и 
политическите партии. Защо 
апатия? Преди всичко заради 
тежката икономическа ситуация, 
безнадеждността и пресищането 
от политика. Според мен това е 
главната причина за слабия от
зив. Второ, макар че при приема
нето на решението на Общинс
ката скупщина за провеждане на 
рефернедум беше постигнато об
що съгласие на релевантните 
политически партии, получава се 
впечатлението, че те не свърши
ха своята част от работата. 
Същото може да се каже и за ме
диите, както за локалните, така и 
за вестника на българското мал
цинство "Братство”, които много 
малко се занимаваха с този въп
рос. Не беше създадена широка 
възможност да се чуят мненията 
и аргументите "за” и "против", за 
да може да се осветли този въп
рос от всички страни. Защото не

Ружич: Аз мисля, че няма ни- ва, която ни дава възможност да
каква връзка. Може би е имало, върнем старото име на града
когато са го прекръстили, но така, както бяха върнати старите 
днес не.

Йосифов: Аз бих казал, че ре- - Върбас, Ягодина... Навсякъде 
гарите в България цидивите на миналото и този път беше така: Общинската скупщи-

‘ Ружич: Аз мисля, че не става "проработиха” тайно в Димитро- на гласува решение, което след
дума за някакво междупартийно вград- Например това, че на на- това се изпраща до Народната
пререкание. Впрочем, в партиите рода беше обяснено” за някакви скупщина, тя дава съгласие и 
членуват малък брой жители на териториални претенции на Бъл- името на града се променя, 
общината, по моя преценка едва гария' Демек’ако си върнем име- Ружич: Ако вече сме прило-

то Цариброд, тогава България жили един демократичен начин

бъде върнато сега. В края на 
краищата Георги Димитров не е 
и преспал тук, нито пък е нап
равил нещо за този град. Освен 
това от него се отказаха и бъл-

имена на други градове в Сърбия

десетина процента, което означа
ва, че много по-голям брой хора ще иска Ревизия на границите, за връщане името на града, ако 
са безпартийни. Ние като локал- Това са стРашни глупости. Сви- вече сме питали гражданите ис- 
иа партия разбираме демокра- детели сме- че ръководните хора кат ли да го върнат, мисля, че

сега не е нито нормално, нито ум
но общината да върне с решение 
старото име на града. Ние сме 
могли и без референдум да поде-

Писмо
те в България, не зная защо националното 
малцинство в градчето отвъд границата за 
втори път се отказа от старото, историче
ско, петвековно название Цариброд. Може 
би искат да реализират идеята от 1954 г. да

Да бяха пренесли мавзолея! мем тази инициатива, но ако вече 
сме питали гражданите, сега тря
бва да уважим тяхното мнение.

Ташков: Съществува легално 
решение на Общинската скупщи
на в Димитровград от 2001 г., 
когато ДОС беше на власт. Това 
решение беше изпратено по ка
нален ред до отбора на Народ
ната скупщина, който дава съг
ласие. Трима члена на отбора са 
гласували "за”, останалите са би
ли "проив”. Според неофициал
на, но достоверна информация, 
те са се мотивирали с това, че 
"Цариброд звучи много българ
ски”. А Димитровград ли не зву
чи? Това е смешно!

Уважаеми редакторе, ционално малцинство се отказва от исто- ^ ПЛп гг
Заедно с президентските избори на 13 рическото название Цариброд Това старо се повд“где паметник на Димитров на гара- 

юли т.г. в Димитровград бе организиран ре- име е съществувало 450 години а название ™ В Т°ЗИ ГрЗЙ' Доколкото е такова жела- 
ферендум за връщане на старото истори- то Димитровград едва 45 години' Катогене НИеТ° им’“оже би нямаше да е лошо мав- 
ческо име на този град - Цариброд. Обаче не рален секретар на Коминтерн (1934 - 1943) 30леят на Димитров в София, вместо да бъде 
само че отзивът на гласоподавателите беше който стори голямо зло в миналото Георги разрушен’да беше пренесен в сегашния Ди- 
едва 47,81%, но от общо гласувалите 4372 за Димитров не е нищо допринесъл за този митровград- По този начин димитровград- 
връщане на старото име Цариброд бяха град. От името му се отказаха и самите ц3™ завинаги 143X3 да запазят спомена за 
1786 граждани, докато 2586 гласуваха да си българи. Димитров, по-добре и от българите в Бъл-
остане сегашното име Димитровград, което В Република България трупът на Димит- ГарИЯ‘
през 1950 година беше наложено с декрет, ров е изнесен от мавзолея и изгорен, урната Проф. д-р Сретен Павловия
Така жителите на града за втори път ре- е предадена на потомците му, а улиците, Ниш, ул. ” Георги Димитров” № 67
шиха да запазят спомена за Георги Димит- училищата, заведенията и фабриките, които (Бележка^ Това цисмо е Публикувано в .

са били назовани на неговото име, сега имат нама”"а ®- "Полишика";
Не ми е известно защо българското на- други названия. Ако това го сториха власти- изреченш) ихвъРлил иослернщие две

ров.
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Пленерът "Погановски 
манастир" като повод

Отново по въпроса кога е построен 
Погановски монастир_____

Навик, незнание 

или пристрастие?
Димитровград 

може да се гордее
През това лято за дванадесети пореден път Погановски 

манастир ще разтвори широко портите си и ще приеме де
сетина художници както от нашата страна, така и от чужбина. 
Със своя талант и умение те ще пресъздадат на платното 
прелестите на река Ерма и на нейната долина.

Вече традиционно на 31 юли ще бъде открита изложба на 
миналогодишната проява, а след това ще бъдат 

"Погановски манастир 2004 :
от Велико

Да се отива на поклонение в Погановски манастир е тра
диция, дълга повече от столетие. Напоследък, особено летно 
време, тя получава отлики на масово движение - в събота и 
неделя там е задръстено от леки коли и автобуси. И това е за 
радост и похвала. Манастирът ведно с природното си окръ- 
жение е станал исторически, културен и природен символ на 
Царибродско. Тъкмо затова упоритото пласиране на недока
зани, неиздържащи обективна критика, дори неточни инфор
мации за времето когато е построен, за ктиторите му и под. 
нанася голяма вреда на истината за тоя бележит сакрален 
паметник. А тъкмо това правят монасите, които понастоящем 
обитават в Поганово и дават на посетителите невежи и прист
растни обяснения. На калугерите хайде и да простим, те по
лучават инструкции от своите по-висши по сан консервативно 
и националистически настроени старшии. Не разбираме обаче 
защо същото правят и познатите царибродскн културни дея
тели като управителят на Градската галерия Димитър Илиев и 
журналистът на "Братство” Алекса Ташков, от конто основа
телно се очаква по-голяма осведоменост и повече обектив
ност, когато става дума за отделни теми, свързани с манастира 
"Св. Йоан Богослов”. Но и те, подобно на погановските мо
наси, децидирано заявяват в "Братство", че Погановският 
манастир е повдигнат към края на XIV в.!?
Налице са три предположения

Досега са излъчени три версии относно времето кога е 
повдигната погановската обител. Кумецът на хронологически 
първата вересия е известният сръбски общественик и историк 
от края на XIX в. Стоян Новакович. Когато от Мита Ракич, 
сръбски публицист от онази епоха, чул, че върху западната 
фасада на погановскня храм, току над външния нартекс са 
вградени три песъчникови кръгли плочи с имената на св. Йоан 
Теолог, Госпогьа Елена и Господин Конастантин, Новакович 
заключил: имената Елена и Константин вероятно се отнасят 
към владетеля на Жеглиговската област Константин Деяно- 
вич или Константин Драгаш (турски васал) и неговата съпруга 
Елена. Те са ктитори на манастира, защото се вярвало, че 
Поермието влизало в обсяг на държавата на Константин. Без 
много проверки тази хипотеза сетне беше приета от мнозина 
сръбски, български, руски и френски учени, както и от черква
та и тя по инерция се предава до наши дни, макар че още 
навремето някои сръбски учени изказаха съмнение в точност
та й. Най-напред Иванов (1906), а след това Марковнч (1920), 
Баласчов (1920), Петкович (1924) и Грабар (1926) доказаха, че 
Константин Деянович не е имал съпруга Елена, а само дъщеря 
със същото име, която била омъжена за византийския импер
атор Емануил II Палеолог. Във всеки случай тези автори твър
дяха, че Поганово е повдигнато към края на XIV столетие. 
По-късно и двата варианта на това предположение претърпя
ха сериозна критика, така че драгашевската хипотеза бе отх
върлена напълно и то въз основа на множество различни 
аргументи.

Втората версия за времето на изграждане на манастирската 
черква е дело на сръбския академик Гойко Суботич. В една

участници в
приети участниците в пленера 
Симеон Панайотов от София, Мариета Конова 
Търново, Кристина Александровска от Скопие, Бранко Ни 
китович от Вишеград, Горан Ракич от Крагуевац, Иован 
Г ович от Прибой, Душан Томов от Димитровград, Весна 
Г _,.|убович-Щимац от Ню Йорк, Илиу Чобаш от Букурещ, 
Драган Мияч от Петровац на Млава, Светлана Илич от Про- 

Богдаи Николов от Ниш. Очакват се и гости-

статия от 1993 г., разглеждайки съдбата па прочутата по- 
гановска икона "Богородица Катафиги”,той окончателно 
отхвърли спекулацията за Константин и Елена Драгаш 
като ктитори на Поганово н без да пренебрегва самите 
имена, излъчи ново предположение: Погановски монас- 
тнр най-вероятно е построен в началото на XV век и то по 
почин на някои местни (?) войводи от армадите на княз Ла
зар или Стеван Лазаревич, евентуално от някои български 
(видински) владетели. Това си предположение академик 
Суботич поддържа и днес, въпреки че не е успял да го под
крепи с достоверни факти.
Какво говорят фактите?

Третата версия, според която Погановски монастир е 
изграден към края на XV столене, най-напред като хла
баво мнение е изтъкнал Васич (1928). По-късно са го прие
ли изтъкнатите белградски византолози Радоичич и Пет
кович, а особено Николич, койо доказа, че върху кръглите 
плочки от западната фасада на погановскня храм са изпи
сани имената на светиите св. св. Константин и Елена, а не 
на световни лица. Пред имената са вдълбани кръстове, 
които са светител ски символ или символ за починали лица. 
А починали лица не могат да бъдат ктитори на сакрален 
паметник.

Твърдението, че Погановски монастир е от края на XV
в. бе аргументирано и с конкретни данни в книгата "По
ганово - звено между Земята и Небето" (2002). Манас
тирът като данъкоплатежен субект не е регистриран в 
първото преброяване на населението от османлийските 
власти, което се отличавало с педантност, а започнало 
1447 и приключило 1486 година по времето на султан Мех
мед II. В турските тефтери е записано само името на село 
Поганово, не и на манастира. Втората важна дата, която 
говори за живописването на манастирската черква е 1449.
г. Тогава били завършени фреските. Надписът се намира в 
наоса над входната врата. Следователно Поганово е пост
роено между 1496 и 1449. Това говорят фактите.

Не внушаваме на никого към кое от трите посочени 
предложения да се определи. Това е лично право и разумя- 
ване. Обаче хора, конто изпълняват обществени дейности 
като управители на галерии или журналисти, без оглед па 
личния си афинитет, са длъжни да изтъкнат, че има не 
една, а три версии по въпроса кога е построен Погановс
кият манастир. В името на безпристрастието и истината.

Сп. Кр.

купие и
художници от Москва, един живописец от Япония, както и 
една художничка от Мексико.

От 1 август в продължение на десет дни те ще рисуват в 
най-различни техники. Галерията в Димитровград вече има 
над 150 картини, събрани през изтеклите десетина години, и 
това е истинско съкровище. Картините са създадени от над 
сто автори от страната и от чужбина.

Свобдно може да се каже, че художественият пленер 
"Погановски манастир” по нищо не изостава от пленера 
Сичево, който се счита за един от най-старите пленери в 
Сърбия. Но вече няколко години се носят слухове, 
перът трябва да се провежда в някоя друга среда. В Димит
ровградска община, от която са произтекли над 70 художници, 
която е просто един разсадник на таланти, има невероятно 
хубави места, но по-хубаво, по-загадъчно и по-мистично 
място от Погановски манастир няма. Инспирацията на един 
художник е най-важното нещо и тя прави картината, а тен
денциите са нещо друго и затова трябва да използваме това,

в

че пле-

което ни е дала природата.
Нека да докоснем и един друг въпрос, който е свързан с 

пленера. Има мнения, че пленерът трябва да бъде транс
формиран в "пленер на народи и народности" и което е още 
по-страшно - не трябвало да има художници от чужбина. Що 
за въпрос? Нали в тоталитарната система имахме такива 
срещи на поети, писатели, артисти, художници и то все люби
тели. Едно е да се любуваш на изкуството, а друго е да го 
създаваш. Изкуството е или изкуство, или не е! Изкуството е 
толкова по-голямо и по-богато, колкото повече отмине 
границите. Нали то не ги признава? Нима има по-хубаво от 
това? Десет художника от шест страни, тук се създава изкус
тво. Димитровград само може да се гордее с това.

Градчето има доста художници ентусиасти и ще настоява и 
в бъдеще да организира мероприятието, благодарение на 
Центъра за култура, общината и домакина на пленера Ди
митър Илиев. Друг е въпрос дали толкова малка среда може 
да се "справи” с толкова голямо културно събитие.Но нека 
това да обсъдим друг път.

Димитър Димитров 
художник

Селяните се тълпят в'малката църква и с интерес 
наблюдават Зографа как изписва образа на Светеца. 
Сега, когато с мъка и лишения възобновяват почти на
пълно рухналия храм, те внимателно следят движенията 
на вещата ръка на Зографа, която вдъхва нов живот на 
заличените от човшкото безумие някогашни светии. 
Изведнъж зацарява пълна тишина, такава, каквато я 
помнят отпреди десетилетия. Сякаш чудна светлина 
озарява стенописите и тълпящите се хора.

Срещу входната врата, на цептралиото място на отс
рещната страна Светецът изправя ръст с цялото си ве
личие и разкош. Само на лицето, там, където трябва да 
са очите, светлее хоросан.

- Зографе, къде са очите на светеца? - питат селя-

Зографът не обелва пито дума. Заковал поглед в об
раза на Светеца, той се терзае какво са излъчвали пре
дишните му очи: болка или радост, мъка или печал, 
смирение или гняв срещу палачите.

Селяните замълчават и чакат. Чака и Зографът. Ни
кой не знае какво чака. Другите светии се изнизаха по 
стените с лекота. Сякаш беше разлистил книгата на ду
шата си и там всичко пределно ясно виждаше. Сега 
ръката му застина пред очите на Светеца, като че ли 
замръзна. В себе си нечуйно отправя молба след молба 
до Всевишния да го вдъхнови и да му подскаже как да 
изпише очите на Светеца.

- Светец без очи е кощунство, срам и позор за черква
та! - сякаш гласно изрече мислите на съселяните си един 
здравеняк.

Зографът и не помисля да остави Светеца без очи. 
Той само чака божия миг. Тази тишина го гнети. Чувс
тва, че гнети и селяните, че ги подлудява. Всеки изминат 
миг все повече изостря напрежението. Ще дойде ли мо
ментът, когато безумието ще надделее разума и селя
ните ще го изхвърлят от Черквата, считайки, че пору- 
гава светлия им порив да видят черквата си възобио-

Когато се свърши мръсната работа, докато другите с 
викове и възклицания напуснаха, наведох се и взех пар
че хоросан. За спомен ли, за доказателство ли, защо ли - 
не знам. Когато се прибрах в стаичката си, извадих пар
чето хоросан и при мъждукащата светлина на газеница- 
та с ужас видях, че съм взел едното око на Светеца. 
Скрих го на тайно място в стаичката, където пазех цен
ни реликви от живота си. Но окото започна да ме прес
ледва. Особено нощем. Изплува в тъмнината и тихо
мълком ме пита: защо, защо, защо?...

Зографе, само аз си зная как тоя жив въглен ме пече-

Стефан Николов

Окото на Свете
-разказ-

вена?
- Вън, вън! - екват грубо няколко селски гласове.
Зографът изтръпва. Ето, продъпи се... на едни очи.

Бавно сс обръща кч.м отекващите все още под купола 
гласове и вижда как към него пристъпва брадясал, обле
чен в градски дрехи човек в напреднала възраст. Селя
ните свиват юмруци и крз.впишки следят похода му към 
Зографа. Бяха забравили, че се намират в божия дом п 
че вратата па божия дом всякога е отворена за всеки, 
дори и за убиеца.

Градският човек застава пред Зографа и Светеца н е 
почти плачлив глас започва:

- Зографе, аз бях един от ония, дето разрушиха черк
вата. Бях млад комунист и когато нахълтахме тук, аз сс 
суетех, защото ми сс струваше, че всички светни са 
обърнали очи към мене.

"Хайде, подкани ме партийният секретар, също буй
но младо момче. Това са само цапаници за затъпяваие на 
селяните, за смайване и заплашване с нещо, което с 
гола измислица. Вярвам, че вече си разчистил с рели
гията...”

"Остави го, секретарю, той чака да сс нахврли върху 
Светеца!" - подхвърли някой.

Не зная как чукът се озова в ръцете ми. В ушите ми 
ехтеха думите па баща ми и па дядо ми да не безчиис- 
твам. Да не взимам грях на душата си. Гласовете край 
мен и ободряваха ме, и ми се заканваха, че ако си остана 
с'ьс скръстени ръце, ще ми видят сметката. Замахвах от 
страх и големи парчета се разлетяха. След всеки удар 
под хоросана зейваха оголени зъби па камъка, готови да 
ме разкъсат.

ше п разпъваше не дни и нощи, а десетилетия наред. 
Чух, че си спрял да рисуваш тъкмо пред очите на Све
теца..."

Човекът изважда грижливо сгъната копринена кър
пичка п я подава на Зографа. Зографът я взима, разг- 
ръща я внимателно, сякаш е божи дар и се вглежда в 
окото па Светеца. Годините ни най-малко не бяха угаси
ли блясъка па това око. Зографът долавя, че окото на 
Светеца излъчва огромна вяра. Ето я тайната: вярата! 
Вярата в хората, в доброто у хората, в живота. И светли
на, огромна лъчезарна светлина с бликаща радост от 
нея, сз.с загатнато щастие, с излъчващо смирение и тон- 
лота.

ните.

- Зографе, прощавай!
Зографът вдига поглед, вижда мъката в очите му и за 

пръв път промълва:
- Не съм аз този, който прощава! - и погледна към 

хората.
Селската душа е състрадателна, 

бързо прощава.
"Ще внеса и радостта на опрощението!’' - каза си той.
Ръката на Зографа се насочва към очите на Светеца. 

Селяните ахват от радост, защото само с няколко дви
жения техният Светец оживява и ги гледа с признател
ност. Те коленичат и се прекръстват, благодарни за 
изпълнения човешки дълг.

не е злопаметна и



Интервю
Проф. д-р Петър-Емил Митев, директор на Института за социални ценности и 
структури "Иван Хаджийски" в София------------------- ------------------------- -----------

В България, както и в другите балкански страни в имаш
пазара на труда вече не е така лесно, кактопрехода, станаха и продължават да стават 

политически събития, които променят много неща по-рано. В условията на социализма всеки знаеше, че ще 
в обществото и в живота на хората. Естествено, получи работа, работното място беше така да се каже
това представлява интерес на социологията като 
наука, чиято задача е не само да регистрира и да 
тълкува промените, но и да помогне на хората 
по-лесно да се оправят с предизвикателствата на

място на

гарантирано. Сега не е така.
Освен това, за разлика от миналото, различията 

между работните места са много по-големи. Ако искаш 5 §. 
да успееш, да имаш едно добро място, ти трябва да имаш дЛ* ъ 
образование. И не само това. Още по-важно е може би, н 
че младите хора си дават сметка за значението, което -в-а> <5 
имат ключовите кодове в образованието - не формална о-^ ш 

английски език и компютъра. Това

новото време.

тш* Г-н Митев, Институтът " Иван Хаджийски" се 
занимава главно с етносоциолотята, социлогията на 
младежта и политическата социология, особено
^шд^тавЪълшуггя? **** съгЧест6ен ; 7 с^двата ключови кода, с тях се измерва всъщност и т0 беше на границата на гражданска война,

- Наблюдаваме изключително интересни промени в разликата между степента на подготовката на раз- вътрешен конфликт, който всъщност беше задействан, 
отношението на младежта към нацията - държава. На- личните хора. Но това, което стана, беше изненадващо в две посоки.

Имаше добра и лоша новина. Добрата новина беше,
* Какъв интерес проявява Вашият институт към избегна етническия конфликт. С демократизацията на

и е* сой нте ре су вам е ?м н ог о от българите в другите страната тези
страни. Специално сме работили и продължаваме да израз в политическата сфера и постепенно утихнаха. За 
работим с бесарабските българи, с българите в Украйна ТОва допринесе и фактът, че българите и турците тради- 
и в Молдова. Това е най-големият контингент с който ционно са живели добре. Свой принос дадоха и полити-
направихме две много интересни изследвания. Едното ческите партии - турската, която е базирана на турския
беше въз основа на родови спомени. Издадохме книга електорат н0 и българските партии.

Лошата новина е това, че паралелно със стихването на 
напрежението между българи и турци започна да се гене- 
рира напрежението между българите и ромите. Това е 
дълбоко свързано с факта, че преходът означаваше 
засилване на неравенството. Много заводи и предприя
тия бяха затворени, други намалиха своето производство 
и се създаде безработица. Първите хора, които бяха изх
върлени от предприятията бяха роми.

Освен това аграрната реформа от 1947-ма даваше зе
мя на ромите. Сега собствеността беше реституирана и 
те останаха без земя. Без земя на село - без работа в

на тежък

че селице са съвсем ясно очертани различия между поколе
нията в отношението им към държавата. Например на 
въпроса: ”Къде предпочитате да работите - в частно или 
в държавно предприятие?” възрастните отговарят - в 
държавно, а младите хора предпочитат частната фирма. 
Това е един от множеството индикатори, които показват, 
че младите хора се ориентират към гражданското об
щество. За тях политическият живот представлява малка^ ккБългарите за себе сикк, като най-добрите мемоари
ценност. Това, което ги интересува е възможността за бяха отличени, а за авторите им организирахме
успех, за реализация и те я търсят в сферата на двуседмична екскурзия из страната.
гражданското общество. Отношението към семейство- Другото беше социологическо, анкетно проучване на
то, към брака също е важен индикатор. Много харак- българите в Бесарабия. За съжаление, с другите
терио е това, че в България младите хора започват да общности не сме работили досега.
живеят на семейни начала без да сключват брак. Около , Ша ш пош за поЗобни изследвания на
40% от децата в България се раждат извън брака! българите в Сърбия?
Докато за възрастните хора това е немислимо - за тях - Би било много интересно да направим едно такова 
семейство и брак са взаимносвързани неща. За младите проучване. Засега конкретни планове нямаме, а в 
хора не е така - за тях той е отношение между частни Реките на Балканския етнобарометър, се надявам да 

' се стигне и до това.лица.
Характерно е и различието между поколенията по Характерно е, че въпреки изключителните трудности Града! Това криминализира тяхното поведение и се заси- 

отношенне на средставата за информации. Възрастните на българския преход и едно масово обедняване, огромна ли процесът на тяхната гетоизация, на изолацията от 
хора предпочитат да гледат държавната телевизия или да част от българите правят свичко възможно да дадат обществото и децата им остават без образование. За 
слушат държавното радио, докато младите предпочитат образование на децата си. 
частните радио и ТВ станции. Това е понятно, защото 
частните радио и ТВ станции са по-близо до вкусовете на

пръв път в България имаше нарастващ контингент от 
* Към кои специалности повече се насочват учащите се? малограмотни и неграмотни деца. Това е много тежък

проблем и, разбира се, правителството мисли за решава-- Наложиха се специалностите, които носят и общест-младите хора.
Полето на избор в частната сфера е по-голямо. Дър

жавните средства са регламентирани, имат определени 
критерии и вероятно това ги прави по-малко конкурент
носпособни.

нето му.вен престиж. Правото привлече изключително внима
ние. Сега да си адвокат е много печелившо. Хората с Отмряха МНОГО политически ИЛЮЗИИ
юридическо образование влизат и в парламента повече * „ - а а ,г _ г г тт Какви промени се забелязват в сферата на
от другите. Те са силно представена група. Лекарите - похигпическата социология?

Отношението към трите фундаментални неща по също. 
отношение на държавата - в сферата на културните инте- * д какъв е интересът към бизнеса и търговията? 
реси, в сферата на отношението към брака и семейст
вото и към работата виждаме, че държавата е на второ

- Нашето основно заключение се състои в това, че 
преходът в България е завършил. Това намери израз в 

- Прав сте - има специален интерес към мениджмента. една нова политическа скала. В България съществуваше 
На цена са също и някои филологически специалности, двуполюсен модел - имаше две основни групировки: ед

ната е консервативната на СДС, а другата е екскомунис- 
тическата. Тези две политически сили бяха окупирали 
политическото съзнание и пространство. Сега възникна 
политически център. Фактически нашата скала се приб-

място.
Същевременно се променя и отношението към нация

та. Младите хора са много по-европейски настроени, Добра И лоша новина

предимно свързани с чужди езици.

много по-открити са за света, много от тях гледат навън * Г-н професор, какви промени се забелязват в 
за своята реализация, търсят средства, за да отидат в етносоциолотята? 
чужбина и там да живеят и да работят.

Дипломата - оръжие в жизнената борба
* Какво е отношението на младигпе хора към ученето?

- Това е много интересен въпрос. Характерно е, че се 
повисява ценностното значение на образованието. Мла
дите хора си дават сметка, че да получиш диплома е да

лижи и е съпоставима със стандартната политическа ска- 
- Промените през 1989 г. завариха България в със- ла в Европа, а нашите политически партии се интегри- 

тоянието на тежка етническа криза в отношението раха в европейските структури, 
между двете основни общности - българите и турците.
Режимът на Тодор Живков беше наложил насилствена 
смяна на имената на българските турци и се създаде едно 
изключително тежко напрежение. Изобщо положение-

Промениха се много неща и очевидно се изживява 
политическия фанатизъм. Много политически илюзии
просто отмряха и хората гледат по-трезво и по-нормално 
на нещата. Интервюто взе: Ванче Богоев

Издирване ----------- 01.1944 г. на Военнополевия съд при Българския корпус в направи справка. Цитираните данни са резултат от извър-

Атанас Колев Чолаков т:Говопроучване вЦе,,тралниявоенен архив-Велико
5? -Ш-, 55 ™п”ДЖа’ Ям6олско) на доживотен строг тъмничен за- Няма никакво съмнение, че загиналият български офи-

е Бане Бугарина «.'■•-■■■хг«.ч— ™« 5Г.КТ:::г,'ТЕТ
гарнизонния затвор. Предприето преследване. Беглецът, запасният оф. к-т Атанас Колев Чолаков

пти^ия?^^™=г^Шйр
Трупът докаран' в гарнизонния заГр™ ЗЖ5;
^епТ0 -нен следовател и личен оглед от 25 военни чинове, паднал от недичевски куршум! Единствената утеха е може 

"Българският офицер Атанас Колев Чолаков е роден в с трупъ/нГоф. к-т°Ч™ аков”НеГ°ВИЯ ВЗВ°Д уСТанови' че това е ™ва’ ча благодарение на отзивчивостта на г-н Йордан
Ннкюп, Търновско, живущ в София. На 31 декември 1943 г. Това се посочва в пристигналото тези дни в редакцията на хоття в агенция 33 българите в чужбина и на
сръбски партизани обезоръжават български войници в ра- "Братство” писмо от държавния експерт в Агенцията за нахме ч^ п? ВОенен архив - Велико Търново уз- 
йона „а гара Грамада, при тунела между Грамада и Свърлиг, българите в чужбина към Минисгерския^вет „а Република талетия гщоеп сТ™™ “У Г*" " 46 Ш6СТ Д6“‘ 
па железопътната линия Ниш-Княжевац. На 2 януари 1944 г. България д-р Йордан Колев, когото бях помолил да се опита ната сръбските партизани, на памет-
под съдебна отговорност са подведени командващите дру- да издири данни за загиналия заедно с тримата отъбски на бългапгки» I им '‘“Т'0 Ще б^де нз™сан0 и и“е” 
жината зап. оф. к-т Атанас Колев Чолаков и зап. канд. под. партизани български офицер край шпнкото село К^ени^ антиФашиат Атанас Колев Чолаков. Това
Стамен Панчев Цанков, тъй като » на 31. 12. 1943 г. са сло- на 12 април 1944 годинак писмото си “р Колев посочваме поичи! ?ЛРД° ан™Фашистите от нишка Каменица. Няма 
жили оръжие пред неприятеля и не са изпълнили докрай материалът ”Кой е Бане Бугарина” от в-к Братство” 14 май съмняваме в тях. Впрочем, 12 април след-
служебните задължения”. Издадена присъда N3 1/9 - от 10. 2004 г., е бил предоставен в българските архиви, за да се дина не е чак толкова далече!

* Така се казвал българският офицер, който 
загинал заедно със сръбските партизани Душан 
Таскович - Сречко, Рада Ковачевич и Христина 
Маркишич при престрелката с недичевци на 12 
април 1944 г. недалеч от село Каменица край гр. 
Ниш

! 1

В.С.Б.
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Среща с най-известния димитровградски художникИнициативата за обучение на 
майчин език като повод_____ Сотиров подготвя две монографии и изложбаНе дали, а кога?

Компетентните институции 
зали думата за предложението на Училищния 

Основното училище ”Георги Димитров” 
Босилеград, според което от 1

* Ако иска, община Димитровград ще може да се появи като съиздател на моногафията на Со р , 
ще бъде отпечатана в Белград, В този случай определен брой екземпялри ще се печатат на о р 
език, заяви художникът.

коятовсе още не са си ка-

съвет на в
дожникът ще предложи на общината 

Димитровград да бъде съиздател на 
книгата, като финансира определен 
брой екземпляра, отпечатани на бъл
гарски език.

В книгата ще бъдат включени 
портрети, които Сотиров е рисувал от 
1946 година до днес и това не само в 
СЧГ, но и в Швеция, Испания, Шве
йцария и в други страни. На първия си 
портрет Сотиров е нарисувал 
вуйчо Александър Димитров-Ута. 
Книгата ще бъде луксозно издание, а 
печатането й ще финансират хората, 
които са нарисувани на портретите. В 
книгата ще бъдат отпечатани безп
латно (но в малък размер) портретите 
на ония, които са починали или пък по 
други причини не могат да дадат пари. 
В тази монография ще бъдат вклю
чени и критики за творчеството на 
Сотиров.

Изложбата на Слободан Сотиров 
ще стане в края на септември или в 
началото на октомври т.г. в Испанс
кия културен център "Сервантес” в 
Белград. Организатор на изложбата 
ще бъде испанското посолство в Бел
град, което ще поеме всичките раз
ходи. Хората в испанското посолство 
предпочитат портретите на Сотиров, 
защото им напомняли за великите 
испански майстори на изобразително
то изскутво. В експозицията ще бъдат 
включени 25 портрета, които ще под
бере Сотиров.

септември т.г. за 
учениците от първи до осми клас обучението да се 
провежда на майчин, български език. Отговор по 
въпроса се очаква от Общинската скупщина, от 
Националния съвет

в

на малцинството и от Репуб
ликанското министерство на просветата.

Разбира се, че инициативата 
добра. Също така не трябва да се съмняваме 
нието на служебните лица и учреждения 
ради това, че на Балканите

не е нова и че е 
в мне- 

тъкмо по
вече лъхат нови вет

рове, че всичките държави в региона се стремят 
към Европа и все повече прилагат европейските 
принципи за човешки и малцинствени права.

Въпреки всичко това надали 
2004/2005 година обучението в босилеградското 
основно училище ще започне да се провежда на 
български език поради простата причина, че за под
готовките все пак е необходимо известно 
решението на Училищния съвет на ОУ "Георги 
Димитров" се подчертава, че за цялостната реа
лизация на учебния план и на програмите е необ-

своя

в учебната

еме. Вв.р

ходимо компетентните в просветното министерст
во веднага да започнат изготвянето и превеждането 
на учебници по всички предмети от 1 до 8 клас. От 
друга страна този факт не смее да бъде оправдание, 
че в момента не съществуват необходимите усло
вия за обучение на български.

Затова е най-важно новата инициатива да не се 
забрави, да се работи върху нея. Компетентните 
възможно по-скоро да вземат решение и да запо
чнат подготовките. Да не се случи и в началото на 
учебната 2005/2006 година да се каже, че все още не 
са създадени условия за обучение на български 
език в основните училища на българското малцинс
тво.

Слободан Сотиров със съпругата си Драгана и дъщерята им Йорданка, която ще 
кандидатства в художествена академия

Тези дни в центъра на Димитров- които и портрета на легендарната ски 
град се срещнахме със световно извее- шампионка Ерика Хес. По думите на 
тния димитровградски художник Сло- Сотиров в тази книга ще бъдат отпе- 
бодан Сотиров. В разговор за нашия чатани около 40 портрета. Всички 
вестник научихме, че художникът разноски за печатането на книгата на 
подготвя две книги с портрети, както английски и немски език ще бъдат 
и една изложба в Белград.

Първата му книга с портрети се 
подготвя в швейцарския град Флили, в нарисувал Сотиров, се подготвя в Бел- 
който нашенецът е пребивавал преди град и би трябвало да излезе до края 
години. Той е нарисувал там множест- на годината. В нея ще има много по- 
во портрети на жителите на това мал- вече портрети и тя ще се печата на 
ко, но хубаво планинско градче, сред сръбски, английски и немски език. Ху-

поети от швейцарците.
Втората книга с портрети, които е

М.Т.
Б.Д.

В Босилеградска община родители! кайкто и питиета. На изпита дойдоха около 
Постепенно обаче тази хубава традиция бе- четирийсет души, тържествено облечени. По- 

ше прекратена. Но отпреди две три години в чти цялото село.
Долна Лисина започва да се съживява. Учи
телката Верка Алексова в договор с учени- изпълниха учениците, започна общото весе-
ците и техните родители уертойваше малко лие. Освен касетофон, имаше и жива музика,
тържество с подбрана програма, обяд и весе- Учителят Зоран Герасимов с акордеона си до
лие. Днес тя вече не работи в това училище, късно задържа рикачевчани в училището,
но изпитите продължава да организира мла- Изпяха се много песни, изиграха се много хора,
дият учител Славко Спасов. На тазгодишния бяха възкресени и много спомени за времето

Дългогодишната традация на изпитите на изпит бе поканена и Алексова. учениците ма някогашните изпити. Веодушевеми от тър-
края на учебната година, по незнайни причини изляха песента ”Хей свърши се таз година.... за жеството, рикачевчани се зарекоха никога ве-
беше премахната, и почти забравена. Поко- раздяла дойде час
ления и поколения, днес вече възрастни хора, с програма, а след това започна веслието, което Докато има ученици тук, ще има и изпити! 
гордост си спомнят и преразказват последния продължи до късно след обяд. 
ден от учебната година, когато се съобщаваха 
бележките и когато се устройваше тържество Рикачево, където се проведе истински изпит, бъде съживена и в останалите боснлеградски 
по този хубав повод. Спомнят си представле- Вдъхновена от изпитите по времето когато тя села, в които още работи училището. Прнме- 
нията, които децата подготвяха за родителите била ученичка учителката Димитринка Пене- рите от Долна Лисина и Рикачево трябва да 
си и за останалите гости. И авторката на тези ва, решава да направи същото удоволствие и бъдат вдъхновение за учителите и хората от 
редове с носталгия си спомня за изпитите в забава за своите шест ученици и за единен- тези села. Защото спомените от изпитите са 
училището в село Долна Лисина по времето веното дете в предучилищната подготовка и едни от най-свидните и галят душата на човека 

работеше учителят Никола Вели- за останалите жители на селото. Селяните съ- дорде е жив!
що се включват в подготовката купуват агне, 
обезпечават скара, баници и друга храна,

На 20 юли в 
ДимитровградВъзобновява След културно-забавната програма, която Изложба 
” Видовденски 
салон

се традицията 

на изпитите
На 20 юли в димитровградската 

градска галерия ще бъде открита 
изложба под название "Видовденс
ки салон". Ще бъдат експонирани 
творби на няколко десетки худо
жници от градовете в Южна и Из
точна Сърбия. Сред тях са и димнт- 
ровградчаните Димитър Илиев и 
м-р Мича Мнтич, както и Перица 
Донков от Ниш, чието потекло е 
от Димитровградския край.

и изпълниха кратка че да не прекъсват-традицията на изпитите.

- единодушни бяха те.
Надяваме се, че традицията на изпитите щеОще по-интересно и по-хубаво беше в село

когато там
нов, сега вече покоен. Колко радост и веселие 
доставяше този ден на нас, децата, и на нашите

Милапка Зарева Б.Д.

Нишки камерен хор пред много публика, Както в Сърбия, така ц при нас народът 
която беше доволна. Преди един месец в започна да слуша турбофолк за сметка на 
Москва участвахме в голям фестивал па класическата музика или традиционната 
изкуствата и взехме Гран при в категория родна музика.”

"Родна песен” с хор с богат опит и тра- за класически песни и в категория за

•Бургаският хор "Родна песен" е 
спечелил награди на всички 
конкурси и фестивали, в които 
участвал

© те
Ш 1> По този повод питахме Николай Мерд-

диция. Един е от първите български хо- църковна славянска музика”, каза Мерд- жанов за отношението на младите в Бъл- 
рове, понеже съществува пад 110 години, жанов за в. "Братство”. Той сподели, че в гария към класическата музика и по-спе- 
от края па 19 век. Николай Мерджанов е Бургас преди години е направен голям циалио към хоровото пеене.

^ диригент на този прочут хор от 1997 го- хоров фестивал и че е дошъл на Хоровите "Проблеми нма както в Сърбия, така и 
дина. Срещнахме го в началото на юли на тържества в Ниш, за да направи контакти в България. Допреди 15 години българс- 
Хоровиге тържества в Ниш и най-напред и да покани сръбски хорове и хористи от ките хорове, където се появиха на кон
ни каза, че от 1999 "Родна песен” е поб- други страни да участват във фестивала, 
ратимена с Нишки камерен хор, а през(О) курси, винаги печелеха първи награди. За 

Диригентз,т от Бургас с доволен от съжаление след това много млади дирн- 
2000 г. е участвала в Хоровите тържества, това, което е чул и видял на Хоровите гентн напуснаха България и отидоха да 

"Първи награди спечелихме почти па тържества в Ниш: работят в чужбина. Затова започнахме да
всички международни фестивали и кон- "Много се радвам, че Хоровите тър- изоставаме малко в областта на хоровото 
курси, и които сме участвали: в Ланголсп жссгва все повече се разрастват п чс изкуство, а от друга страна много добри 
(Англия), в Ню Шатъл (Швейцария), в все-ио добри хорове се канят. Това с мно- хорове правят в Китай, Виетнам и други 
Корк (Ирландия), в Дрезден и Хамбург го добро нещо. Също така е добро, че страни и много искат дп напредват. Но 
(Германия), в Гориция (Италия). Награда много известни личности са канени за чле- Иван Вазов каза "Където е текло, там пак 
взехме и в Марибор (Словения). Тогава ноае на жури. Трето, винаги има много ще тече”, 
минахме през гр. Ниш и направихме един публика, което много ме радва. В това

с отношение България малко отстъпва.

шШ
М. Тодоров

съвместен изключителен концерт



ИЯТЛ1ТСКМЕ!

Пред селската къща 
най-отпред роза - 
за добре дошли.

В димитровградската библиотека ”Детко Петров” 5*Промоция на 

книгата "Когато 

ангелът обича"

2любовта и "кралското изкуство”. Отговарайки на 
въпроса на един посетител какво означава крал
ското изкуство, авторът сподели: ’ Това е знание и 
умение да се предизвикат промени в съотвествие с 

На по-високия стадий на човешкото 
когато и човешкото съзнание рязко се

о.
< Теменужка:
о. да я помириша само,
I?
2 коленичих.волята.
5развитие,

разширява, се стига до кралското изкуство, което 
В димитровградската Народна библиотека в подразбира 5 екстремно тежки процеса - креиране 

петък вечерта се проведе промоция на първата на личността, илуминация, трансцедентация, 
младия димитровградчанин Микица деидентификация и преминаване в абсолютното .

Директорът на библиотеката Иван Иванов 
жега дели, че Микица Алексов лани е проявил желание 

ден, фоайето на ведомството добре бе запъл- книгата да се печата от това ведомство, но поради

Росата спи
на най-хубавата постеля 
трева и цветя.

ВИЗИТКА
Димитар Аргакиев е 
роден през 1949 г. в 
село Драинци, 
Сурдулишка 
община. Юрист е по 
образование, а 
живее и работи в 
Скопие.
Автор е на 
стихосбирките 
"Принципите на маг
мата" (1996),
"Съзвездие“ (1997), 
"Ден в Драинци"
(1998) и Тпас от 
светлина" (2001). 
Носител е на 
наградата 
"Стихотворение 
2001" от 35-ия 
световен конкурс за 
хайку в Япония, 
както и на 
наградата за 2002 г. 
на Световния Хайку 
Клуб.

книга на
Алексов "Когато ангелът обича”, която излезе спо- Слънце изгрява. 

Пад ябълков цвят 
славей сънлив.

::преди няколко седмици. Въпреки голямата 
този
нено от любители на литературното творчество в ЛОшото финансово състояние това не е станало, 
града. За книгата говори самият автор, докато Иванов изрази задоволството си от факта, че 
димитровградската поетеса Елизабета Георгиева и Алексов междувременно е намерил начин книгата 
местният актьор Борис Лазаров четоха откъси от Му да излезе. Да припомним, че първата рожба на 
неговата творба. Микица Алексов бе печатана от белградската

По думите на Алексов темите в книгата му са къща "Ведес”.

I Горе гълъби,
I долу влюбени - не чуха 
I перце падна.
I Колко червено 

Ш есенното слънце залязва - 
и вятърът червен.
От кофата 

Н в кладенеца падат 
капки сълзи.

Й Жълти цветове 
плета накитили.

^ Тиквата цъфти.
Лятна нощ.

^ В калната бара 
звездите се къпят.

У
Трева и брези 
от моя до твоя дом 
и една долина.

Б.Д.

В конкурса "Почисти днес, за да 
бъде зелено утре"_____________ Мила Васов

Пчела, пчелаСаня Цветкова сред 
12-те най-добри НаД.

Не съм пчела
и не кацвам по всички цветове.
Моята слепота 
кънти в Космоса 
и ехото на моя глас 
стига до тебе 
като миризма на липите 
през цветния юни
И не искам да бягам од теб 
защото знам - 
това е любов.

В конкурса на ЦХФ - интернационал и Министерст
вото на просветата на Република Сърбия под название 
"Почисти днес, за да бъде зелено утре”, участваха уче
ници от 126 основни училища от Сърбия и Черна гора.

Журито прегледа пристигналите рисунки и избра 
дванадесетте най-качествени. Една от тях е и рисунката 
на Саня Цветкова, третокласничка от Основното учи
лище в Долна Любата. Наградените ученици гостуваха 
на Министерството на просветата в Белград. Цветкова 
и още двама отличници от това училище, придружвани 
от учителя им Зоран Цветков, прекараха три незаб
равими дни.

Благодарение на Саня Цветкова, основното учили
ще получи 18 ценни репродукции на картини на 
световноизвестни сръбски художници. Заслуга за този 
успех има и преподавателят по изобразително изкуство 
Милко Александров, който всеотдайно работи с децата 
и се опитва да развие вродения им талант за рисуване.

М. 3.

#
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Белградската актриса Аня Попович гостува в 
Димитровград_______________________________

” Истините и лъжите на 

една блондинка”
Антология Костадин Златков

Смерч кото сила имам:
- Смееерч!
Наоколо нямаше никой да му кажа какво 

Излязох рано да ловя пъстърва на язовир Дос- виждам. Повечето народ беше на събора в Бръ- 
пат". Времето обаче се разтури - удари ситен 
дъжд, после го обърна на сняг. Пъстървата оби-

Белградската актриса Аня Попович изпълни в петък вечерта в 
малката зала на Центъра на култура монодрамата "Истините и 
лъжите на една блондинка”. Актрисата е и авторка на този 
съверменнен и предимно хумористичен текст, в който се говори за 
типичните размишления на една млада и наивна жена в Сърбия в 
периода на разпадането на СФРЮ и след него. Актьорското умение 
на Аня Попович, която преди 15-ина години получи "Златна арена” в 
престижния филмов фестивал в Пула за ролята си във филма 
"Забравените” на сръбския режисьор Дарко Баич, не може да се 
оспорва, но монодрамата й не привлече по-голямо внимание сред 
почитателите на театралното изкуство в Димитровград.

Дали димитровградачни помислиха, че представлението може би 
е "лъжипара”, или пък задушното време тоя ден ги отвлече на друга 
страна? Както и да е, на представлението присъстваха само 15-ина

Ето какво ми се случи навръх Гергьовден.

щен, за да люлее помакинчетата на гергьовс
ките люлки. Рибата не вървеше, та нямаше и 
рибари, а времето си беше направо кучешко, 
ако го преценява разумен човек, а не такъв като 
мене.

- Смееерч! - викнах още веднъж.
Съобщавах го вероятно на птиците, които не 

се виждаха, но чувах гласовете им, или пък 
виках смерча да дойде при мене.

Кошерището се въртеше около себе си и в 
същото време напредваше към стената. Вър
веше на зигзаг, сякаш беше изтървало нещо във 
водата и си го търсеше.

Водното пространство трудно се мери на око, 
но ми се стори, че смерчът е близко до мене. 
Даже помислих, че може и мене да търси, защо
то с такива неща си имаме взаимна слабост. 
Изтръпнах от щастливата мисъл, че наистина 
може да дойде, да ме вземе и да ме полюлее, а 
после да ме пусне къде ще.

Решително тръгна към мене, сякаш ме видя 
разбра какво искам. Скочих на крака. Дали 

от уплаха или от радост - не мога да кажа. 
Обаче, изглежда, нещо не му харесах, та се 
поколеба и обърна към стената.

Горният му край заприлича на огромен 
и изостана. След това се сгъна на две. От

ново се сдипли, прекъсна се по средата, накъса 
се на няколко места и изчезна, както изчезват 
виденията. Заливът побеля: изпитата вода 
даше и язовирът вреше.

Около мен заваляха риби, загребани от смер

ча такова време, но сега не пипаше.
Към обед се попроясни - огря благо слънце, 

та ми се доспа. Направих си легло в едно залив- 
че и полегнах. Обичам да спя на открито - в 
гора, в ливада, особено в букова шума - няма 
значение къде - важно е над мене да има небе и 
птици.

Заспал съм веднага.
По някое време усетих, че става нещо неред

но. Отворих очи - затрупан съм в сняг. Не мета 
да разбера къде съм. Над язовира лежеше 
тъмен, сърдит облак. Облакът сипеше сняг.

През май буен облак дълго не трае, та го 
почаках да се извали и да си отиде. И наистина 
след малко се показа слънцето. През пълзя
щите по водата облаци - бели, изкъпани стада - 
съзрях Сърница. Тежкият облак като крадец се 
измъкна към Гърция. Подире му нахлу светли
на, пълна о невидими птици.

Лежах по гръб и гледах небето, както това 
правят косовете, когато благославят с песента 
си слънцето. И тогава видях, че от връх Унден, 
който е в Дикчанската гора, се спуска искряща, 
просека, сякаш някой развива сребърно платно 
и го простира върху боровете. Платното се сте
леше пряко ридове и долове и падаше към язо
вира.

посетители, което накара актрисата да заяви, че това е прецедент в 
кариерата й: "Реакциите на публиката бяха добри, но когато има 
повече посетители, се получава по-добро представление. Просто не 
очаквах, че в града със 115-годишна театрална история това може да 
се случи”, заяви Аня Попович. Б.Д.

Босилеградските 
фолклористи летуват в 
Каварна

или

По покана на община Каварна и нейния кмет г-н Цонко Цонев 
четиридесет членове на първия и на втория състав на танцовия ансамбъл 
към Центъра за култура в Босилеград, както и членовете на музикалната 
секция, от 15 до 25 юли безплатно 
Черноморското крайбрежие.

- Десетдневното летуване на босилеградските танцьори и музиканти, 
всъщнст представлява награда и знак на благодарност за участие на 
нашия танцов ансамбъл на Общощобългарския млдежки фолклорен 

С Б'^лгаРия» сърцето”, който от 14 до 17 май се проведе : 
К-аварна, заяви Славка Накева, директор на Центъра.

рамките на летуването босилеградските фолклористи Ше 
изнесат няколко културни програми в Каварна и околните места - 
Русалка, Добрич и др.

писк
юл

летуват в този известен курорт на
Горният край изведнъж се изправи, долният 

се усука, усука. Усука се много пъти и тръгна по 
средата на язовира. Приличаше на пчелно ко
шерище от старите, плетените и лепени с тезек. 
Дъното му лазеше по водата, а върхът се люле
еше в небето.

па-

вча.
Отнейде долетяха големи, сиви и неми птици, 

грабнаха ги и изчезнаха.Изведнъж нещо трепна у мене и викнах кол-

П.Л.Р-
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Корените на "Братство" (61 И славинчани щеЗабранените теми и 

цензурата ШЧЬЗФМ®
Царибродското село Славния 

(днес в Пиротска община) бешекн^гоизд^в^ето^културните^^руТи манифестации! Там^76’ ^илма’ 
^Гб1%Н^ЧнеаНр3оТванЛоаСТТа "РаВОТ° ^

Типична държавна цензура в печа- редакцията настъпи някакво шушу 
та имаше в Кралска Югославия. Ко- не, директорът на "Братство” Борис 
гато бях ученик в Пирот, вечер отивах Костадинов нервно излизаше и вли- 
в наи-близката кръчма, за да прочета заше в канцеларията си, телефонът 
вестника, който получаваше 
заведение. Забелязвах често

където е 
това, което не иска първо по множество начинания, 

а преди всичко е известно като 
селище, което е дало най-много 
учени хора с най-различни спе
циалности. То обаче е едно от 
последните села, което е решило 
да възобнови църквата си. Мо
же би затова пък славинчани ще 
направят най-успешната рестав- 

няко-

ка-

това му постоянно звънеше, а главният 
редкатор на списанието Миле Ни
колов беше жълт като восък. Всеки

пъти, че
на мястото на някои колонки беше 
останало бяло пространство. Обясни
ха ми,

рация, за да възвърнат 
гашния блясък па своя храм.

Църквата "Свети Георги” в 
село Славния е скромна едноб- 
родна постройка от камък. В момента е в ока
яно състояние. Преддверието е срутено 
отдавна, а покривът е обраснал с бурен, чиито 
корени навлизат дълбоко в самата постройка.

от нас се интересуваше какво става и 
че цензорът на вестника е най-после един колега ми каза: "Про- 

изхвърлил статията, която е трябвало чети статията на Стоядин Стошич - 
да бъде отпечатана на това място. Дичо на 14 страница." Бързо отворих 
Някой път имаше и по няколко такива списанието и на посочената страница 
бели петна, а някои вестници бяха без прочетох: "Развитие на антифашист- 
бели петна. КОто движение в Босилеградски

Любопитството ми беше голямо, край”. В статията си Дичо беше 
Какво е трябвало да се отпечата тук, а нал и въпроса за границата, след като 
цензорът не е позволил? Това разбрах в Ньой било решено Босилеградски

край да бъде присъединен 
към Кралството на СХС. 
Стошич пише: "Босилег-

тте апостоли. Целуващите икони отдавна са 
откраднати от неизвестни лица. Десет еднакви 
правоъгълни полета, поставени отвесно в 
долната част, са зографисани с еднакви фло- 
рални мотиви. Владишкият трон е направен 
от дърво и без особена украса.

Интересно е да се каже , че в използваните 
материали, особено тези в източната част на 
преддверието, има ислямски елементи, което 

=щ може да бъде интересен 
И въпрос за изкуствоведите и 
I архитектите.

Макар и скромна, черквата 
I "Св. Георги” има архитектур

ен ни, художествени и историчес- 
ки стойности, които задължа- 

I ват славинчани да я защитят от 
’-‘.1 по-нататъшно пропадане. Още 

^ повече, че Славиня е старо се- 
| лище (споменава се още през 

^ далечната 1447 г., а като Исла- 
вине през 1576 г.), а черквата е 

>40 единствената светиня от мина- 
■в лото, която е останала на сла- 
>.3 винчани и те трябва да я възоб- 
в новят, за да запазят част от 

своята история. На това ги 
задължават и техните прадеди, които, според 
Коста Костич, дали чак хиляда жълтици, за 
да получат от султана позволение за 
построяването на църквата.

За възобновяването на славинската цър
ква е формиран подсъвет в Димитровград, 
който ще предлага активности и ще събира 
средства. Славинчани апелират да бъдат фор
мирани подобни съвети и в Пирот, Ниш, Бел
град и други места, където живеят преселници 
от това село. Главният съвет ще бъде фор
миран в Местната общност на Славиня. Той 
ще открие събирателна сметка за набиране на 
средства за възобновяването на църквата 
"Свети Георги

Всички заинтересовани могат да се обадят 
по телефона (010/356-368) на председателя на 
МО на Славиня Никола Делчев.

засег-
Засега няма сигурно сведение кога е пост

роена църквата. Знае се обаче, че тя е възоб
новена през 1844 г., което е записано над вход-Стояяин СТОШИЧ-ДИЧО

РАЗВИТИЕ НА АНТИФАШИСТКОТО 
ДВИЖЕНИЕ В БОСИЛЕГРАДСКИ 

_____________ КРАЙ

* г,

[ЖЗйИрад бил окупиран от Пър
ви пехотен полк от Враня 
на 6 ноември 1920 година, 
командуван от полковник 
Картинович. Преди този

а
I *&

Босилеград бил огупиран от Първи пехотен полк от Враня 
на 6 ноември 1920 година, командуван от полковник Картинович. 
Преди този полк да заеме границата, българските власти се изте
глили в Кюстендил и София, а със себе си занели цялата архива или

полк да заеме границата, 
българските власти се из
теглили в Кюстендил... И 
т.н. Стоядин Стошич на
писал, че Босилеград бил

чм Ч23Ш&я изгорили. дам I;

едва след 1960 година, когато станах [ С!мОКУПИРАН!журналист.
В "Братство” не е имало класичес- На следващия ден в редакцията се 

ка цензура, но главният редактор ви- говореше, че първо се обадили от 
наги казваше, че еди коя си статия, Комитета в Димитровград, по-късно 
която предлагам, не е "на партийната се обадили и босилеградските поли- 
линия”. Демек в момента не отговаря тици и казали, че ще се обадят в Цен
на политиката на партията и не може тралния комитет и ще поискат обяс- 
да бъде печатана. Не мога да говоря нение защо е написано така. Миле 
от името на колегите, но аз схванах Присойски се обадил по телефона на 
защо Тодор Велчев, Асен Лазаров или Стоядин Стошич, а той отговорил, че 
Борис Костадинов ми връщаха някои тогава Босилеград сигурно не е бил 
статии и затова самият аз почнах да освободен, а е бил окупиран!

За тази "грешка” на Стоядин Сто
шич никой не е отговарял. Но ако това 

Ето един пример. Разбрах, че в на- беше написал някой от малцинстве-

*■
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пата врата. Със сигурност може да се каже, че 
това село е имало черква много по-рано. По 
всичко личи, че за възобновяването е използ
ван материалът от старата църква, срутена 
най-вероятно през турско време. Също така 
със сигурност може да се твърди, че преди
шната църква е била много по-хубава и по— 
монументална. Това си личи от старите ка
мъни, които са поставени на вратата, прозор
ците, конзолите, абсидата и мишите на възоб
новения храм.

Фрагмептарно запазеният стенопис е в 
твърде окаяно състояние и от ден на ден все 
повече пада заедно с влажната мазилка. Спо
ред изкуствоведите касае се за стенопис от 19 
век. Иконостасът е от същия период. Нап
равен е от резбоваио дърво, с изрязани кръст
чета, птици, кончета с криле (в централната 
горна и с флоралпи мотиви в долната част). 
По средата на иконостаса са подредени икони 
от царския ред, а в горната част са дванадссе-

преценявам може ли това да мине или 
не може. Така станах "автоцензор”.

шите издания не може да се пише ните журналисти, развръзката па слу- 
по-свободно за Мирния договор от чая никак нямаше да бъде такава. 
Ньой, сключен на 27.11.1919 година.
Всички знаехме, че по този договор дължихме да пишем, че Босилеград е 
нашите краища са присъединени към "присъединен” или "границата е лре- 
Кралството на СХС, но не се опит- местена на изток". Автоцснзурата 
вахме да обясним по-подробно на беше толкова силна, че тя всъщност 
читателите как и защо е станало това. беше своеобразен вид цензура и вър- 
Ние казвахме тези краища "са при- шеше същата работа както и партий- 
съединени”, "границата е преместена пата линия на директорите и главните 
на исток”, "Босилеград и Цариброд са редактори, 
отнети от България" и подобно.

Когато излезе "Мост" брой 88, в

И след това събитие обаче ние про-

-Край- Сретен Игов

Богдан I (иколон

:Нашите села: Бслут 151 па, което предупреждава е, че на селата” и за извънредни ре- 
в селото, впрочем както и в зултати през 1984 година била 
много други босилеградски удостоена от Общинската 
села, има много ергени. Дево- скупщина в Босилеград с Ос- 
йкн няма, а тези от Босилег- мосептемврийска награда, 
рад и от вътрешността не ис
кат да се мъжат за "селски ер- възстановени 
гени”.

Селище с 28 домакинства
Според данни от преброя- ване през 2002 година то е 

ването на населението през имало само 28 домакинства и 
1948 година с. Белут е имало 85 души. Председателят на 
36 домакинства със 192 жите- местната общност в селото 
ли. През 1953 година в 39 до- Васил Асенов казва, че през 
макинства са живеели 189 ду- последните две години броят 
ши, през 1961 имало 46 дома- на жителите спаднал на 81. Те 
кинства и 193 жители, през живеят в махалите: Вучина,
1971 броят на домакинствата Бузаджинци, Головуковци, 
останал същият, но броят на Дълга падина, Шуковска, 
жителите намалял на 146, де- Бойкова и Капиджина.

Асенов казва, че най-много
имало 36 домакинства със 105 белутчани са се изселили в вия. Въпреки че броят на жи- 
души, през 1991 в 32 домакин- Босилеград, след това в Ниш, 
ства живеели 99 лица, а по Лесковац, Враня и в различни 
време на най-новото преброя- места на предишна Югосла- градини са обработени. Оно- в тогавашната акция "Срещи

Освен, че очакват да бъдат
пропадналите 

босилеградски предприятия, 
Дока-го сегашните ергени белутчани се надяват, че Об- 

пе могат да се оженят, през щинската скупщина и други 
70-те и 80-те години на мина- донори ще им подпомогнат да 
лия век младежката органнза- прокарат водопровод в село- 
ция в селото е била сред най- то си. Сега само малък брой 
активните в общината. Тога- домакинства имат водонрово- 
ва много белутчани работили ди, така че водоснабдяването 
в Босилеград, а живеели в се- в Белут и по-нататък е твърде 
лото си

Васил Асенов
сет години по-късно в него

и организирали богат сериозен проблем, 
културно-забавен живот. Ме
стната общност се включила

/Край/телите драстично намаля, ня
ма неокосени ливади, всички

Богослап Янсп



Пъстра страница мнннн
Животът пише романи

|3дравс би и ИС исках, защото ако се бях върнал, сигурно биха ме 
взели да се бия . Срещу кого и за какво?!

-Ходиш ли си сега в Модрича?
-Вече няколко пъти, но ако ме питаш защо не се върнаПаметта работи 

най-добре вечер там, ще ти кажа. Дъщеря ми се омъжи за военен и сега 
Ниш. Единият ми син живее в Димитровград,живее в

където купихме стара къщичка, а другият - Ален, следва 
медицина в Стара Загора в България. Напиши, че много 
съм благодарен на България, че ми даде възможност си
нът ми да следва там. Той завърши в Димитровград гим-

Все още ли помните наизуст куплетите от лю
бимата си детска песничка? През коя година е 
създадена българската азбука? А как бяхте об
лечени вчера? Дори и да не се справите с подобни 
предизвикателства към паметта, не е задължи- I 
телно да страдате от деменция. Проблемът може 
да е просто в недостатъчно тренираната памет.

Счита се, че човек започва да забрява от около 
20-годишна възраст, когато завършва половото 
съзряване. С течение на годините мозъчните клет
ки постепенно намаляват. По-рано учените са 
смятали, че невроните започват да умират още 
след раждането. Днес обаче се знае, че това не е 
точно, защото дори при по-възрастни хора могат да 
се образуват нови връзки между мозъчните клет-

назия и това беше негова мечта.
Когато останали в Криводол, НайдаиСеад на практика 

нямали нищо. Дори и родната къща на Найда била в окаяно 
състояние. Но с упорита работа успели да стегнат къщата и 
да се настанят. Взимат си две кози, после едно прасенце, а 
като бивш граничар той има "привилегии” в заставата и 

всеки ден донася помия. Междувременно трудолю-оттам
бието на Сеад не остава незабелязано. Намират се добри 
хора, които му помагат да започне на работа в Кому- 

гр. Модрича Сеад Исич налац”. ("Излезе, че дори и фирмата не 
1 1 "Комуналац в Модрича, "Комуналац в Димитровград ).

Като електроинженер той работи на контрола на помпите.
Посредством общинската програма за подпомагане на 

селата Сеад получава от "Сточар" една крава на пет 
години, със задължението да върне женско теле. След две 

дълга. Днес семейството Исич има една

Найда и Сеад Исич
съм си сменил,ки.

Играта на карти, решаването на кръстословици, Надали па младия босненец от 
шахматът, четенето на книги или дори запомня- Му е хрумвало някога, че ще сс влюби в българка от Долни 
нето на телефонни номера се препоръчват за все- Криводол докато през 1969 г. идва да отслужи военната си
Експерименти с^бштни от Апцхаймер^а3доказали! I служба като граничар в граничната застава край това село. 
че хората с по-високо образование и тези, които се И Но тъй като на сърцето не може да се заповяда, след 
занимават по-често с интелектуална дейност, са I войниклъка Исич заминава в родната си Модрича с мла- 
по-устойчиви спрямо коварната болест. Ученето I дата сн булка Найда, за да реализира на дело идеята за бра- години погасява
%Лестото*зпошванТеанаакал^летори и компютри 1 тството и единството между народите и народностите на оборПГкозите и трябваше да ги

I ™“а НаГй„СаЛГДолни Криводол, българка от грани- прекара в него. Дотогава ги държал в една напусната 
ресът, небалансираното хранене, пушенето, кафе- § а става босненка. Исич, млад електроинженер с по- шара. Над кошарата си построил плевник, със средствата, 
то, алкохолът. | ’ обпазопание работи в тамошното комунално пре- получени посредством "Натура балканика , купил мото-
щието "е отР°80доа19ачаса,Якогато^паметга'1'работи | дприятие "Комуналац’’ а Найда - в рафинерията в Мод- култиватор вторг‘Употреба- Засадили в имота нагаацуЗ 
отлично. Ранните часове пък са най-неподходящи рича. Бракосъчетанието е успешно, раждат се деца -една декара картофи, 2 царевица, 4 пше ц , ■
за усилена умствена дейност. Паметта започва да ! ДЪЩеря и двама синове. От време на време семейството общо 35 декара имот, а Благой Петров от Долни Криводал 
работи по-добре след 14 часа. За работата на нев- ; Криводол при родителите на Найда. Така е до му е дал безвъзмездно да обработва и неговата земя.

края на април 1992 г. За случилото се носле разказва Сеад, -Не мога да се начудя на тези чийто имот пустее тук, а те
по-добра памет перспективи предлага и спортът, ; докато седим под сянката в двора на семейната им къща в си стоят в града без раоота. ма мен ми завиждат,
които подобрява кръвообращението и повишава | Долни Криводол: просто работя. Никога не съм орал и копал, а ето - сега
листисч^тат ч^най^важнозадълголетнатажзбюа 9 -Попитах тогава моя директор да ме пусне малко по- станах земледелец. Децата си трябва да изуча и ще го
памет е да се наблегне на стимулирането на мо- 1 рако, за да отида пред Първи май да ям българско агне. направя. Гук се научих и ракия да варя. Много обичам 
зъчната дейност на детето през първите десет го- 1 Той, разбира се, ме пусна и ние с жената и децата прие- греяната ракия, разказва Сеад и с въздишка споделя : Да 
Дини- 9 тигнахме тук. А после...после започна глупавата война в не беше Милошевич...!

§ някогашна Югославия и аз не можах да се върна. А може

ко-

а аз

А. Ташков

ШщМШШШШШШЩЩШ
___Съставил: Драган Петров .

Водоравно: 1. Част от игра на тенис. 3. Машина за 
рязане на дъски. 7. Остров в Адриатическо море. 10.
Пристанищно съоръжение. 11. Горна камара на
парламент. 12. Безалкохолна напитка. 13. Френско .
модно списание. 14. Край на плат. 15. Скъпоценен Умен чопе15; 4 Генералният секретар на
камък с червен цвят. 16. Българско мъжко име. 17. °0Н- ч5- Пустиня в Индия. 6. Едноличен търговец 
Столицата на Сирия. 18. Кръгла годишнина на (ськр.). 7. Дълга женска домашна дреха. 8. Името на 
някое събитие. 20. Град в България. 21. Първата и сръбската шахматистка Марич. 9. Машини, от 
четвъртата гласна. 22. Дребни стърготини от дърво. к?ито се теглят пари. 10. Първо излизане на сцена 
23. Кухина в планина или под земята, която има И- Американска тенисистка. 12. Идоли. 14. Най-из- 
вход. 24. Горски хищник. 25. Цветни хартии, които весгната гръцка оперна певица. 13. Летателен 
се лепят върху стена. 26. Дума, с която потвър- апарат. 16. Подна постилка. 17. Женска рожба. 19. 
ждаваме. 27. Митологически създател на Рим. 28. шапка. 20. Изделие, с което се залепва нещо. 23. 
Стил в литературата. 29. Позиция в шахматната Малкото на патица. 25. Домакински съд. 26. Точно 
игра. 30. Кон (поет.). 31. Категорична заповед. 32. календарно време. 27. Стил в рок музиката. 28. 
Войскови части. 33. Слаба ракия. 34. Увеличително Изцедена плодова течност. 29. Могъщество, сила. 
стъкло. 31. Река в Италия. 32. Втората нота.

Отвесно: 1. Петата нота. 2. Ехо, екот. 3. Изклю-

Прибиране и добиви
През първата година мащерката се 

прибира само един път, а през след
ващите години - два пъти. Първото прибиране се извършва в 
периода на масовия цъфтеж на растенията, а второто - през 
септември и октомври. Прибира се с косачка или с други 
прибиращи машини, в сухо и слънчево време. Преди при
бирането посевът трябва да се изплеви с оглед да се получи 
чиста суровина. Растенията се изрязват на височина 10-15 
см. За получаване на етерично масло изрязаната надземна 
маса се прибира в свежо състояние. Ако мащерката ще се 
заготвя катод рога, прибраната суровина се почиства от 
плевели и се изсушава по естествен начин, като се разстила 

под навеси. При влажно време може да се изсу
шава в сушилни при температура 40-45°С. След изсушва- 
нето дрогата трябва да е запазила своя естествен зелен 
цвят на листата и стъблата и моравочервен цвят на цве
товете. Изсушената маса може да се орони и да се почисти 
със специални чистачни машини със сита с диаметър на 
отворите 0,5 мм. През първата година от декар се получават 
500-600 кг сухи стръкове, а през втората 1000-1500 кг. Един 
килограм сухи стръкове се получават от 3,5 кг свежа маса.
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27~~Г Семепроизводство
Насажденията, определени за семепроизводство, трябва 

да се отглеждат на плодороден участък при висок агрофон. 
Семената се получават през втората или третата година от 
засаждането. Мащерката за семепроизводство се прибира, 
когато семената започват да добиват кафяв цвят. Окосе- 
ната маса се суши по естествен начин, като се разстила на 
циментова площадка. Не се допуска сушене в сушилни, тъй 
като се поврежда кълняемостта на семената. Изсушената 
мащерка са овършава с комбайн, след което семената се 
почистват със специални машини за почистване на дребни 
семена. От декар се получават 100 кг семена.
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Баскетбол - последен кръг от първенството на Лятната лига В Желюша на Петровден

Невръстен стрелял с ловджийска пушка ■ 
пострада ретгорно момиче
*В село Желюша хубавият християнски празник 
Петровден се превърна в ден на голяма трагедия

Както ни осведоми съдията следовател Зоран Колев, в къщата на 
Златан Димитров е празнуван денят на равноапостолите Петър и 
Павел. Имало е доста гости, между които и неговият дванадесетго
дишен внук Б.В., конто с родителите си живее в Старчево край пан- 
чево. По едно време той влязъл заедно с комшийското момиче На
таша Митова (1995 г.) и по-голямата й сестра в съседната стая да се 
играят. Там Б.В. взел ловджийската пушка, която дядо му Златан 
преди това изнесъл от гостната стая, сложил един патрон и започнал 
да се прицелва насам-натам. Последвал изстрел, след които малката 
Наташа паднала, улучена отзад в рамото от непосредствена близост 
(30-50 см).

Бързата ...счеса па родителите на нещастното дете, интервенцията 
в Здравния дом в Димитровград и транспортирането за Ниш не 
помогнали и Наташа издъхнала по пътя.

Тежката трагедия е още едно 
веннците па оръжие.

Чрез победа до Втора сръбска дивизия
дадоха всичко от себе си и заслу
жено триумфираха. Димитровг- 
радчани сега очакват официално 
съобщение от Баскетболния 
съюз, че са нови чланове на Вто
ра сръбска дивизия, за да се под
готвят.

През този сезон целият отбор 
игра добре - от най-младите Ми
лев, Мишев, Велев и А. Петров 
до ветерана Геров. С особено 
добри прояви бяха Васил Андре
ев, Александър Аидреевич и Нс- 
бойша Виденов. Катко оповести
ха от управата на димитровград
ския клуб, в следващия сезон 
съставът ще бъде подсилен, за да 
може да се противопоставя на от
борите във Втора сръбска диви
зия.

предупреждение за собст-жестокоОтборът на БК “Димитровград"

БК "Димитровград" ' БК "Економист" (Ниш) 68 : 56 (28 :14; 14 
; 16; 13:11; 13:15)

Крайното класиране в Лятна
та баскетболна лига на Региона 
Ниш изглежда така: "Сиидже- 
лич” (Ниш) 15, "Димитровград” 
13, "Економист” (Ниш) 11, ”Гер- 
дап” (Кладово) 11 и "Младост— 
Весна” (Бела паланка) 10 точки.

Димитровград, 6 юли 2004 г. Отборът на БК "Димитров- 
СЦ ’Парк”, зрители - около 200. град” завоюва най-важната си 
Съдии: И. Илич от Княжевац и Д. победа в Лятната лига. В послед- 
Матович от Кладово. ння кръг от първенството димит- 

БК ”ДимитровградГеров, ровградчани победиха отличния 
Сотиров, Д. Алексов, И. Петров, отбор "Економист” от Ниш. 
Велев, Милев, Андреев, Киров, Всичките баскетболисти па до- 
А. Петров, Велчев, Т. Алексов и макиннте влязоха в мача с голям

мотив да победят и да вземат ”ви- 
БК ”Економист”: Нешич, зата” за Втора сръбска дивизия 

Пешич, Йоветич, Стоилкович, през следващия сезон. Отборът 
Ристич, Глигориевич, Митрович игра без Аидреевич. Виденов и 
и Симнч.

Д- С.
Мишев.

Спортни вести VI;,.,. ;г -ч* Първенството на НФЗ за
върши преди един месец и отбо
рите още са на почивка. Наскоро 
обаче ги очакват подготовки за 
предстоящия сезон. Както узна
ваме, "Балкански” вече е подси
лен с Банс Гюров и Саша Пешев 
от "Желюша”. В клуба очакват 
нови попълнения, а досега пито 
един футболист на "Балкански” 
не е проявил желание да мине в 
друг отбор.

* През следващия сезон ”Жел- 
юша” ще се състезава в Ппрот
ека общинска лига. Освен Гюров 
и Пешев, отбора напуснаха и Ба
нс Джунич, Драган Джорджсв и 
Милош Йоваповнч. В следващия 
сезон те ще посят фаислките на 
ловоформирапия отбор "Локо
мотива” от пиротското село Бо
ло поле.

* Вче

Гюрджевскн, но техните колеги

г V- V' 43!На европейското 
първенство за млади 
шахматисти 5

"V V,/

Накова 

втора във 

Варна
Босилеградското "море" аИ това лято босилеградчани ще имат възможност да ходят на 
плаж в местността Градище край Любатска река, където 
общината изгради голям язовир.
В началото на месеца всичките "плажове" край Любатска река 
недалеч от Босилеград бяха малки да съберат босилеградчаните, 
които търсеха спасение от летните горещини.

и
ИП.Л.Р.

От 2 до 9 юли в черноморския 
курорт Варна се проведе откри- Анита Накова приема наградата за ;

гГ второто мястото първенство на Европа за мла- к
ди шахматисти, в което участва
и младата димитровградска шахматистка Анита Накова. Въпреки 
че е по-малка, нашенката премери сили с шахматисти до 16--го
дишна възраст, като изигра 10 партии в тази категория и регис
трира 5 победи и 5 загуби. С този резултат Накова се класира на 

| второ място и спечели сребърен медал в категорията 
| тистите до 14-годишна възраст.

;

1 НОЩ ШШИШШ \
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'■V..-' ' Димитровград ?шШШкШФ® аиа :
зиявг

• ^ ’ .•/ 3Г. прототипа на
ч< поточето е

" видял в един
двор в Западна 
Сърбия.
Камъните е 
докарал от 
димитровградск 
ото село

'V

ра в димитровградския 
СЦ "Парк” започна 41 ят турнир 
по малък футбол. Участват няко
лко десетки отбора в четири ка

па шахма-
Д. С.

пионери, кадети, ссии-тегории 
ори и ветерани.

* В помещенията на КИЦ 
"Цариброд" в понеделник за
почна първенството па IIIК "Ца
риброд". За пай добрите трима

Спортно лято в Босилеград

Турнири на ” Пескара” състезатели са предвидени наг
ради, обаче първенството пре
доставя възможност па шахма
тистите да спечелят не само 
награда, но и шахматна титла, 
респективно категория.

■

Единственото развлечение за лък футбол за ссниори. 
босилеградчани през лятото ще Спонсор на тези спортни със- 
бъдат спортните състезания, тезаиия е Общинската скупщина, 
които всяка година през юли и която осигурява награди за пай- 
август организира футболният добрите отбори и състезатели, 
клуб "Младост" в спортния цен- П.Л.Р.
тър "Пескара”. Поради липсата

!
9.1

.■Й4-
Д.С.

на културни мероприятия и други 
видове забава почти всяка вечер 
не рядко и по няколко стотици 
босилеградчани наблюдават ма
човете в рамките на турнирите 
по малък футбол, баскетбол и 
волейбол.

Миналата седмица приключи 
турнирът по малък футбол за се- 
ниори - "Лято 2004", а в момента 
едновременно се провеждат тур
нири по малък футбол за деца на 
възраст до 12 години и за юноши.

Във втората част на юли и 
през август ще се проведат и тур
нири по баскетбол и волейбол, 
както и още един турнир по ма-

Сонокос, както и от една област в България.
Поточото шумоли, като в него со обръщат с помощта на помпа 200 
литра вода.

Тъжен помен
На 28 юли 2004 г. се навършват40 ДНИ от смърт на нашата мила 

и непрежалима съпруга, майка и снаха
Б.Д.

Тъжен помен
На 17 юли 2004 г. се нпвършават ШЕСТ МЕСЕ

ЦА от смъртта на нашия мил съпруг и баща 
АЛЕКСАНДЪР -Аца ПЕТРОВ 
митничар в пенсия от Димитровград

Панихида та ще се състои па 17 юли т.г. в 10 часа 
в дими тровградската църква "Успение на Пресветп 
Богородица".

Живеем е мъката и болката за теб. Липсваш «и, 
безкрайно много ни липсваш!

Опечалени: съпруга Миряна, син Емил и дъщеря Саня.

Славка Владимирова 
ог Долна Любата

Каним всички роднини и приятели да присъст
ват на панахидата, която ще се състои на 28 юли на 
гробищата в Долна Любата.

С много обич те пазим » сърцата си. Почивай и

Г«*Г*ь

мир!

Опечалени: съПруЪ Владимир, син Игор, дъщеря 
Даниела и свекър Александър
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п тия що си не знаю парете.Прислушкуйем ючера на пазарат разго- 
ворат меджу двоица некигашньи работници. Ударило гьи сълнцето у 
Чуди ли ви одека знам да су били работници? главуту, ама че гьи питам зи-
Ш Дошло" йГвремГда 'нЛнайеш кво да ницуЗанТс бЛоЗелено море 
прайиш! - жали се Риджият. ем че поцърнеиемо, ем че приберемо бери-

-Кво па толкова требе да работиш? - пита

нея се откриват перспективите на 
пазарна икономика, даваща равни 
права на всички,без бариери,роде
ни от политическа мнителност и 

Той осъзнаваше,

Властнмнр Вацев_______
Съседната страна Балкания уст

ремно се движеше по пътя към Ев- 
росъюза. Дори еврокомисарят 
разширяването на съюза при 
неотдавнашното си посещение в 
тази страна даде ясен знак, че Бал
кания ще стане пълноправен член 
на европейското семейство на 1 
януари 2007 година.

Народът и политиците изнесо
ха на гърба си прехода и рефор
мите. Приватизираха, намаляваха 
безработицата, бориха се срещу 
корупцията и престъпността... Зат
варяха една след друга главите 
"Правосъдие", "Вътр 
ка","Земеделие", "Финанси и бюд- 

"Регионална политика"...

по дискриминация, 
че към Балкания ще потекат ин-

кьетат....

==§Ш
работу. После два се върнем, обедуйем и ял са пърду празне, деца се пърснуше по бел 
одморим половин час, ял не, вачам польето... свет, я и бабата пак търтимо къмто Зелено 

-Па са що не идеш от сабале на польето? море, ама сабале ка пойдемо, да не ни чу- 
-Море и там да спиш - нема вайда. Пре- йеш...- рече Риджият и си поглади риджуту

сипуйем из шупльо у празно... браду...
- Що не идеш на одмор кико съв нормалан -Ещо, нали никой не ви смита и кво де-

свет? Лето йе, чекаю моретия, йезера, банье, лите?
-Не делимо нищо. Такмичимо се чии инат

йе по-голем и кой от нас йе по-баксуз...
-Я знам кико може да будеш първ!

вестиции и парични потоци от 
присъединителните еврофондове 
за насърчаване на частната изява
на предприемчиви хора.

Гъвкъв, хитър, адаптивен, жиз- 
неустойчив и уверен в себе си, Ви- 

в това обстоятелстворон видя 
изход от задънената улица,в която 
се озова. Пресрами се, преосмисли 
и преоцени нещата. Захвърли неп
риличната си одежда на миналите 
увлечения, нахлузи потурите на 
истинската си самоличност, взе си 
удостоверение за балкански про
изход, извади медицинско свиде-

ешна полити
планине, рекье...

-Ти ли сакаш да си прайиш майтаплъци с 
мене? На одмор, брат ми, иду тия що целу 
годину работе, а лети се поопуще. Йедно вре- —Айде кажи ми, да чуием и това чудо.

-Закьути си...
- Тъгай че помисли дека ме йе надора-

жет ,
Най-болезнено бе затварянето на 
глава "Енергетика", защото тряб- телство и свидетелство за съдимост, 

написа молба и автобиография,ка
то акцентира дебело върху произ
хода си, намери координатор, ме- 
диатор и каналджия със специал
ни пълномощия,който предаде до
кументите му с фотография ляв 
профил. Личното му досие бе чисто, 
без залитания към нещо нередно, 
срещу него не е образувано на
казателно производство за уми
шлено престъпление от общ хара-

ваше да се извадят от производ
ство два блока на атомна централа. 
Все пак преговорите за присъеди
няване приключиха със затваря
нето на глава "Конкуренция и 
други въпроси". Предстои да бъд^ 
подписан и ратифициран договор 
за присъединяването на Балкания 
към 25-те страни-членки на Евро- 
съюза.

ме и я бирайо: дали че идем на Църно, на 
Бело или на Плави Ядран. А знайеш ли за
що? У свак джеп, бае, паре... А съга и с главу тила... 
надоле да ме обърнеш и да тресеш от нийе- -Ма йок! Закьути си; ама дебело си за- 
дън джеп нема да изпадне ни петопаръц... кьути. Заключи устата с три браве. Она че 

-Ти баремка нема защо да жалиш, вишъл ока, че бае и кига види дека ама ич не те йе 
си неколко моретия! А я, брат ми, тека че си гайле кво орати, че се свийе, че покьути и 
отидем и море нема да видим. Кажем ли на после че почне да ти се умилкуйе... Е, тъгай 
жену: ред йе и нийе да одморимо кико съв ако речеш и на одмор че отидеш и море че 
нормалан свет, а она ка зине. Това било за видиш... МанчаВирон живееше в съседна дъжа- 

ва на Балкания, в пограничен град.
По националност беше балканец, ктер и не е осъждан за такова про- 
но годините на обтегнати отно- винение. Е,беше си сменял нацио- 
шения между Балкания и Славия - 
страната, в която живееше, бяха наметна показно и гордо, изпъчи

гърди и вирна нос,с което показ-

—Шопски шеги
налното наметало, но сега пак го ПобратимиКучето

развили чувството му за съмосъх- 
ранение и той все по-открито зая
вяваше, че не се чувства балканец. 
Някаква подмолна логика му под
сказваше, че е по-полезно да се 
пъчи с националност, съответства-

Един човек минал край стадо овце. Кучето Двама шопи, приятели на младини, били пар
тизани. Дошъл девети септември и всеки тръгнал 
по своя път. Минали години. Единият станал 
заместник министър, а другият останал на село. 
Наложило се на този, който останал на село, да 
отиде по работа при своя приятел в София. Сло
жил в чантата мезе, домашна ракия и вино. Не 
може да се яви с празни ръце при високопоста
вения си приятел.

Почукал на вратата на кабинета. След като не 
получил отговор, натиснал ръчката и подал гла
вата.

ваше престижността на истинския 
си произход. Вирон се настро
йваше психически в очакване след 
три месеца да получи така необ
ходимото му гражданство по об
лекчена процедура. Мечтаеше да

мълчешком се спуснало подире му и го ухапало. 
Човекът го ударил по главата с острието на брад
вата си и то се проснало на земята. Стопанинът го 
дал на съд.

- Ти защо уби кучето на човека? - попитал 
съдията.

- Утепа га, оти ме уапа по ногуту! - отговорил

ща на името на страната, в която 
живее. Затова Вирон безцеремон- замине в някоя западна страна и

да потърси работа, а можеше и в 
новата си родина да работи в

но отхвърли историята, езика, тра
дицията, фолклора и културата на 
коренната си родова принадле
жност, с погнуса се отказа от пред-

той.
аграрния сектор, защото се даваха 
експортни субсидии по програмта 
САПАРД или ПАЛ за укрепване

- А не можа ли да го удариш с дръжката на 
брадвата?

Подсъдимият се повчесал зад ухото, па рекъл:
- А оно оти ме не уапа със задницуту си?

ците си и с гордост възприе нацио
налността на Славия. Така на всео- на икономиката>за зеленчукопро- 
слушание на обкръжението си той изв°Аство, за маслодайни култури, 
се преобрази и все повече се изя- за зъРно и пилешко месо, за мед и

вино, за животновъдство с прила - 
гането на най-съвременни биоте- 
хнологични методи. Макар че и в

- Какво обичате? - попитала го секретарката.
- Сакам да се видим с моя побратим.
-!?!
- Тоя де, сакам да кажем началнико...
- Заместник министъра ли?
- Ние, моме, с него сме били у шумата...
- Не може. Сега има заседание...
- Немой моме. Ние сме много арни побратими. 

Лебо сме си делили.
- Абе, човек, ти разбираш ли от дума? Аз лег

лото си деля с него и пак не смея, та ти!

И зиме, и летевяваше като твърдолинеен нацио
налист, възприел всички крайно
сти на свръхнационалистите в 
Славия. Това преображение на Ви- аграрно-промишления сектор ст

риктно трябва да се изпълняват

Стоян Гунин бил извикан за някаква справка в 
общината. Кметът разтворил един тефтер и го 
попитал:

-Име?
- Стоян Гунин!
- А презиме?
- И през зиме и през лете, господин кмете, я 

съм си Стоян Гунин.

рон харесваше на покровителите 
му и те го подкрепяха,насърчаваха станАарти и санитарно-хигиенни 
и окриляваха... условия, Вирон не се плашеше, за-

Но минаха годините на лек жи- Щ°то беше педантен, отговорен, 
вот и благополучие в Славия. Добросъвестен и взискателен към 
Дойдоха размирни години на во- се^е си- 
йни, смяна на режима, разпад на ^о в моменти на уединение у 
държавни институции и фалит на Вирон плахо се прокраднаха и 
предприятия. Някога жизнената и мимолетни > шсли за сводничество,

за трафик на метреси, на нарко- 
ви на улицата много хора без хляб ти9и>анти1<и,монети,статуетки,ва- 
и препитание. В пограничното гра
дче, в което живееше Вирон, зало- РъЦката> римската, византийската

и старобалканската епоха,но нещо

пуританитерастяща икономика рухна и оста-

зи от праисторическата, древног-
Лято, слънце, море... 
През лятото е съвсем 
нормално хората да се 
събличат. Това го 
правят дори и ония, 
които се числят към 
пуританите. Защо 
тогава да не се 
събличат красавиците, 
които искат да 
привлекат внимание 
към красотите на 
природата и на тялото 
като част от нея.

стиха врати всички предприятия.
Безработицата сполетя почти вси- г0 жегна в сърцето и той избяга от 
чки, включително и Вирон, който тези паРливи внушения на дявола, 
имаше само основно обазование, При помни си за хармонизирано- 
но във фирмата си заемаше добре то закон°Аателство на Балкания с 
платено работно място, благодаре- това на общността и се върна към

благочестивите мечти за честен 
труд,европейски стандарт и светло

ние на отказа от първичния си ет- 
нос.

Вирон беше от прагматичните бъдеще, 
хора, които бързо се пребоядисват Вирон спокойно чака жадува- 
и приспособяват към обстоятелс- ното гражданство, за да бъде гра- 
твата. Не му трябваше много вре- >кАанин на Балкания,екзотична ст- 
ме, за да разбере, че съседна Бал- Рана сРеА общността, и така да

стане член на 450-милионното се
мейство.
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