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Вестник за българите в СЧГ
Драган Йочич:

а не ашп
Зад волана на автомобила ”ау- 

ди”, опитал се да удари автомо
била на сръбския президент Бо
рис Тадич, е седял служител на 
службите за сигурност на амери
канското посолство в Сърбия и 
Черна гора. Името на шофьора е 
Мирослав Симпъл, съобщи ми- 

, > ''■$' мистърът на вътрешните работи
I на Сърбия Драган Йочич. Той до- 

Йй : пълни, че информацията е полу
чена от посолството на САЩ в 
Белград, където самият Симпъл 
признал вината си.

"Ние стигнахме до заключе- «« 
нието, че става въпрос за нару- |§§ 

правила,
за опит за атентат”, каза сръб
ският вътрешен министър.

Осведомителните агенции пр
ипомнят, че инцидентът станал 
около 21 часа във вторник на ул. 
”Княз Милош” в Белград. Черно 
”ауди” започнало да следи кор- 
тежа на Борис Тадич и няколко 
пъти се опитало да удари прези
дентския автомобил. Шофьор от 
охраната на президента обърнал 
автомобила и се ударил с ”ауди”- 
то, като му попречил да нападне 
автомобила на Тадич. След това 
”ауди”-то изчезнало в неизвестна 
посока. Държавният глава на 
Сърбия не пострадал при инци
дента.
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В центъра на Босилеград скоро ще бъде открит бюст на Васил 
Левски, бе договорено на среща между кмета Владимир Заха
риев и председателя на Програмния съвет на тукашния фил
иал на КИЦ „Цариброд" Иван Николов. ‘. ■.тВъпреки че все още не е оп- Инициативата за поставянето

ределено мястото, на което ще на бюста задвижи КИЦ още в 
бъде поставен паметникът, в раз- края на миналата година. Тогава 
говорите са били разисквани въз- той бе отправил иск до ИО на 
можностите той да бъде поста- ОС, който да разреши поставя- 
вен в

V,' :
Регионална 
конференция в 
Белград

*■ .'йулица “Георги Димитров”, нето на бюста на видно място в 
на площадката пред данъчното центъра на града на 16 квадратни 
управление или пред пощата.

'шПерспективите! у
■:

метра площ. В иска между дру- 
Николов каза, че последните гото бе посочено, че поставяне- 

разговори, които е провел с кме- то на бюста представлява израз 
та дават надежда, че бюстът ще на стремежа за опазване на наци- 
бъде поставен до 19 февруари - оналната идентичност на българ- 
Деня на обесването на Левски, ското население в Босилеградска 
Бюстът ще бъде изработен от община и е в съответствие със 
Националния музей “Васил Лев- Закона за малцинствата и със 
ски” от Карлово и Фондацията стремежа за интегриране на СЧГ 
“Васил Левски” от София. Пред- в Европа, 
варително ще дойде архитект от 
България, който да определи мя- ва време останаха на мнение, че 
стото и съответните технически този орган не е компетентен да 
решения за поставянето на бюс- решава въпроса и искът на КИЦ 
та. Той подчерта, че лървоначал- бе предоставен ий Управителния 
ната идея, по която е било пла- съвет на общинската Дирекция 
нирано бюста да постави само за строителни площи и пътища. 
КИЦ е променена и се е стигнало Въпреки че УС на дирекцията 
до компромис с ОС.
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многоетничността не винаги 
са били източник на 
дестабилизация, а напротив - 
пример как може да се 
живее съвместно, ако се 
зачитат разликите и ако се 
решават проблемите, 
изтъкна сръбският 
президент Борис Тадич

Законът за малцинствата, в 
Сърбия и Черна гора дава нрава 
на етническите общности съгла
сно европейските стандарти, но 
някои от тези права на практика 
не се спазват. Това преди всичко 
се отнася до изучаването на ма
йчин език в училищата в местата 
с малцинствено население, съот
ветно участие във властта-и в 
парламента на държавата и др.

(Ма стр, 3)
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за поставянето на паметника, 
последните разговори между 
кмета и представителите на КИЦ 
дават надежда, че Босилеград ще 
има паметник на Левски, чието 
име и дело са от огромно значе
ние за историята и културата на 
целия български народ.

ШОт членове на ДСБЮ узнахме, че 
и тази партия преди десетина 
години е отправила иск до ОС в 
Босилеград за издигана 
паметник на Левски пред 
сградата на сегашното данъчно 
управление, но тогава на са 
получили никакъв отговор от 
общинското ръководство.

С милиони вече се измерва не само броят на 
заразените от ХИВ вируса, но и броят на жертвите на 
СПИН в света. По повод 1 декември - Деня на борбата 
срещу СПИН учените и световните агенции пак 
предупредиха, че за защита от коварната болест 
най-важна е превантивата. СПИН не се получава от 
целувка, нито от милувка, но се предпазвайте!II Рамгслоо
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Сградата на Софийския университет "Св. Климент Охридски" |На основание на Договора за сътрудничество между Сърбия и Черна 
гора и България, от няколко години в бългрските висши учебни 
заведения всяка година се записват по 35 студенти от български 
произход от Босилеградско и Димитровградско, които по време на 
обучението си получават стипендии от Минситерство на 
образованието и науката на Република България. В случай че 
кандидатстват повече от посочения брой кандидат-студенти, тези, 
които са издържали приемните изпити с по-ниска оценка, също биват 
приети, но срещу заплащане - 30% от редовната такса за следване. 
Всичките те, записвайки, се автоматично получават и право на 
общежитие, което е субсидирано от държавата. В момента в 
българските висши учебни заведения се учат около 300 нашенци, 
разпределени в градовете Благоевград, Варна, Велико Търново,' 
Бургас, Стара Загора, Плевен, Пловдив и най-много в София, където 
броят на висшите учебни заведения е най-голям.

Приближава се студентският открита лично от ректора - про-
и е част отпразник 8-ми декември. Денят на фесор Боян Биолчев 

студентите в България празнуват супермаркета ”Елемаг’\ където 
всички студенти без изключение има в изобилие здравословна

храна на приемливи цени. Там за 
Но ' всеки празничен купон студентите се приготвяли над 20 

(журка) си идва с времето и мо- различни топли ястия и около 30 
дата. Преди годинй бяха модерни вида салати. Обслужването било

- българи или чужденци.

Из закона за висшото 
образование в 
България

тта” си и по време на следването. 
Срещу пари уреждат най-добри
те общежития, дори в по-късен

че част от парите са събрани при 
незаконната "търговия” със стаи 
и така се стигнало до злоупотре
ба в Студентския град в София. 
Заради това тези дни се намесиха 
и полицията, и прокуратурата, и 
съдът, които вече разследват те
зи финансови нарушения.

Ако може да се степенува кое 
е иай-фрапиращото и май-непри- 
ятното, за което споделиха студе
нтите, без съмнение, това е проб
лемът, свързан с
Корупцията за вкарване в 
държавен университет.

дискотеките - колкото по-шумни, -качествено, 
толкова по-добре. След това до
йдоха воаяжите в чужбина. ”Сега верситет вече притежава четири

С новия стол Софийският уии- ” Виеше образвоаиие в Р. България етап и добри бележки в студентс- 
сс придобива само във висши учили- ките книжки!? 
ща, получили акредитация”, разно- 

разова- Друга голяма опасност, от 
която трябва да се пазят нашенци 
са многобройните

Обрежда законът за виеше 
ние. Това важи за всички форми на
обучение, включително и за дистан-
цнппото.
И държавните, и частните факулте
ти се откриват смао след разрешение уНИВврСИТвТИ. 
от Народното събрапие и след поло
жителна оценка от Националпата

фалшиви чуждестранни

Точната цифра едва ли някой
Мшшс- може да установи, но има нашен-агенция но акредитация. 

търът на образованието и науката ци (и не само те), които плащат 
разполага с правомощието да кон- няколко стотапки и стават ”сту- 
тролира висшите училища, както и денти” във фалшиви чуждестра- 
да предлага отнемане на акредита- нни факултети, каквито има нап

ример в Драгоман, най-близо до
Срещу подкуп от 2000 до 5000 

евро се вкарвали албанци, вместо 
македонци, и сърби вместо бъл- Именно в тази квота разни мо- Димитровград или в Кюстендил, 
гари!? Това бе потвърдено и от шеници "класират” албански и наи-близо до Босилеград. Прие

мат те с фиктивен тест или само 
със "събеседване”. Ходиш на

цията им.

обаче колегите са се насочили студентски мензи. Освен просло- 
към кръчмите, в които по-крот- вутата, която е в самата сграда па 
кода се забавляват", казват наши университета, студентите могат 
студенти от Босилеградско, Ди- да се хранят в стол №35. Общият 
митровградско и Звонско, с кои- им капацитет е за около 5 хиляди 
то разговаряхме тези дни в Сту- души на ден. Заплащането за су- 
дентския град "Христо Ботев” в па, основно ястие, десерт и хляб е
София - един от най-големите в 1 лев. Изборът е обикновено от мат П0 ДъРжавна поРъ 1ка в ^ЪР от български произход .
Европа, в който живеят над 50 осем различни блюда в зависимо- Жавни УиивеРситети в страната. Още по-фрапиращ е фактът, 
хиляди студенти от България и ст от предпочитанието на студен- 
от почти цял свят. Някои нашен- та. Готвачите са с богат трудов 
ци, бъдещи висшисти, казаха, че опит и от висока класа...

многобройните македонски сту- сръбски студенти срещу
щане - на ръка! Това обаче е не- 

Да поясним: Според постанов- законно, защото според Поста- лекции в Драгоман или Кюстен- 
ление №103 на Министерски новление №103 на Министерски дил, може и да не ходиш. Вземаш 
съвет на Република България съвет, право да учат безплатно и ТРИ семестъра за два. Накрая ти 
400 българи от чужбина се прие- със стипендии имат само "лица издават и диплома от името на

произволно избран чуждестра-

запла-
денти, с които разговаряхме.

университет, гарантираща 
"признание” в цял свят. Да, ама 
не, както се казва. Лицето, което 
издава тапията обаче е търговец 
и няма нищо общо с легитимното 
виеше образование в България, 
за което говорихме в началото. А 
дипломата не може да бъде пол
звана само като лошокачествена

нен

В самите студентски общежи-за празника ще отидат на някоя 
планинска хижа на Витоша, дру- тия е като в кошер. Ремонтите са 
ги на някой курорт - я Боровец, я приключили, наемателите са се 
Пампорово, трети пък щели да нанесли отдавна. Софийският 
празнуват по домашному, било университет разполага с над 6 хи- 

писнало от барове и клубове, ляди легла. Условията са сравни- 
в които ходели ”всяка вечер”.

Срещата ни със студентите от стая за трима е 16 лева, а в стая за 
нашите краища, които следват в двама - 25 лева на човек. В тази 
София, бе удобен повод да пого-

картина за стена.
"Южноафрикански универси

тет, над 200 специалности”, вет- . 
рее се рекламен плакат на Орлов 
мост в София. В офиса на "вис- 
шето училище” в софийския ква
ртал Овча купел доскоро се на
мирало мистериозно представи
телство на Еревански универси
тет.

им
телно добри. Цената на легло в

сума е включено месечното пар- 
ворим за хубавото и лошото, за но отопление и безплатни 4 куб. 
проблемите им, съмненията им, с вода. Над този лимит всеки пла-
една дума - за всичко, свързано ща допълнитено. Електроеиер- 
със следването. гията се отчита от индивидуални 

електромери и се поема от жи-Похвалиха се, че от тази учеб
на година Софийският универси- вущите в общежитията, 
тет Св. Климент Охридски" се е За съжаление няколко нашен- 
сдобил с нов студентски стол. Ре- ци все; още не се бяха настанили,, 
конструираната и модерна сграда а причината е - незаконна "про- 
до Химическия факултет била дажба” на стаи. Има подозрения,

"Университетът не е акреди
тиран в България, но това не е 
необходимо, защото тук няма да 
се извършва никаква дейност - 
преподаването и изпитването са 
дистанционни”, уверява мъжки 
глас на посочения телефон...

Други обаче имат завиден 
стаж в доходносното производс
тво на дипломи. Вече 9 години, 
като организатор на такова обу
чение се явява т.н. ”Бизнес цен
тър - Балкански университет" на 
представящия се за академик ни
кому неизвестния Асен Богда
нов, който фигурира във всички 

от списъци на незаконни универси
тети, съществуващи в много гра
дове и паланки в България.

Тодор Петров

Актуална информация за студенти и кандидат-студепти (за общежития, 
стипендии ̂здравно осигурявапе, памалепия за градския трапспорт) съдържа 
първият официален студентски информацио нен портал СТУДЕНТ БГ.

Академичният съвет па Софийския университет да отмени решението си

факултетите.да събират такси за административни услуги. №228. се явявали на приемен изпит!? По
* С тези, които ще записват докторантура от началото на 2005 година в Кандидатстването става чрез този начин отпадат дори и от-

изпити'тестове по българЪки личници-българи
ще трябва да връщат средствата, което^ЖшатаГобучаващ™» ги^ипети" Т°Ве взависимост от специално- България имат цяла верига _. 
туция са похарчил.! за обучението им. От година па година се увеличава ип- СТТа' 6 се пРовеждат пРез юни ' посредници в Сърбия и Македо-
тересът към научната и образователна степоп "доктор”. Да припомним, че юли в София (за нашенци и маке- пия, които събират парите за
редовните докторанти, сред конто има и нашенци, получават по 250 лева сти- Донци), Украйна, Молдова, Ру- записване ”по желание” Гъшите
пендия, а държавата се грижи и за здравните и пенсионните им осигуровки. мъния, Албания и Казахстан.

по произход. 
Разни мошеници и тарикатиезик и литература, история и тес- в

тези хора продължават ”дейнос-
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№ се спазват и Кръгла маса

Кръводаряването в 

Югоизточна Сърбия
* В разискванията видно участие взеха и активистите и 
дарителите от Димитровград, изтъквайки проблемите 
пациентите срещат при лекуване

В института за превенция, ле
куване и рехабилитация "Радон" 
в Нишка баня па 26 ноември се 
проведе кръгла маса на тема:
"Кръводаряването в Югоисто- 
чна Сърбия”. Участваха около 
стотина специалисти, активисти, 
организатори и кръводарители 
от този регион.

(От стр. 1) знавателните структури. 
Всичко това е от значениеТова изтъкна Есад Джужде- 

вич, председател на Съвета за на- за създаване на доверие ме- 
ционални отношения при Народ- ЖДУ малцинствата и мнозин- 
ната скупщина на Сърбия на ре- ството в държавата, счита 
тоналната конференция, която Тадич. 
се проведе на 26 и 27 ноември в ^а разлика от Тадич 
Белград. Тема на конференцията 
бе "Перспективите на мултикул- пРемиеР Воислав Кощуница

Александър Симич, който

, които

са бяха изнесени осем теми: Док
лад за доброволното кръводаря
ване в Югоизточна Сърбия; рабо
тата на един екип (пилот прог
рама) през 2003 г; национална 
програмна едукация 
за даряване; активности на рабо
тните групи за колекция на кръв; 
ролята на Червения кръст в мо
тивацията и сътрудничество 
Завода за трансфузия; добровол
ното кръводаряване в предприя
тията; в училищата и факултети
те; нуждите от кръв и компонен
ти при лекуване на пациенти. 
Докладчици по темите бяха вид
ни специалисти от цялата страна.

В разискванията видно учас
тие взеха и активистите и дари
телите от Димитровград, изтък
вайки проблемите, които пациен
тите срещат при лекуване. Имен
но, всеки болен е трябвало да си 
намери донор които да даде кръв 
без значение дали той самия е 
дарител или не. Има обещание от 
Завода по трансфузия (Институт 
по кръвопреливане в Ниш) и от 
Медицинския център в Пирот, че 
проблемът ще бъде разрешен.

За 2005 г. се подготвя нова на
ционална програма по кръвода- 
рявне, която да бъде подпомог
ната от някои неправитлствени 
организации от чужбина. Ще 
бъде направена и нова региона- 
лизация, според която в Сърбия 
ще има три региона: северен, цен
трален и югоизточен.

След шесточасова работа 
кръглата маса завърши със зак
лючението, че е необходимо по- 
често организиране на подобни 
срещи, за да се подтикне кръво
даряването.

на сръбскиясъветникът

турализма в държавите от запад
ните Балкани.” и мотивациясъщо присъства на конфе-

В присъствие на повече от осе- РенЦията, е на мнение, че
животът в обкръжение, от-мдесет участници, предимно пре

дставители на малцинствата и го- лнчава1Д° се с мултистни-
чност и мултикултурали- съссти от съседните страни, прези

дентът на Сърбия Борис Тадич зъм’ ие е предимство, а тра
гедия. Такова становище,

Димитровград преди години 
беше шампион по 
кръводаряване. Само от ГИД в 
две годишни акции имаше по 400 
дарители. През 2002 г. от 11 722 
жители само 2,8% са дарили 
кръв или 328 дарявания на 
ценната течност. През 2003 г. 223 
дарявания или 1,9%. Сега 
Димитровград заема трето място 
в окръга, след Пирот с 4,09% и 
Бабушница с 3,2%.

изтъкна, че мултикултуризмът и 
многоетичността не винаги са би- съвсем естествено, жестоко

бе осъдено от останалители източник на дестабилизация, а 
напротив - пример как може да се 
живее заедно, ако се зачитат раз
ликите и ако се решават пробле- Само 10 етнически 
мите. И днес на Балканите разли
чията не се толерират, даже не се 
зачитат хората, поради тяхната 
индивидуалност. Той подчерта 
също, че

участници, особено от 
проф. Загорка Голубович.

чисти държави
И макар че правата на 

.малцинствата постоянно се 
потенцират. в политическата ре
торика доминира националният 
интерес, който при това не е ясно пето на българския език в учи

лищата. Те особено подчертаха 
За голямото значение на те- Факта, че образованието на май-

Борис Тадич

п Михаил Иванов споменаха про
блемите с ползването и изучава- Най-напред д-р Зоран Станко- 

вич, директор на Института (За
вода) за кръвопреливане в Ниш 
говори за значението на кръво
даряването и изтъкна, че Ниш е 
регионален център, докато Але- 
ксинац, Лесковац, Пирот, Проку- 
пие, Сурдулица н Враня са под- 
центрове. Ниш разполага с необ
ходимата апаратура за изследва
не и преработка на кръвта, а това 
го има още само в Белград и Но
ви Сад. За да се задоволят ну
ждите в СЧГ, необходими са око
ло 300 хиляди единици кръв (една 
единица е 300 гр или едно кръво
даряване), което ще рече, че е 
необходимо 4% от населението 
на СЧГ да бъдат дарители. Попе 
засега това още не е достигнато и 
е на 3,14% в Сърбия с тенден
цията за спадане на кърводаря- 
вапето. В Черна гора е още по- 
малко и е 2,13%. На кръглата ма-

все още различията в 
Сърбия са източник на 
дестабилизация и 
нетолерантност,
поради което и политическите 
структури трябва да променят 
начина си на мислене по този 
въпрос. Според президента на 
Сърбия въпреки приетите бро
йни закони отнасящи се до мал
цинствата и различните етноси. 
въпреки подписаните споразуме
ния със съседни държави, които 
регулират правата на малцинст
вата, на практика всичко това се 
използва недостатъчно в местно
то управление. Малцинствата все 
още не са съответно застъпени 
във вертикалата на властта, в 
съдебната и законодателна вла
ст, в армията и полицията, в разу-

определен.

мата на конференцията - мулти- чин езнк е премахнато с декрет 
културализма, според проф. Вой- на държавата, а сега се изисква 
слав Становчич, достатъчно го- писмено определяне на родите- 
вори фактът, че днес в света има лите на кой език да се учат децата 
само 10 държави, които са етни- им.

Проф. Емил Петров Митев отчески чисти и в тях живее само 
0,5% от населението на планета- София посочи българския етни

чески модел и изтъкна, че благо-та. докато останалото население 
живее в около 190 многостничес- дарение на множеството приети

закони положително са разреше- 
За представителя на слова- ии много етнически проблеми, 

шкото малцинство проф. Валент Един от тях е и закона за дво- 
Владимир самото название "мал- иното гражданство, 
цинство" несъответства и подра- Конференцията в хотел ’ Юго- 
збира някакво подчинение. Мо- славия в Белград бе организи- 
же би названието "ентитет” би рана от Центъра за изследване на

стницитети и Фондация Фридрих

ки държави.

било по-добро, каза той.
Представителите на българс- Еберт Щифтунг. 

кото малцинство Пене Димитров А. Ташков

Димитър СтавровЛидерът на димитровградските радикали Кирил Младенов обяснява 
защо поиска преводач в ОС _____________________ Поводи:
Да се говори на език, който знаят 
всички граждани

„Велика Сърбия" против „Велика 
_________ България"______

Когато е тежко 

„доброто”
* "Да се говори на български в скупщината не е коректно не само към гражданите, но и към 
нашите колеги, отборници, които са сърби", обяснява Младенов

Председателят на димитровг
радската организация на Сръбс
ката радикална партия Кирил 
Младенов неотдавна предложи 
на сесиите на Общинската скуп
щина да присъства преводач, ко
йто да превежда речите па отбор- 
ниците от български на сръбски 
език. Неговото предложение 
предизвика различни реакции в 
общината. Тези дни се обърнах
ме към Младенов, за да получим 
по-подробно обяснение па пред
ложението му.

Първият димитровградски ра
дикал смята, че отборницитс в 
ОС в Димитровград пред скуп- 
щинската трибуна трябва да го
ворят на език, който знаят вси
чки граждани в Димитровградска 
община, а това е сръбският. По 
неговите думи изказванията, кои
то в скупщината се изнасят на 
български език до голяма степен 
не могат да бъдат разбрани от го
лям брой граждани на Димитров
градско. Младенов подкрепя то-

жителите па общината са бълга
ри, докат > другата половина от 
населени то се причислява към 
сръбската или към друга нацио
налност.

Младенов казва, че е искал 
преводач в скупщината защото 
не всички отборници са българи 
по народност, респективно - 
предполага се, че съветниците от 
останалите националности ие 
разбират български език. "Да сс 
говори на български в скупщи
ната не е коректно не само към 
гражданите, но и към нашите ко
леги, отборници, които са сър
би", обяснява Младенов, и доба
вя: "Аз разбирам български и го 
ползвам. Но ако някой си служи с 
някой език, това не означава, че 
го знае добре. Аз не говоря на 
б'ьлгарски език в скупщината, за
щото ие го зная достатъчно доб
ре. Много хора мислят, че знаят 
бз,лгарски, но те всъщност с него 
само си служат."

Като редовен читател па “Братство“ искам да изкажа мнението 
си във връзка със статията “Велика Сърбия“ против “Велика 
България“, която нашият и Вашият вестник публикува в миналия 
брой. Веднага да кажа, че съм съгласен е много становища на г-н 
Димитър Димитров.

Ог написаното в някои сръбски медни се вижда, че журна
листите им са водили разговор със стари хора в Боснлеградско, 
които казват, че им с добре. Колко наистина им е “добро“ само те 
си знаят. Дали журналистът Д.В. е могъл да пита някои млади 
хора как живеят. Не! Такива няма. Заминали са във вътре
шността. Те си знаят дали са направили това, защото им е било 
“добро“ или по други причини. Населението е изправено пред 
многобройпи проблеми: иеасфалтирани пътища, училища без 
съвременни нагледни средства, липса на телефонни линии, ниски 
заплати, твърде изразена безработица, децата в училищата едва 
ли учат майчин език... През зимата селата са откъснати от света, а 
селяните дават па безцешпща добитъка си па матрапазите.

Но журналистите не са виновни за това. Държавата не отпуска 
средства па общината, преди всичко за икономическото й раз
витие. А природни условия за развитие има - от ползването па 
природните ресурси в обастта па горското и минно дело до 
производството на екологична храна.

'.Ш

Кирил Младенов

на свое твърдение с официалните 
статистически резултати от пре
брояването на населението през 
2002 година, които, според него 
показват, че едва половината от

Драган Михайлов 
НишБ.Д./
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Представяме ви новия председател на 
Държавната агенция за българите в чужбина 
към Министерския съвет_________________

За 12-та среща на ОССЕ в София
Над 3600 полицаи са вдигнати на крак

Деница Христова* Около сградата на НДК ще бъдат поставени скенери за 
оръжие, по околните покриви ще има и снайперисти

Георги Първанов награждава 
Колин Пауъл с орден "Стара 
планина - първа степен". 
Отличието е за "изключително 
големите заслуги за развитието 
на българо-американските 
отношения и във връзка със 
100-годишнината от

Продажбата на алкохол може ята, няма да може и "пиле да пре
да бъде забранена в района на хвръкне”. Центърът па София 
Националния дворец на култура- ще бъде затворен, а всички тру- 
га в София на 6 и 7 декември т.г. дещи се софиянци на 6 декември 
Ограничението е част от мерки- няма да ходят на работа. Около 
те за сигурност, които се вземат сградата на НДК ще бъдат поста- установяването надипломатическите отношения

между България и САЩ".

Деница Христова е родена 
столи-през 1974 г. Завършила е 

чната Първа английска гимназия 
и Университета за национално и 
световно стопанство с магистър
ска степен, специалност Икоио- 

оргапизация ма труда . 
Има следдипломни специализа
ции: "Управление на земи и имо
ти” и "Механизми за охрана на 
труда” по програми па ОЬГогс! Вго- 
окез Цшуегзйу - БАРЕСО и РНАКЕ 
- Международна програма за дис
танционно обучение. Продължа- 

квалификацията си чрез учас
тие в международни семинари и 
конференции, посветени 
пиките за развитието на чове
шките ресурси, и в програми на

във връзка с посещението ма вени скенери за оръжие и огради, 
държавния секретар на САЩ в Спирките на градския транспорт 
България Колин Пауъл. Той ще ще бъдат преместени. Около ог- 
пристигне в България, която е ромната сграда ще обикалят бро- ките на ркПП ще бъдат засиле- 
домакин на 12-ата среща на Орга- нирани коли на жандармерията. ИИ) Така че препоръчваме ма вси- 
низацията за сигурност и сътруд- По околните покриви ще има и цка нашенци> които са планували 
ничество в Европа (ОССЕ). По снайперисти. За сега за меропри- да идват в София на 6 и 7 декем- 
време на конференцията в Со- ятието са вдигнати па крак над 
фия ще пристигнат и 41 външи 3600 полицаи, 
министри, когато до Национал
ния дворец на културата - където пат в общо 16-те хотела в сто- 
ще бъде проведена конференци- лицата. Без съмнение и провер-

мика и

ври т.г. да си стоят у дома, ако не 
им се налага много..Стотици чужденци ще отсед лаТодор Петров

на тех- Деница Христова

наФедералното министерство 
икономиката и труда (ВМ\УА),
Берлин, Германия -Туининг про
ект "Укрепване на капацитета на си», а от 2002 г. - директор на ди- 
МИ , 2003 г., и на 113АЮ (Бъл- рекция "Човешки ресурси и орга- 
гария) - Политика за преките низацИОнно развитие” в Минис- 
чуждестрании инвестиции и ко- 
мкуреитпоспособността", Дъб
лин, Ирландия, 2004 г.

Трудовата си кариера започва 
в частни консултантски фирми.
Същевременно е участник 
ръководител на проекти в обла
стта на безопасността на труда и

те компании в България. През
септември 2001 г. заема поста на
чалник-отдел "Човешки ресур-

терството на икономиката.
Владее отлично английски 

език, ползва руски. Омъжена, 
майка на две деца.

Със заповед на министерския 
и съвет на Р България от 30 сеп

тември 2004 г. Деница Христова е 
назначена за председател на 
Държавната агенция за българи
те в чужбина, (от "ЕК”)

управлението на човешките ре
сурси, възложени от най-големи-

Дарение на ЕЙВЪН за
Националната
онкология

От любов 
към живота

Първият
пътуващ
мамограф

А V О N
Срещу рака воасрато

Паника по всички етажи на НДСВ Първият в България мобилен нията на Ейвън срещу рака на 
мамограф беше дарен на Нацио-*Премиерът Симеон Сакскобургготски е изготвил списък с критерии, на които трябва да 

отговорят бъдещите му депутати. Критериите са изработени лично от Симеон въз основа на 
наблюденията му и записките, водени по време на мандата и ако се спазят, малцина от 
досегашните народни представители и министри на НДСВ ще влязат в следващия 
парламент.

гърдата "От любов към живо- 
налната специализирана болница та”, изцяло благодарение на кли- 
за активно лечение по онкология ентите и представителите на 
(НСБАЛО) от "Ейвън Козмети- Ейвъд. Набирането на средства- 
кс България”. та се осъществява чрез прода- 

Мобилният мамограф преде- жбата на специално създадени 
тавлява рентгенов апарат за ма- продукти - златни и сребърни 
мографски изследвания, монти- брошки във формата на пандел- 
ран в специално пригоден това
рен камион. Мобилният мамог-

Според последните проучва- Външният министър Соломон решният министър Георги Пет- 
ния НДСВ може да вкара в след- Паси, въпреки че е смятан за от- канов и парламентарният шеф 
ващия парламент между 50 и 60 личник, отдавна е загубил дове- Огнян Герджиков досега не са от- 
депутати. От тях само десетина рието на премиера, твърдят близ- рекли,

ки до него. Дипломатът направи постове в съдебната система, 
родни представители. Останали- няколко големи външнополити- 
те места ще са за малка част от

БСП е най-вероятният партньор 
на Симеон след изборите. В 
най-добрия случай при 
коалиция със столетницата 
царят може да има няколко 
министерски места, но не и 20, 
както е в момента.
Жълтите се опасяват, че пре
миерът ще пази критериите си за 
бъдещите кадри в тайна до май 
догодина, когато ще е конгресът 
на партията.

че се подготвят за високи - символът на борбата срещукаще са от досегашните жълти на- рака на гърдата, златни и сре- 
рафски кабинет разполага и със бърни химикалки с панделка и 
собствена проявителна лабора- плюшено Мече Теди. Закупува- 
тория. Стойността на уникално- йки един от тези продукти, всеки 
то за България съоръжение е 145 българин 
000 лева. Средствата за закупу
ването

Хората от политическите ка- 
чески гафа, '-'ака че царят беше бинети на министрите и част от 
принуден да се оправдава заради депутатите на НДСВ панически 
тях и да се отрича от тезите на си търсят нова работа, защото 
министъра си. Паси си навлякъл подозират, че след изборите ще 
гнева на царя и с фриволното си загубят апетитните си постове, 
купонджийско настроение. Вът-

става част от кампани
ята и дарява 2 лева за мобилния

му са събрани в продъл- мамограф. 
жение на две години чрез кампа- Кампанията "От любов към 

живота" на "Ейвън Козметикс
(Според ”168 часа”)

България” стартира през септем- 
децата, които стават жертва на международен трафик, ври 2002 година. Това е световна 
се изнасят в чужбина за трудова и сексуална експлоа- инициатива на амепиканската тация. Българчетата най-често са принуждавани па американската
проституират и да крадат в Германий Австрия Ита козметичиа компания, която се 
лия, Белгия, Гърция, Полша и Чехия. Децата най-че- пРовежДа в повече от 55 държави 
сто се изнасят от страната с фалшиви документи.

Данните на антимафиотите сочат, че за деветте ме
сеца на тази

Криминална хроника
10 000 българки 
ежегодно в трафикаминистрите и някои областни уп

равители. Премиерът искал нови Ц 3 Ж© Н И 
лица предимно от бизнеса и юпи- 
та от

по целия свят.
Мобилният мамограф ще се 

стопанисва и управлява от спе
циално създадена структура към 
НСБАЛО - "Национален онко* 

център”

година са били разкрити 31 престъпни

11111 §11111 вей?
попаднат на избираеми места. Родители 03 сигнализирали за 84 избягали от вкъщи През каналите за тпагЬиьг ня^ии е*егодно минават не на прегледи на жени в рискова 
Във -Врана” се обсъждал вари- ^оятТаТсшжи^изчезнал“Г°Т П0ЛИЦИЯта' Гту^ъмТя Ж ВЪЗРа- в °т ^ИЦИ'
ант и главният секретар на МВР месец е 126, като 120 са били наметени™ 01114,151 консУматоР ПРИ трафик на жени от ОНД, украинки, нската помощ райони на страна- 
Бойко Борисов да оглави листа. Според анализите на издирваните около 80% от молдовки' македонки, сочат анализите на полицията. ’ та, имащи затруднен достъп Д°

профилактични прегледи”.

част са не-
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- Босилеградска община скоро ще получи 
1,5 милиона динара от Републиканското 

реализация на проектите от 
на об-

в общественото предприятие „Бор” Съобщение на 00 на Г17 плюс
ОКОЛО

Кризата се задълбочава правителстно за
Програмата за възстановяване и развитие 
щините в'Пчински и Ябланишки окръг. Парите 

така че първатаДинкич ще 

изпрати 

още 1,5 

милиона

ще прЯстигиат в два транша, 
сума от 362 779 динара ще пристигне през този 
месец, се казва в съобщението на ОО на Г-17 
плюс в Босилеград. Проектите в Босилеградско 
се финансират от УНДП и общината, но понеже 
тя няма пари нашият 00 и народният предста
вител Драган Петровнч поискаха помощ от фи
нансовия министър Младжан Дипкич. Правите
лството на Сърбия на 19 ноември отпусна финан
сова помощ на нашата община, се посочва в съоб- 
щението на 00 на Г17 плюс, подписано от пред
седателя му Божидар Иванов. П.Л.Р.

Въпреки, ме от започналото въз
становяване на производството из
минаха три месеца, проблемите не 
се решават и кризата все повече се 
задълбочава. Работниците не полу
чават заплати, банковата сметка е 
блокирана, а никой си и не помисля 
за изплащането на старите дългове 

- От възстановяването на произ
водството до днес нашето предпри
ятие не е продало нищо от своята 
продукция, бе посочено на събра
нието на синдикалната организация 
в ”Бор’. проведено на 29 ноември.

подчерта, че продуктивността е би
ла най-голяма през първия месец, а 
след това е спаднала.

Възразявайки на управниците си 
работниците заявиха, че неизпла- 
щането на личните им доходи се от
разява негативно върху продуктив
ността. Те поискаха спешно да се 
изготви анализ и се утвърди колко 
пари и за къкво точно са похарчени 
и каква ще бъде евнтуалната печал
ба. Някои от работниците се запи
таха и да ли въобще им е било ну
жно да взимат парите от Мпнистер-

Ще бъдат ли събрани 600 000 динара от екологичната такса?I

Общината предупреждава длъжниците
била и Власинските водоцентрали, 
"Сърбия шуме” - 100 000, докато 
лесковското Електроразпредели
телно по 2 000 динара за всяка тра- 
фостанция в общината. Според 
налогодишното решение на ОС 
всички изкупватели на горски пло
дове и на добитък са длъжни да зап
лащат по 2 процента от пазарната 
цена за килограм плодове или до
битък.

са предназначени за финансиране 
на програми за подобряване на жиз
нената и околна среда.

Владимир Митов, общински инс
пектор по защита на жизнената 
среда, каза, че досега таксата е ре
довно заплащана от собствениците 
на моторни превозни средства при 
годишното им регистриране. ОС е 
посочила и други замърсители, ка
то им е наложила да платят такса. 
По 120 000 динара трябва да зап
латят мината “Грот” на Весна ко-

Службата за опазване на жизне
ната среда към общинското управ
ление в Босилеград тези дни за
почна да изпраща решения на об
ществените и частни предприятия, 
конто досега не са заплатили таз
годишната такса за защита на окол
ната среда, като ги предупреждава 
да заплатят определената такса до 
края на годината.

Запланирано е в бюджета за та
зи година от този вид такси да 
бъдат “събрани” 600 000 динара. Те

ЙмШ1

МИ-

1 - ■■ -' I.
Ч;:_у.у _ _ -

П.Л.Р.
Една от основните пречки за 

(не)продажбата на стоките е блока
дата на банковата сметка на фир
мата. Сега се правят опити финан
совите трансакции да бъдат из
вършвани посредством сметката на 
синдикалната организация, която 
не е блокирана. Дали обаче това 
ще стане все още е не известно.

ството. при положение, че не са 
създадени съответни условия за но
рмална дейност и не е изготвена 
програма за работа.

"Нужно е да продължим с рабо
та и да осигурим пласмент на про
дукцията. Същевременно ще насто
яваме да реализираме и социалната 
програма и решим проблема с тех
нологическия излишък”, каза дире
кторът и добави, че Агенцията за 
приватизация наскоро ще насрочи 
търг за продажба на предприяти
ето.

Догодина още едно средно училище?

Учениците обичат компютрите
‘Въпросът "дали следващата учебна година в Босилеград ще бъде открита паралелка за 
компютърна техника или някоя друга специалност отново е актуален

Миналата седмица в основното училище в Боси
леград бе проведена анкета сред осмокласниците, в 
която те изказаха желанията си в кое средно училище 
биха желали да се запишат. Резултатите показват, че 
от общо 97 ученика. 32-ма възнамеряват да продъл
жат образованието си в гимназия, в средно електро- 
технично училище за компютърна техника - 24, в ме
дицинско - 11, в търговско - 7, а по няколко ученика в 
икономическо, ветеринарно, музикално или в някое 
друго средно училище. Двама са учениците конто не 
планират да продължават образованието си.

По думите на Методи Чипев, директор на тука
шното основно училище, резултатите от проведената 
анкета са предоставени на Отдела на просветното ми
нистерство във Враня, па общината и па тукашната 
гимназия.

Известно е, че броят на учениците, които се за
писват в гимназията ежегодно намалява. Всяка година 
основното училище в общината завършат около 100 
ученика, а в първи клас па гимназията се запишат едва 
50 до 60. Затова през последните две години същест-

Членове на Скупщината са: 
Стоил Стойов, Драган Велинов, 
Иванчо Раденков, Асен Милчев, 
Часлав Захариев, Вене Василев, 
Иванка Аначкова, Васил Пейчев, 
Зоран Рангелов, Голуб 
Влашкович и Зоран Кирилов. За 
председател на Скупщината е 
преизбран Стоил Стойов.
В състава на новия Управителен 
съвет са: Георги Йовчев, Бранко 
Тодоров, Фила Симеонова, Сим
еон Николов, Иван Миладинов, 
Никифор Стоянов и Любен 
Алексов.

вува и търговско тригодишно училище, открито от 
средното икономическо училище - Враня.

За откриване на нова паралелка не е достатъчно 
само желанието на учениците, а да се създадат и тех- 
нични и други условия. Във връзка с това Антон Тон
чев, директор на гимназията, каза, че за откриването 
на нови образователни профили трябва да бъдат из
пълнени и необходими нормативи. В момента не съще
ствуват условия за откриване на електротехническа 
паралелка за компютърна техника, защото освен 
компютри е нужна и лаборатория. Такава засега няма.

Владимир Захариев, председател на общината, 
заяви, че неотдавна е водил разговор с министъра на 
просветата и спорта и се договорили, министерството 
да осигури необходимите съоръжения и помагала за 
откриване на електротехническа паралелка за инфо
рматика и кибернетика.

Дали босилеградските осмокласници ще продължа
ват образованието си тук или ще трябва да ходят 
други градове и да създават на родителите допълни
телни разходи още не е известно.

Фирмата е изготвила социална 
програма за решаване на проблема 
с технологическия излишък, която 
е предоставена на съответните ре
публикански служби. Тя предвижда 
45 работници, от сегашните 87, да 
бъдат провъзгласени за технологи
чески излишък. В “Бор” се надяват 
до края на годината да започне реа
лизацията на програмата и поне 25 
работника получат обещетение за 
напускане на работа.

След синдикалното заседание, в 
“Бор” се проведе и събрание на за
етите, на което бяха избрани чле
нове на Скупщината на предприя
тието и на Управителния съвет.

П.Л.Р.

На проведеното заседание бе ра
зискван и отчета за работа през из
миналите три месеца. Симеон Йор
данов, директор на предприятието, 
каза, че получените 2,5 милиона 
динара от Министерството на сто
панството на Република Сърбия за 
възстановяване на производството 
са изразходвани рационално. До 
момента около 1,6 милиона са по
харчени за изкупуване на букови 
групи, с 300 000 е платен токът, а с 
една част от парите са набавени 
необходими материали и съоръже
ния за машините.

Фила Симеонова, шеф на произ
водството в “Бор”, изтъкна, че от 
изкупените 550 кубически метра 
дървесина, през изтеклите три ме
сеца са преработени 300 кубика, 
средно по 100 кубика на месец. Тя

в

П.Л.Р.

Когато полицаите превишат пълномощията си

Бягал по босилеградските покриви
*В Босилеград полицаи закарали един босилпградчанин в по
лицейската станция без разрешително и пригзвка. Прокуратурата 
завела наказателно дело срещу ного под протокст, че о пречил на 
изпълнение на службебните им задължения. Общинският съд в 
Босилеград, чиято присъда потвърдил и второстепенният съд във 
Враня, го освободил от наказателна отговорност. Бягането от 
полицаите не представява активно противопоставяно срещу тях, 
констатирали съдиите

Без полицаите не бива, не само когато става дума за опазването на 
обществения ред, но и за защитата па имуществото, личната и общест
вена сигурност, борбата срещу престъпността... Обаче те не винаги са 
прави, някога даже превишават пълномощията си. Това показва и “прес
тъплението“ на един босилеградчанин, за което той бил заподозрян от 
следствените органи, и за което неотдавна е постановена окончателна 
съдебна присъда.
Натупал съпругата си

На 14 май 2002 година една босилеградчанка осведомила Одтела па 
вътершните работи в града, че нейният съсед Кирил Стоименов пийнал, 
правил гюрултия и нанасял побой на съпругата си. Пристигнали двама 
полицаи, които забелязали, че главата на жената била кървава, но не се 
чували глъчка и караница. Когато тръгнали да го потърсят н да го 
разпитат за случилото се, той с помощта на стълба се изкачил па тавана 
на помощен обект. Махнал няколко керемиди, две-три от тях паднали на 
земята и се изкачил па покрива. Полицаите го предупредили да слезе, по 
той избягал на друг* покрив, след това слязъл и се скрил край пътя в 
трева. Когато го намерили, Стоименов не оказал никаква сз.протина. 
Закарали го в полицейската станция па информативен разговор. След 
това се върнали и с кола закарали съпругата му в болницата.

По предложение на О тдела па вътрешните работи Общинската про

куратура в Сурдулица е заподозряна Стоименов в престъпление. Под 
претекст, че е пречил на опълиомощените служебни лица да изпълняват 
задачите си в областта на сигурността и опазването на обществения ред, 
в Общинския съд в Босилеград срещу него било образувано дело.
Не е пречил на служебните лица

След като съдията Драган Янев разпитал няколко свидетели, сред 
които и полицаите, той констатирал, че Стоименов не е хвърлял кере
миди към тях, не ги е омаловажавал, не ги е засегнал физически, пито 
пък им е пречил в опазването па обществения ред. Понеже нямало до
казателства, че заподозряпият е извършил въпросното престъпление 
съдът го освободил от наказателна отговорност. По време на разгле
ждането на делото е констатирано, че полицаите са имали заповед от 
командира си да го закарат в станцията, където да го разпитат и уточнят 
получените от съседката сведения. Същевременно обаче съдията е 
пстатирал, че полицията ме е имала разрешение да го лиши от свобода 
по юзи начин, така че тази нейна постъпка е била противозаконна. В 
присъдата се подчертава, че полицаите са могли да го закарат под 
принуда в полицейското управление, ако той не се е отзовал на писмено 
седебно разрешение или писмена призовка, а такива в този момент не са 
съществували.

Прокуратурата не била доволна и обжалнла присъдата на Общинс
кия с ъд. Съдебният съвет в Окръжния съд във Враня, председателстван 
от съдията Миодраг Димич, неотдавна обаче потвърдил 
пищен) на съдията Янев. Няма доказателства, че заподозряпият е 
извършил престъпление. Това, че е бягал не е от значение, понеже така 
не е пречил на полицаите да нзп шшяиат задачата си, а и бягането не 
представлява активно противопоставяне на служебни лица“, се казва 
между другото в присъдата на Окрз.жпия съд. В.Б.

V акратко:1
По повод 1 декември - Между

народния ден за борбата срещу 
СПИН, босилеградският филиал на 
КИЦ “Цариброд” раздаде над 150 
кондома (презерватива) на боси- 
леградчани, с което се опита 
косвен начин да им напомни за опа
сностите от тази болест на съвре
менното човечество.***

През последния месец в Босиле
град се случват чести прекъсвания 
на телефонните връзки, така че ня
кои хора остават без връзка и но 
десетина дни.

НаЙ-вероятиата причина за чес
тите аварии е остарялата телефон
на централа. П.Л.Р.

ко-

Г10

изцяло стаио-
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К м ет и мата на Драгоман посети Димитровград
Милча Марков-Мича, председател 
на 00 на ПССДоговор за 

канализацията от 

ГКПП ” Калотина”
Са» с малките I 

средни фирми може 

се измъкнем от агонията
Идеята да се разреши пробле

мът със замърсяването на Ниша- 
шният министър за екология на ва с канализационните води от 
Сърбия Йордан Алексич (по по- двата прехода беше тема и на 
текло от Димитровградско) и то- проведената среща между кмети- 
гавашиата министърка за еколо- дата на гр. Драгоман, Р България 
гия на Р България Евдокия Ма- Любов Добрева и кмета на Ди- 
нева, удариха първата копка за митровград д-р Веселин Вели- 
полагане на тръбите за канали- чков на 29 миналия месец в Ди- 
зационния колектор от граница- митровград. Договорено е да за- 
та до Димитровград. На основа- почнат час •по-скоро работите 
ние на предварително съгласуван върху канализационния колек- 
проект и със съвместно финан- тор, като при това да бъдат обх- 
сиране канализацията от двата ванати и някои обекти в непос- 
пункта - "Калотина” и "Гради- редствена близост 
на”, трябваше да се приключи на "Калотина”, които могат да за- 
пречиствателната система край мърсяват река Нишава. 
Димитровград. Това. бе част от 
проекта за защита на водите на ята, водени са разговори и за 
река Нишава. Всичко обаче ос- бъдещото сътрудничество ме
тана на първата копка и хубавите жду двата съседни града от двете

Преди седем-осем години, 
по-точно през 1996 г. тогава-

* Г-н Марков, приоритет в програмата на ПСС е 
стопанството. Как оценявате стопанското 
положение в общината и как димитровградският 
клон на ПСС може да допран 
възстановяване и развитие ?

- Без развитието ма стопанството, без увели
чение ма износа и без намаляване на дефицита няма 
напредък. Не трябва много акъл, за да се разбере, 
че това е единственият изход от кризата, в която се 
намираме. Що се отнася до нашата община, 
вероятно всички граждани виждат, че стопанската 
обстановка тук е катастрофална. Димитровг
радската организация на ПСС вижда изход от аго
нията в развитието на малки и средни предприятия, 
както и на селското стопанство, особено ското- 
въдството и овощарството. За последните две де
йности нашият край има и природни предпоставки,

Аз присъствах на тези разговори и мога да кажа, че 
чуждестранните бизнесмени проявяват значителен 
интерес за инвестиране, но търсят бизнес-прог
рами и гаранции за своите капиталовложения. Тъй 
като в нашата страна още не е завършен процесът 

собственическата трансформация, в много слу
чаи съответни гаранции могат да им дадат само 
местните органи на управлението.
* В момента колко членове има 00 на ПСС? 
Оформени ли са всичките органи на 00 и какво 
предприемате за изграждането на партийната 
инфраструткура ?

- В момента ОО на ПСС има 105 члена. Всеки 
ден обаче пристигат нови молби за приемането в 
партията ни, които се разглеждат от съответните 
органи на ОО. Всички органи на ОО на ПСС в 
общината са сформирани и сега сме ориентирани 
към оформянето на организации в местните об
щности, както и към формирането на младежка 
партийна организация към ОО.

* Как виждате перспективата 
Димитровград ?

- От въвеждането на политическия плурализъм 
до днес същестуващите партии в републиката и в 
Димитровградска община показаха колко знаят и 
колко настояват за истинските промени във всички 
области на живота и труда. Техните резултати вси
чки ние можем да видим. Ако изключим бившия 
СКЮ, аз и останалите водачи на ОО на ПСС, както 
и мнозинството от членовете на тази партия не сме 
членували в мито една политическа партия. В ПСС 
влязохме, защото искаме заедно с един от най- 
успешните хора в тази страна Боголюб Карич да 
хванем последния влак за Европа. Народът нека да 
оценява и ако види, че ние имаме добра програма и 
способност за реализирането й, нека ни даде шанс. 
Хората, конто пък са се доказали в своите про
фесии, нека да ни придружат или поне нека да 
сътрудничат с нас заради по-нататъшния си личен 
подем, заради прогреса на своите семейства, фир
ми и всички граждани, без оглед на тяхната полити
ческа, верска или национална принадлежност.

Интервюто взе: Бобан Димитров

есе за нейното

на

до ГКПП

Освен договор за канализаци-

думи на двата министъра и тога- страни на границата и техните 
вашния кмет на Димитровград, ръководства.
Защо? Това е друг въпрос. А.Т. и традиция.

* Може ли ПСС да помогне на гражданите, които 
тръгнат по пътя на частния бизнес?

- Когато получи пълното доверие на гражда
ните, ПСС ще оформи Фонд за развитие на об
щината. Местното самоуправление ще поеме изго
твянето на бизнес-програми и ще анализира ико
номическите условия за тяхната реализация. Въз 
основа на бизнес-програмите гражданите ще могат 
да конкурират за кредити от банките, докато 
общината ще бъде гарант за тези кредити пред 
банките. От ръководството на партията със си
гурност ще получим подкрепа при изготвянето на 
бизнес-програмите, както и при финансирането на 
някои от тях. Най-голяма подкрепа очакваме при 
пласмента на изделията, произведени в нашата 
среда. Освен това, ние от ПСС имаме идея да дадем 
определени общински .площи на концесионери, 
които искат да построят тук производствени и 
други обекти. Единственото наше изискване към 
тях ще бъде да назначават на работа хора от 
Димитровградско. Вярвайте ми, ПСС има още 
го идеи за съживяване на стопанската дейност не 
само в Димитровградско, но и в цяла Сърбия. Бих 
искал да напомня, че председателят на нашата пар
тия Боголюб Карич няколко пъти досега изпра
щаше сръбски и чуждестранни бизнесмени в Пи
рот на разговори за инвестиции в Пиротски окръг.

Защита на околната среда

Регионална депония 
за боклук

на 00 на ПСС в

Общоизвестно е, че депонията мата документация - проект. В 
за боклук (сметището) на Димит- изработката на същия се вклю- 
ровград се намира на връх Ко- чва и Димитровградска община, 
зарица и сред димитровградчани Бъдещата депония ще бъде орга- 
е известна като "Царибродски низирана така, че ще е възможно 
Везувий’, понеже запаленият бо- и класиране на боклука. Смети- 
клук почти постоянно дими. Из- щето ще работи на икономичес- 
вестно е също, че депонията не ки начала, което означава, че за
изпълнява съвременните изиск- ползване на същото ще трябва да 
вания, преди всичко от екологи- се плащат определени средства, 
ческа гледна точка. Що се отнася до съществува- 

В нито един град от Пиротски щата депония на връх Козарица, 
окръг няма съвременна депония, тя ще функционира до изгражда- 
а изграждането на такава във не на окръжната. Докато това не 
всеки град е нерентабилно. За- стане, димитровградската депо- 
това е направен договор да се

мно-

ния временно ще се урежда спо- 
построи една депония за целия ред възможностите и валидните 
окръг, отговаряща на съвремен- законови разписания. Това е нео- 
ните изисквания за защита на бходимо, за да се защитят 
околната среда. Както ни осве- рите на Ивкови воденици, от кои- 
домиха отговорните в общината, то градът се снабдява частично с 
в момента се подготвя необходи- .питейна вода.

изво-

А.Т. Отговор метър, че по тротоарите на двумостието има 
басамаци, че от парка срещу "Гациното” направо 
скачате върху оградата (а можеше басамаците да 
бъдат изместени вляво с метър и половина), че 
стълбовете от уличното осветление 
"Нишава” са 

Но за всичко

Проблемът не 

е в името на 

комисията

Хуманитарна помощ за Звонци

Пет часа на 

границата!?
по улица 

на някои места на коловоза, че...
това е виновна съответната 

служба (или комисия, не е важно как се нарича 
без значение е и кой и кога е работел в нея) при 
община... Мали мокри луг! Що 
ношенията

("Заради истината" - "Братство" бр. 2025 от 
26.11. 2004 г.) се отнася до от 

между инспектора и хората от прос 
г-жа Гордана Ран- ловутия вагон-канцелария, записал съм буква по 

чева, председател на Комисията за планове на буква думите на г-жа Ранчева: ..."Надлежне слу 
община Димитровград, заявявам следното: жбе нису имале увида, а инспектор добийао одго

Виновен съм, че не съм написал вярно името на В0Р Да нийе надлежан...” Вероятно е ”надлежан’ 
Комисията и компетенциите й, че вместо ”коми- този от ... Мали мокри луг. Е, понеже ”не е над 
сията даде положително мнение” написах "прие лежан” докато се строи, забележките (или гре 
ПЛ„а ’ шките) ще ни пречат постоянно и едва ли ще

Но не съм виновен, че улица "Бошко Буха” е бъдат поправени, защото хората от "Стандард” 
стеснена на две места: срещу входа в Здравния едва ли ще се върнат да ги поправят. За това не 
дом и от Здравния дом до входа на мебелната съм виновен аз, а някой друг "специалист” не си е 
фабрика Циле , че оградата на улицата е такава казал мнението”, сиреч не си е свършил рабо- 
каквато е (за което и самата г-жа Ранчева има тата-
забележки), че част от улицата към склада на И накрая по-добре е да следиш работите до- 

радня е по-ниска от улицата покрай линията и кат0 са в ход, отколкото после 
се прави искуствено езеро, че до самата рампа лежки за грешки, които 
срещу ГИД главната улица е стеснена от про- поправени, 
веждащите работата около линията за половин

Почти пет часа микробус с играчки и дрехи ‘(аха на ГКПП 
"Градина”, за да бъде пуснат да влезе в СЧГ, въпреки 
микробуса е декларирана като хуманитарна 
то и децата в Звонския край.

Не се случва за първи път хуманитарна помощ от България, 
предназначена за малцинството да бъде задържана 
границата от митницата на СЧГ. Подобно нещо се случи и 
роителния материал, който пристигна за ремонт на черквата 
Звонци преди около един месец.

Дарението се реализира с помощта на испанската неправителс
твена хуманитарна организация МОДЛ-клон за България-, 
с Елиана Митова, главен

По повод възражението на
че стоката в 

помощ за население-

с часове на 
със ст-

в с.

начело |
редактор във вестник "Нощен труд” 

Заедно с представителите на споменатата НПО бе и секретарят на 1 
Агенцията за българи в чужбина Стефан Николов, 
журналисти от БНТ с отговорния редактор 
"Общество" Горан Благоев.

както и 
на главна редакция да правиш забс- 

никога няма да бъдат

А.Т. Алекса Ташковяийсаан



Димитровградска хроника ш_1Я^ш^гСтгт^ 3 декември::

_||По повод 1 декември главено!Беседа за ученици 

и преподаватели
ГЩ

аЩ:
■ : шщСлед последните местни избори в Димитровград 

сред населението започна да се носи мълва, че но
воизбраната демократична власт не предприема нищо 
по отношение на ключовите постове за една власт -

Първи декември е международния ден за борба против СПИН, 
една от най-опасните и най-разпространени. болести на съвремен
ното човечество. По този повод в Малката зала на Центъра за 
култура в Димитровград на 3 декември ще бъде организирана среща 
на ученици предимно от гимназията и родители. На срещата д-р 
Миша Спасич от Ниш, специалист за болестите на зависимост, ще 
изнесе беседа за опасността от болестта СПИН 
Участие в срещата ще вземат 
оивш наркоман. Предаването 
щата, поликлиниката и общината.

От Здавния дом подчертават,

й' ' / *
ш

Ш: .
Надица Стоянович, по баща Каменова, е родена 
през 1971 г. в Димитровград, където завършва 
Основно и Средно училище. Следва руски език и 
литература в Белград и се дипломира през януари 
1996 г.
В РТВ "Цариброд" работи от март 1996 г.
Що се отнася до плановете й като новоназначен 
редактор, тя кратко каза, че промени сигурно ще 
има, особено когато става дума за програмите на 
български, а за останалото - когато му дойде 
време.

Р-.р

- 'С
Ч'. ч

и наркоманията, 
един заразен с ХИВ вирусът и един 
ще се реализира съвместно с учили-

•уМ'

че имат готова програма за борба 
срещу наркоманията, проституцията и подобни, но в момента няма 
минимални средства за реализацията й.

Да напомним,

фолклорен ансамбъл ”Филип Кутев от Со-

По настояване на новата общинска власт на чело с 
председателя на общината Веселин Величков, дире
кторът на Центъра за култура Петър Йованович на 29 
ноември на поста главен и отговорен редактор назначи 
Надица Стоянович, по баща Каменова, която до сега 
бе журналист - лектор за български език в РТВ "Ца
риброд”. А. Т.

известния 
фия.

че преди повече от половин година, бе прекъсната 
подобна акция под името Докато родителите спят”. информирането и комуналната област. В информи

рането всъщност става дума за главния редактор на 
РТВ "Цариброд” Зорица Павлович-Милева, която 
заемаше този пост и по време на Милошевич, а в исто
рията на града ще влезе с решението си да не позволи 
изява на сцената в Центъра за култура на световно

А.Т.

Награди за успешни 

преподаватели тшВъзражение

Неверни и непълни информацииДенят на просветните работници спомагателни средства (видео стена 
8 ноември в училището в Димит
ровград бе използван, като повод
на преподавателите, чиито ученици разователння процес”, 
са постигнали добри резултати на “ 
различни състезания, да бъдат ниците в края на първото триме- 
връчени скромни парични награди, сечие. в училището са доволни от 
На малкото тържество награди по- постигнатия успех. От 851 ученици 
лучиха Младенка Соколова за по- 81,9 % са с положителен успех.

и прочие) на тема ” Ролята на пре
подавателя във възпитателног-об-

В "Братство” №2025 от 26 ноември 2004 година 
Вашият кореспондент А. Т. написа статия със заглавие 
"Туристите” посетиха София. Още от самото заглавие 
човек се чуди дали наистина става въпрос за тури
стически профил или иронично и тенденциозно автора 
нарича учениците от гимназията ”Св. св. Кирил и 
Методий” "туристи”. Друг е въпросът, че не е истина, 
че само туристите са посетили София. Информацията, 
която подадох на журналиста бе, че 22 преподаватели 
посетиха Професионалната гимназия по туризъм в 
София, с цел реализиране на проект под заглавие 
"Работно посещение на наши ученици и преподава
тели на чуждестранно училище”. Въпросните препо
даватели посетиха часовете на свои колеги, обсъдиха 
плановете и програмите, с цел обмен на опит. 
Учениците при тази среща не са посещавали часове, 
нито пък са имали нощувка. Учениците, които участ
ват в програмата/концерта, който дадоха за ученици и 
преподаватели от българското училище - партньор са 
главно от гимназиалните пралалеки, а не са никакви 
туристи в кавички, както пише А.Т. Те пристигнаха на 
третия ден, представиха симпатична програма на 5 
езика, играха пародии хора и пяха няколко естрадни 
песни. След концерта се разходиха със софийските си 
другарчета и вечерта заедно с преподавателите се 
завърнаха. Също така за преподавателите бе органи
зирано посещение на Арт театър, а не за учениците, 
както пише авторът.

Тъй като дадох пояснение на журналиста, че Со
фийската гимназия ни е интересна, като партньор по
ради факта, че имат 2 типа обучение: общообразо
вателна програма подобна на машата и програми по 
специалността, не е ясно откъде автора подчертава, чс 
туристите са се запознали с начина на изучаване па 
професионалните предмети. Според този текст чита
теля придобива грешна представа за преподавателите 
от нашата гимназия. Излиза, че ние сме ходили само на 
кулинарна изложба, т.е. само сме яли н пили, а уче

ниците са вършили сериозната работа по проекта.
В статията също е написана неверна информация, 

че с директора г-н Гъдев е договорено Димитровград
ската гимназия да бъде главен координатор за сътруд
ничество за всички училища, в които учат деца от 
малцинството, както и за сръбските училища. Логично 
е, че правомощията на г-н Гъдев не са такива, че той да 
може да определя някой за главен координатор за сът
рудничество с училища от друга страна. Такъв договор 
е постигнат с главния експерт в Инспектората за вси
чки училища в София. Те бяха трогнати от ползот
ворните цели на проекта, който реализирахме и това 
начинание бе повод да ни удостоят с такова признание.

Що се отнася до посещението на наши ученици в 
Белград, информацията е непълна. В организация на 
Мисията на ОЕБС, отдел за демократизация (като те 
подсигуриха пътните разходи, разноските за нощув
ките и храната) за членовете на ученическия парла
мент и за учениците от трети клас, които изучават 
гражданско възпитание бе организирано посещение в 
Парламента на Сърбия, в Парламента на Сърбия и 
Черна гора и в Президентската резиденция на Борис 
Тадич. За учениците бяха подсигурени беседи и при
съствие на част ог работата на републиканския пар
ламент на живо, която наблюдаваха от галерията 
парламентарната зала. Нашата гимназия е втора, след 
училище от Аранджеловац, която имаше честта да 
влезе в тези институции, които от 1955 година са били 
закрити за обществеността. Две-три непълни изрече
ния с оскъдна информация бяха посветени 
изключително събитие за нашето училище.

Не вярвам, че целта на журналиста е да пише не
верни неща и тенденциозно да ги представя на нашите 
читатели, нито пък моята цел е да се заяждам, но не 
мога да не възразя на подобен текст.

Снежана Симеонова 
директор на гимназията Св. св. Кирил и Методий" 

Димитровград

Що се отнася до успеха на уче

на

стигнати резултати на нейните уче
ници на републикански състезания 
по химия; Ангелина Истаткова за 
състезания на учениците й по мате
матика; Емилия Антова също за 
състезания по математика и уче
ниците на Петър Рангелов за със
тезания по история.

Преди да бъдат връчени награ
дите училищния педагог Саня Ни
колова пред колегите си изнесе 
лекция с помощта на съвременни

От всички поставени оценки сла
би са 416, което е 5,46%. Най-много 
са по физика- 23%, слсд това по 
математика-9,9%, по общо техни
ческо образование- 8,7%, по химия 
- 7,6%, география -7,3%...

Отсъствията също са в рамките 
на нормалното, т.е. всеки ученик 
има средно но 4 отсъствия 
общо 3 631 отсъствия.

на това

или

А.Т.

С актове - и факти колов. Не издържах и попитах:
- Иване, откога за ючиа да се занимаваш и с меди

цина?
- Има почти година...
- Ама, пали лекарския екип па Здравния дом идва с 

кола?
- Да, но лекарят преглежда пациентите, издава им 

рецепти, сестрата ги "обработва”, по лекарствата за тях 
донасям аз...

Къде с "опряло”?
С лекаря и сестрата по-рапо идвал и медицински тех

ник, който носел и раздавал на хората лекарствата. След 
като се разболял, обаче, няма кой да върши това. Сега е 
така: лекарят преглежда хората, предписва им лекар
ства - а те сами се снабдяват с тях. И какво? Те имат само 
две възможности: или да отидат с рейса до Димитров
град сами да си ги вземат, а рейс в Поганово идва само в 
петък и в неделя и да се излагат на разноски - или пък да 
молят Соколов да им ги донася...

Нелогично и неразбираемо е: отчита ли се лекар
ският екип пред своите началници за начина, по който 
лекува Погановчапи, или всичко си върви па самотек. 
Не може ли в колата, с която екипът идва да се сложи и 
една торбичка с лекарства - тези, които не се използаг - 
да се върнат обратно, или е по-лссно Иван да ги донася в 
торбата си (а върви пеша от Погановския манастир до

селото)?

Пример вториЗабравени
погановчани

Но и от лошо - има по-лошо.
Дошъл през лятото в Поганово при лекаря Милутин 

Раигелов от Бански дол, но за беда забравил си здрав
ната книжка. (Раигелов е инвалид и се предвижва с 
патерици).

Молил, кумил лекаря да го прегледа и да му пред- 
лекарства, но той не искал и да го погледне. Не 

може и не може - без книжка.
Раигелов поискал

Надявам се долните редове да прочете и някой от 
I ония, които по време на предизборните кампании обс- 

по селата мед и мляко, а щом минат

пише

да плати, без да пита за цена. 
Лекарствата му били много необходими.

Като нищо не помогнало - ядосаният Раигелов напу
снал амбулантата и потеглил пеша за Бански дол (който 
е отдалечен от Поганово около 3 километра - мъмрейки 
себе си защо не е отишъл в Димитровград, 
патерици да измине 24 (12+12) километра...

Със сигурност тези примери не са единствени.
.Възниква въпроса: кой друг би се погрижил за ос

тарелите йи жители в селата, ако това не правят слу
жителите от здравеопазването.

Означава ли, че ако не се намери щатен работник, 
който да замести техника, иоганоичанн

щават на хората 
| изборите - всичко забравят. Между другите обещания - 
• не се пропуска и грижите за хората, като наше най- 
! голямо” богатство.- А какви са тези ”грижи” за остарелите 
| Поганово може да се види и от следните примери.

Пример първи
В началото на ноември бях в село Поганово при ше- 

| фа на местната канцелария Иван Соколов. Беше ионе- 
! делник - а в този ден в амбулантата идва екипът на 

Здравния дом (Поликлиника) от Димитровград: лекар, 
• | медицинска сестра и шофьор на колата.

При нас дойде една жена и извади няколко рецепти, 
I които тъкмо й предписал лекарят, и ги подаде на Со-

житсли на

па макар и с

!
от понеделник 

понеделник - що се "лекуват” само с рецепти?на;
Мптея Андонов
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Есенен панаир на книгата н Димитровград

Диригент и виолониет от София
*Ангел Станков няколко пъти е 
гостувал в Ниш като диригент и 
солист

Премиерният концерт на Нишкия сим
фоничен оркестър миналия четвъртак се 
"водеше” от диригентската палка на из
вестния български диригент и музикален 
педагог Ангел Стайков. Симфоиистите 
изпълниха Концерт за цигулка и оркес
тър на Чайковски и Петата симфония на 
Бетовен, а солист на цигулка бе също гос
тът от София Йосиф Родионов.

Димитровградските любители на книгата през изминалите 7-8 дни имаха възможност да 
купят една ш и повече книги от домашни и чуждестранни автори. Такава възможност им 
предостави Гротскатв издателска къща "Пи-прес” и местния Център за култура които в 
галерията организираха "Есенния панаир на книгата . Да припомним, м те ве ю 
организираха подобен панаир пролетта, по този път на адндовете имаше много повече 
книги, чиито издатели са: "Пи-прес', 'Народна книга , Беокнига , Лагуна , Панония и
други къщи.

За около 70 на сто от представените книги важеше намаление от 50 на сто. Б. Д.

Интересна медицина

Не прекалявайте с 

витамините!
Диригентът Ангел Станков е заместник 
ректор на Държавната музикална 
академия "Панчо Владигеров" в София и 
дългогодишен концертмайстор на 
Софийската филхармония. Преди 
гостуването в Ниш е имал концерти в 
САЩ, Русия, Япония, Тайван и Куба.

Йосиф Родионов дози от този витамин - вместо 5000 интер
национални единици, 2000 за жени и 3000 за 
мъже.

Известно е, че витаминът А се разлага в
"В Ниш винаги сме сърдечно приети, с тъпват 30 години и много добре си сът- 

добре дошли н с аплодисменти. Софийс- рудничат.
ката и нишката публика са сърдечни и Известният български концертмайс

тор виолонистът Йосиф Родионов изтък-

мазнините, а се съдържа в .много продукти 
(морковите, доматите, кайсиите, яйцата, мля
кото, черния дроб, рибеното масло). Той 
предпазва кожата и лигавицата от инфекции И витаминът Д също се разлага в мазнините, 
и е необходим за нормалното зрение. Чрез а във формата на провитамин се среща 
правилно хранене в човешкия организъм се много растителни и животински продукти (в 
внасят достатъчни количества от този вита- пшеницата, спанака, зелето, жълтъка на 
мин. Но ако се консумира и по друг начин яйцето, черния дроб, млякото, сиренето...), 
(хапчета) съществува опасност от прекаля- За да се превърне от провитамин във вита- 
ване. Повишеното количество витамин в ор- мин е необходима слънчевата светлина. Дос- 
ганизма предизвиква главоболие, умора, сър- татъчни количества Д витамин за човешкия 
беж, опадаме на косата и лющене на кожата. организъм се обезпечават чрез правилно хра- 

Три десетилетия Финландски учени са нене. По такъв начин се внасят и достатъчни 
изучавали влиянието на по-големите коли- количества калций и фосфор, необходими за 
чества витамин А при възрастните хора, а правилно развитие и опазване на скелета, 
резултатите на техните изследвания са пуб- Ако се прекали с уноса на този витамин, явя- 
ликувани в английско медицинско списание. ва се повишена концентрация на калций в 

Френски учени са доказали, че при хора кръвта, а това предизвиква гадене, главобо- 
над 50 годишна възраст големите количества лие и диария. Също така се нарушава нор- 
А витамин повишават рискът от чупене на малната функция на сърцето, бъбреците, 
костите, а американски специалисти по меди- кръвоносните съдове и кожата, 
цина препоръчват намаляване на дневните

реагират по същият начин понеже, и ман-
е еднакъв. Разликата обаче ва, че от 1981 Д° 1992 година със Софийс- 

ката филхармония е обиколил целия свят

в
талитетът ни
е в това, че София е по-голям град, има 
повече музикални събития през една ве- и е получил бройни признания от музикал- 
чер или седмица, така че публиката едвам ни специалисти и от публиката.

"Все пак за мен са най-интересни кон- 
интересува”, каза Станков. Той добави, че Цертите пред публиката на Балканите. В 
в Ниш е гостувал повече пъти като дири- Ниш съм гостувал няколко пъти. Радва ме

че и сега любителите на класическата му- 
"Имам голямо желание Нишкият сим- зика бяха въодушевени. Преди 7 години 

фоничен оркестър да гостува в София, за изнесох концерт с Нишкия симфоничен 
да утвърдим приятелските връзки с ни- оркестър в Пловдив и до днес си спомням 
шките колеги и да обогатим досегашното приятните моменти. Пловдивската публи- 
културно сътрудничество”, сподели бъл- ка беше радостна, че има възможност да 
гарският диригент, който също каза, че с слуша "нишките майстори", каза Родио- 
виолониста Йосиф Родионов заедно нае

ли стигне да види и чуе всичко, което я

гент и солист.

М.Т.нов. С. Павловия

Тараш из страниците на нови книги и списания
Напоследък вниманието ни зоха ” Геоморфология” от Мар- 

привлякоха две нови публкации - кович, Павлович и Чупкович 
едната е току-що издаденият уни- (Белград, 200?) и ” Геоморфоло- НН|$ • 
верситетски учебник ” Ерозивна гия” от Петре зич и Маиойлович 
геоморфология” от Ж. Марти- (Белград, 2003). Втората причи- ШжЩ "л :: 
нович и П.Голубович (издание на на е съдържанието й. Докато 
Природо-математическия факу- белградските 
лтет 
втората 
пик” г

:■■■■ .

новяване на държавна бариера 
между Сърбия и България подир 
Берлинския конгрес 1878 г., 
делно на сепокошани, чиито имо
ти са разкъсани в две държави.
Автор на очерка е Момир Стан- 
кович от Философския факултет 
в Нови Сад (стр. 129-146).

Втората предизвикателна ста- 
представлява възхвала на ед

на контроверсна личност по по
текло от нашите краища (Знепо- 
лието). Под заглавие ”Аранджел 
Станоевнч - Тръиски” професор 
Зоран Джорджевич от Философ- 

предава
биографията на тази личност, 
която в България е анатемосана 
като народен предател от най-го- 
лям калибър, а в Сърбия се въз- лен герой' ”РиЧаР тръиски”. Във

всеки случай статията е отлична 
храна за анахронни пререкания 
между егземплярни, връхно пат
риотически настроени лица от 
двете страни, които все още не са 
свикнали с европейската ориен
тация на младите поколения.

С. Крум""

от-

съчинения имат ст- 
в Ниш, 2004, стр. 1-366), а рого последователен академичен 

е списанието ”Пешча- и апликативен характер, ни- 
бр. 1 (издание на Истори- шката геоморфология предимно 

ческия архив на град Ниш, 2003). се приема като увлекателно че- 
Върху книгата ” Ерозивна гео- тиво, което може да ползва всеки 

морфология” се спираме поради образован човек. Още повече, че 
две причини. Най-напред, защото съдържанието й е илюстрирано с 
се явява хронологически послед- множество примери от релефа на 
на в поредицата от три подобни нашцте краища (споменават се 
учебника, издадени през минала- Ясенов дел, Грънчар, Завой, Дя-
та и тази година. Преди нея изля- волския град, Йелашница, Бабин Арзнджел Станоевич - Трънски

зуб, Сува планина, Ветренска ре
ка, Търговищка Пчиня, Любера- хив в Ниш> отбелязваме две заг- 
джа и мн.др. локалитети). лавия, които могат да повдигнат

В новото списание ”Пешча- политическата температура, 
ник”, орган на Историческия ар-

тия

ай:

ш

■ ския факултет в Ниш

дига до пиедестала на национа-

оморфоАбги|а
188»

ШГУЕКгГГЕТ IIВЕОСКАШ) 
С.ЕООКАР5К1 РАКШЛЕТЕдиният очерк - Крайграни

чни проблеми на сръбско-бълга
рската граница през първите го
дини след разграничението от 
1879 година - се отнася за нево
лите на крайграничното населе
ние от височките села след уста-

К■ Иг Рс<л>у!6
Пг Ргс4гав Мапо)1оу'|б

ОЕОМОКРОЬОСПА
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Божидар Димитров, директор на Националния исторически музей в София

титтаист
* Гърците също неофициално опитват да си върнат свои 
ценности

- Г-н Димитров, заговори се за 
връщане на" История 
славянобългарскав България.
Откъде дойде идеята?

- Още когато изпращахме Па- 
исиевата история, бяха направе
ни изявления, че България ще се 
опита да си върне ръкописа един 
ден. Тогава беше обяснено, че то
ва може да стане и под формата 
на изложба. По този начин се 
правеха опити да бъде успокоен 
българският народ. Очевидно се
га президентът е решил да пред
приеме действия за връщане на 
"Историята” в България. Тук 
трябва да обясня, че гръцките 
официални власти отдавна си ис
кат, но не по официален път, 
някои гръцки ръкописи и техни 
исторически паметници. Те са се 
оказали българска държавна со
бственост през предходните десе
тилетия.

ност на гръцката държава. Със 
Зографския манастир, където са 
двата наши ценни паметника, е 
по-сложно.
юрисдикция. В църковно 
шение Зографският манастир е 
подчинен на вселенската патриа
ршия, която е в Истанбул и поне 
неофициално не се води гръцка 
църква, а вселенска. Гръцката 
църква си има свой глава. Собст
веността в манастирите обаче е 

гръцката държава. Така че 
разрешение би трябвало да 
от патриарх Вартоломей, и от 
гръцката държава.
- Историческите паметници, 
които ще разменяме, 
равностойни ли са ?

- И при тях културно-истори
ческата оценка е двойна. Едната 
страна е чисто художествена, а 
другата - информационна. За нас 
Паисиевата история, която от ху
дожествена гледна точка е невз
рачен ръкопис, има ефекта на 
атомна бомба върху българско
то национално съзнание. Тя дето- 
нира българското национално 
Възраждане. Така че за нас има 
огромна стойност. Гръцкият 
ръкопис, доколкото знам, има ху
дожествена стойност, тъй като е 
пергаментов и добре изписан. 
Той има и емоционална стойност 
за гърците, тъй като е принад
лежал на техен патриарх - това е 
патриаршески ръкопис. Служеб
ника на патриарх Евтимий също 
не е кой знае какво, но е принад
лежал на патриарх Евтимий - 
ръководител на българската 
църква, който е направил езико
ва реформа и е командвал войс
ките, бранещи Търново от тур- 
ците. Няма какво да се лъжем, 
царят избягва и отбраната на гра
да 3 месеца е поета от един духов
ник.

- В какъв период от време 
виждате това евентуално 
връщане?

- Безпокои ме крайно неприят
ната статия във вестник ”Ката- 
мериии”. Тя представя идеята 
Първанов не като обмен, каква- 
то е, а като идея за връщане. Без
покоя се, че гърците няма да са 
съгласни, което е глупаво от тях
на страна.

Що се отнася до другите два 
манастира при Серес и Драма, по 
член 26 на Ньойския договор, ние 
е трябвало да ги върнем. Но член 
26 е репарационен - т.е. той има 
срок на действие три години. 
След изтичането, ако засегната 
страна е недоволна от изпълне
нието, има право в двугодишен 
срок да свика арбитражна коми
сия. Ако не свика комисия през 
тези 2 г., то тогава се счита, че 
България е изпълнила този член 
и той отпада от задълженията й. 
Гърция не е свикала комисия и 
задълженията на България отпа
дат. Така всичко, което става 
българска държавна собствено
ст. Но има и нещо по-лошо за 
гръцката страна. През 1964 г. 
България и Гърция, които имат 
неразрешени въпроси от време
то на Втората световна война, 
след дълги преговори подписват 
договор, който ликвидира окон
чателно и безвъзвратно всички 
имуществени и финансови прете
нции между двете страни, дати
ращи от началото на Първата 
световна война до 1964 г.

- Възможно ли е президентъ 
успее в нашето начинание?

- Би трябвало да успее, ако 
гръцката страна прояви европе- 
изъм. Както казах, това е нор
мална практика между европейс
ките държави и не само между 
тях, от 19 век до наши дни.
- Има ли подобен случай на 
връщане на реликви от друга 
страна в България?

- Да има такъв прецедент. 
През 1936 г. сме в много лоши 
отношения с Югославия, защото 
само преди две години Владо 
Черноземски е застрелял краля 
им. Но именно в този период ни 
връщат една златна монета от 
времето на цар Иван Асен. наме
рена на територията на Югосла
вия срещу няколко римски моне
ти. Между другото това е единс
твената златна монета от време
то на Иван Асен. Намериха се 
много сребърни, по златна няма.
- С кого трябва да се преговаря за 
връщането па " Историята" у 
пас?

лериите в България, където има 
гръцки паметници от Беломорс
ка Тракия и Егейска Македония. 
Такива има в Националния исто
рически музей и Националната 
библиотека. Президентът иска
ше заради историята да обменим 
гръцки патриаршески ръкопис, 
който се намира при Аксиния 
Джуров (б.р. от центъра за ви- 
занти йско-сл авянски 
ния). Казах му - като сме почна
ли, да обменим и други два бъл
гарски исторически паметника, 
които са на територията на 
Гърция. Моето експертно мне
ние беше. че след като сме запо
чнали, защо трябва да се ограни
чаваме с един исторически паме
тник, да искаме поне три. Пред
ложих да поиркаме костите на 
цар Самуил. Те са официално 
признати от гърците. Преди вре-

Те са под двойна
отно-

проучва- на
Божидар Димитров има и
ския манастир, където е и Паи
сиевата "История славянобъл
гарска”.
- Защо гърците не искат по 
официален път да си върнат 
техните исторически 
паметници у нас?

- Гърците не ги искат официа
лно, защото тези паметници са 
българска държавна собствено
ст. Правният им статут е следни
ят. Манастирите от Беломорска 
Тракия са били в българска дър
жавна територия. Това е станало 
по силата на международен дого
вор, одобрен от Великите сили.

ме те ни направиха подарък - 
копие от черепа на цар Самуил. 
Предложих да поискаме и слу- 

- Отдавна искат ръкописи и жбеника на патриарх Евтимий, 
църковна утвар от пет гръцки който също се намира в зограф- 
манастира. Всъщност манасти
рите не са гръцки, а на Вселен
ската патриаршия. Те са били в 
места, които някога са се оказали 
българска държавна територия.
Пример за това е Беломорска 
Тракия, която е била българска

- Какво точно искат гръцките 
власти?

т да

Изнасянето и връщането
- Как беше изнесена Паисиевапш история от Зографския 
манастир?

- През 1984 г. българското разузнаване се изправи пред съвсем 
дори и след злощастния за нас реалната опасност манастирът да стане румънски. Там бяха нахлули 
край на Междусъюзническата румънски монаси, бяха станали повече от нашите и даже бяха 
война След войната ни оставят избрали румънски игумен. Той беше започнал да изнася паметници,

подарени на времето от влашките и молдовските войводи. Не беше 
изключено да бъде пренесена и Паисиевата история. Така че 

'"Историята" беше изнесена от български разузнавач. Не го знам 
дори кой е. Може да е бил и учен, и монах. Не съм се интересувал, а 
и никой няма да ми каже. През 1996 г. "Историята" вече беше 
оставена в Националния исторически музей от Бриго Аспарухов. Той 
сам си призна по-късно. Тогава никой не я поиска. Разговарял съм с 
тогавашния министър на Македония и Северна Гърция. Той ми каза: 
Никога не сме я искали, че защо ни е този антигръцки памфлет?

Беломорието между Марица и 
Места. В този район попадат три 
от манастирите, от които се ин
тересуват гърците. Други два ма
настира са в Драма и Серес. Там 
през 1916 и 1917 г. е минавала 
фронтовата линия между нашите 
военни части и английските 
войски. Нашите военни са приб
рали вещите в София, за да не 
станат зян между противоборст- 
ващи военни. И добре са напра
вили, както показват събитията 
през следващите години. Едини
ят от двата манастира е улучен от 
английски снаряд и изгаря. Така 
някои прекрасни паметници мо
жеше да ги няма.

- Грешка ли беше връщането на 'Историята на Гърция от Петър 
Стоянов?

- Петър Стоянов, надут от комплекси да бъде европеец, взе, че 
обяви гръмогласно, че връща Паисиевата история на гърците. След 
това горчиво съжаляваше, но беше късно. Той се беше хванал на 
игра на престиж. Тогава стана ясно, че 99 на сто от българите са 
против връщането на "Историята". Когато ръкописът беше изложен 
в НИМ, музеят три пъти беше опасан от опашка от по шест души на 
ред, за да я видят. За съжаление Стоянов се наложи и ръкописът 
беше върнат. Тогава именно беше казано, че що со предприемат 
мерки "Историята" един ден да гостува у нас по официален път, нап
ример по т. нар. временни изложби - за три мосоца или 3 години.

- А кога беше взето наше,по Връщането беше грешка. Никой нищо но врът ,а. Обмен до, той е
оешение за връщане на Паисиевия Допустим, но не и връщано. Когато върнахме тькописа, гърците бяха 

1пъкопис? изумени и дори подозираха, че вероятно Стомнов иска да възбуди
антигръцки настроения, за да бъдо елиминиран гръцкият бизнос □

- Президентът се срещна с екс- Българин, 
перти от музеите, архивите и га-

на

- Ето това е сложното. За кос
тите на цар Самуил трябва да се 
преговаря с гръцката държава. 
Те са, така да се каже, собствс- (Интервю на агенция "Фокус”)

.......
■ ИШЯеШШМИ М ЩПравославни храмове в Западна България яя иу или нитШСЙШII! I»

Неделишкият манастир се намира на около един киломе- Гига Симеонов от с. Цацаревци. Над входа е нарисуван порт- 
гьр с/г с Дреатин. Навремето е бил най-големия манас- рет па Св. Апастасий, но това е направено така, че лявата 
ти реки комплекс в Драгоманския край, но до днешни дни е за- част от лицето да представлява възрастен човек, а дясната 
пазена само църквата ”Св. Апастасий Александрийски” и част - млад човек. Такава символика е характерна при изо- 
о,це една сграда. От западната страна на черквата се намират бразя нането на зимен или летен Св.Апастасий. От южната 
останки от срутената камбанария, а от северната местното част па църквата е втори вход, над който от вътрешната 
гробище. страна е ниша в която е ликът на Богородица с Христос. Кар*

Манастирската църква е с размери 6,80 х 18,20 метра и е тините са рисувани отместим майстори и носят духът на про- 
построена от средно големи обработени каменни блокове и винцията ( например Исус Христос е частично представен 
мазилка, а гюд покрива е фриз от камък. Този декоративен като личност, а частично като хералдически символ). Но яр

ките бои и наивната орнаментика допринасят да бъдат прив-

МЯОУА ПИ; 100

1] •

елемент в България е превзет от романската архитектура.
Главният вход на черквата ”Св. Апастасий Александрийс- лскателни. Подобни детайли, по и цели композиции са 

ки” е от западната страна, където е оформено открито пред- рисувани и в църквите п Източна Сърбия. С провинциалната 
дверие с размери 3,09 х 6,80 метра. Картините са изработени си живопис е известна църквата ”Св. Георги ’ в ниротското 
между 1779 и 1882 година, а по-голямата част от тях е дело на село Темска,

■ * 0
Кпмсико Мпркович ПРУЬ' 1ЧИНК и. 1,180______
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В димитровградската 
църква Рождество на 
Пресвета Богородица

Колективно
кръщене на 

деца
Тези дни свещенникът Александър 
Джорждевич в димитровградската 
църква "Рождество на Пресвета 
Богородица", кръсти 15 деца от 
основно училище "Моша Пияде". 
Биляна Миялкова
преподавателката по веронаука 
основното училище кумуваше на 6 
деца. На някои ученици кумуваха

ЦъХрко^от^ за всички деца понеже са от социално слаби семейства.
^овРа ГвторотоР колективно кръщение нв деца от Димитровградско в местния ч0 ще
Преподавателката Миялкова оповестява още колективни кръщения, докато свещеникът казва, че ще 
настоява те да останат безплатни за учениците. Той сподели, че досега и от много възрастни 
димитровградчани не е искал да плащат за църковното кръщение, поради слабото им социално 
положение По думите на свещеника, през последните години значителен брои димитровградчани са

ду 2та 'а^, верски причини, но и заради факта, че кръщелно свидетелство

В

искали да се кръстят в 
им е необходимо за придобиване на български паспорт.

Искрено приятелство

Едш и Зита
В Димитировградска община хората казват, че има 

3-4 кучета от породата "Сибирски хъски”. Едно такова 
куче отглежда 10-годишния димитровградчанин Еди 
Стоилков. Тъй като с родителите си живее в блок, Еди
отглежда кучето при роднините си Мира, Емил и Соня 
Петрови в квартала "Строшена чешма”. Еди много
обича кучето си. Тази година в димитровградското ос
новно училище бе организирано своеобразно сърев
нование, на което децата от основното училище имаха 
възможност да доведат в двора домашните си любим
ци. Някои деца доведоха кучета, други котки, трети - 
кокошки... Еди, разбира се, доведе домашния си лю
бимец - кучето Зита, с което спечели първата награда. 
Младият Еди се гордее с кучето си. Много добре поз
нава характеристиките на тази порода кучета. Разказ
ва ни, че до шестия месец той и роднините му, при 
които го отглежда, са хранили кучето с варен ориз, 
варени пилешки бутчета и варени моркови. Сега, ко- 
гато Зита вече е пораснала може да яде и други неща.

По думите на малкия сладур Еди, кучето може да 
порастне и над метър и половина. Еди знае, че си
бирските хъски са кучета, които се отглеждат най- 
много в полярните зони на планетата и служат преди 
всичко за теглене на шейни. Момчето е готово да ни 
разказва още много неща за тази и други породи 
кучета. Ние може само да отбележим, че такава силна

Радка и Стоичко Ангелови та- всекидневно посещава клуба на 
зи година отбелязаха хубав юби- пенсионерите, където с бивши и 
лей - 50 години брачен живот. И
двамата са работили в Просвета- активно участва в дейностите 
та, Радка преподавател по руски пенсионерската организация, 
език в босилеградското основно 
училище, а Стоичко, по профе- - Славчо и Антон. По-възраст- 
сия е педагог, но освен с препо- ният Славчо живее в Крагуевац, 
даване се е занимавал и с общест- женен е за Гордана, с която имат 
вено-политическа дейност. Пове- син Любиша и дъщеря Наташа, 
че от десетина години са пенсио
нери и, както самите те казват, нен за Драгана, 
живеят спокоен пенсионерски 
живот.

Стоичко и Радка са се ожени-

сегашни колеги играе шах и връзка между едно дете и едно животно се среща мно
го рядко. Еди Стоилков с любимеца сиБ.Д.на

Радка и Стоичко имат два сина Случка от близкото минало на Димитровградския край

татамата си казал: "Боже, аз убих човек, станах убиец”. Ос
тавил колата на пътя и Татамата край нея и се за
пътил към съседното село, където имало милицио
нери. "Аз убих човек и съм дошъл да ме вкарате в 
затвора!” Милиционерите веднага попитали дядо 
Владо: "Кого си убил? С пушка ли го уби?” Старецът 
отвърнал: ”Не, каква пушка! Ударих Татамата със 
слепник, но той падна и не мръдна, а от главата му 
започна да тече кърв. Вкарайте ме в затвора”. Те му 
казали да си върви вкъщи, а ако трябва да го вкарат в 
затвора ще го викат. След като селянинът излязъл от 
участъка, командирът извикал линейка с лекар. Дя- 
дото обаче отишъл при войниците, за да го вкарат в 
затвора, но и те му отказали. Тогава Владо се за
пътил към Цариброд. Отишъл при командира на ми
лицията и му разказал за случилото се. По време на 
разговора зазвънял телефон. Началникът се пред
ставил, изслушал събеседника си от другата страна, 
след което казал на дядо Владо: ”3а теб няма затвор. 
Сега се обадиха^ от болницата в Ниш и ми казаха, че 
Татамата е жив”, но има сътресение на мозъка”. Дя
до Владо казал, че това със сигурност е лъжа, след 
което началникът му обяснил, че информацията е 
служебна и не може да бъде невярна. "Татамата въо
бще нямаше мозък и как може да получи сътресение 
на нещо, което няма”?, чудил се дядо Владо.

Татамата бил опериран и лежал три месеца в бол
ницата, след което се завърнал в родното си село. 
Бил обаче съвсем друг човек. Не закачал вече ни
кого. Дядо Владо починал на 94-годишна възраст. 
Само месец след това на 40-годишна възраст починал 
и Татамата. Селяните го погребали под един стар 
дъб. Една година по-късно старият дъб изсъхнал и 
паднал. Селяните коментирали, че дървото паднало, 
защото Татамата изял корените му.

Антон живее в Белград и е же-

- И синовете и снахите са ле- През 60-те години на миналия век в едно димит
ровградско село израстнал едър и силен мъж. Пове- 
чето млади хора напуснали селото. Отишли на ра
бота. В селото останали само старците. Тъй като бил 
по-силен от тях, младият мъж полека-лека станал 
насилник. Чуждите имоти смятал за свои. Пускал 
кравите и овцете си на паша по чужди ливади и ниви и 

някой от бедните старци го мъмрил за това, той 
го биел и му казвал: ”Аз съм тука татамата и никой 
не може да ми казва къде ще карам добитъка си на 
паша. Ако Господ е сгрешил, когато е разпределял 
земята, аз ще поизправя тази грешка”.

Хората започнали да се оплакват в милицията, че 
ги бие Татамата . Никой обаче нямал свидетели и 
милицията била безсилна. Един ден дядо Владо при 
зори отишъл на нивата си, за да натовари царевицата 
си. Бил почти на половината път до къщата си, ко
гато отсреща се появил Татамата с колесница. "Хей, 
старецо, бягай от пътя, защото аз трябва да 
него”, започнал да вика Татамата, след което силно 
ударил дядото. "Сега ще ти преобърна колата”, казал 
Татамата и добавил: ” Друг път ще бягаш, когато 
срещнеш Татамата на селото”. Навел се след това Та
тамата и започнал да вдига колата. Пътят бил равен и 
той не могъл отведнъж да я извърне. Навел 
повече, за да я хване по-ниско. В това време дядо 
Владо станал и видял, какво се случва. Понеже Та
тамата бил наведен, старецът го ударил по тила. Та
тамата забил чело в земята и не мръднал. От главата 
му започало да тече кръв. Дядо Владо се уплашил, и

кари, изтъкв ;т Ангелови. Слав
чо е магистър по васкуларна хи

ли през далечната 1954 година, рургия и е асистент в Медицин- 
когато са били на по 24 години, ския факултет в Крагуевац, а 
Той е по потекло от Дукат, а тя от Гордана 
Бресница. След женидбата са се

е доктор на науките - 
нервопсихиатър, професор в съ- 

настанили в Босилеград, където щия факултет. Тони е специал- 
живеят и днес в.семейната си' 
къща на улица "Васил Левски”.

- Никога няма да забравя как 
преди 50 години с родителите ми 
и няколко приятели отидохме с 
коне в Бресница да вземем неве
стата. Незабравими са и момен-

ако

ист по кардиология, а Драгана по 
вътрешни болести. Въпреки, че 
е сръбкиня, тя е редовен читател 
и абонат на вестник "Братство” и 
има голямо желание да научи 
книжовен български език.

- Много хубаво и трогващо бе
ше неотдавнашното ни посеще
ние при по-малкия ни син в Бел
град. Там дойде и Славе 
мейството си

тите на организация на свадбата 
в Босилеград казва дядо Стои
чко.

мина по
със се- 

и в един ресторант 
отпразнувахме "златната свад- 
ба”. Родителите са богати,

Разказаха ни, 
леждат една козичка и няколко 
ярета, обработват си градинката 
в двора, а често идват и в Брес
ница, където също имат градина 
и двадесетина кошера пчели. Ре
довно четат вестници и списания, 
следят събитията. Дядо Стоичко

че сега отг-

кога-
то са щастливи децата, и семейс
твата им. В това отношение 
сме много богати.

се още
ние

П.Л.Р. Драган Кузев
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баскетбол: Втора сръбска дивизи^лЛО^В^ГСлед края на баскетболното първенство в седми регион -Ниш
Лидерът много по-силен

2" Ниш 92 :113Третото място е успех БК "Димитровград" - БК "Ергоном
Пирот, залата на Педагогичес

ката академия, зрители 100.
БК ”ДимитровградВукоевич, 

Сотиров, Вельов, Йоветич, Стани- 
мирович, Петров, Андреев, Мишев, 
Андреевич, Велчев, Милев и Джур- 
джевски.

Димитровградските баскетболи
сти претърпяха и седмо поражение.
Този път те паднаха 
ра, отбора на "Ергоном 2” от Ниш, 
който оглавява таблицата без по
ражение. Мачът бе решем още 
първата четвъртина, когато ни- 
шкият отбор игра с най-силния ТУВ 
състав и с всички сили. В следва

щата четвъртина треньорът на гос- 
"изпразни” резервната ска

мейка, което използваха димитров- 
градчани и осъществиха равенство 
в тази част на играта. В последната 

димитровградският отбор бе 
в своя полза, но

тите
За пръв път в 

почти шестдесет
годишната 
рия на БК "Димит
ровград” един пио
нерски отбор се 
състезава в някоя 
лига. От тази го
дина, когато мъ
жкият отбор се 
класира във втора 
сръбска лига по 
правилата е задъл
жително да има и 
пионерски отбор, 
който да се състе
зава в определена 
дивизия. Така тре
ньорът Тони Але- 
ксов събра дваде
сетина пионери ро
дени 1992/93 г. и 
след дълги тренн-

исто- част
по-добър и я реши

бе достатъчно за крайниятова не 
резултат.

Най-добри в отбора на Димит
ровград” бяха Андреев с 34 точки и 
Андреевич с 21.

В следващия кръг на 4 декември 
в събота "Димитровград” ще гос- 

в Ниш на едноименния отбор.

от лиде-

в

Ветроходство
Ставров заминава за Ларнака

половина на декември да замине наВ миналия брой на вестника ви
осведомихме, че младият Димитров- десетдневна подготовка в кипърс- 
градски състезател по ветроходст- кия град Ларнака, където ще участ- 

Прави (отляво): Стеван Лукнч. Андрей Еленков, Дарко Алексов, Теодор Илиев , во Марио Ставров от 26 до 28 ноем- ва и в първенството на Кипър в 
Ани Панов. Марко Йованович и треньорът Тони Алексов. ври ще участва в регата в Опатия класата "Ласер”. На подготовка

тази регата е включена в календара от Атина Ирина Константинова и 
на Световната федерация по вет- Веселин Нанев. Българската феде- 
роходство (ИСАФ) с коефициент 3, рация по ветроходство ще поеме 

Доволен съм от работата и а точките се внасят в световната всички разноски за подготовката на
Ставров в Кипър, освен пътните, за 

Марио Ставров тези дни получи които младежът ще трябва да от- 
покана от българската федерация дели 190 евро. 
по ветроходство през втората

в

ровки направи ед
ин отбор, който започна със- ствено преди началото на лигата, За нашия вестник треньорът
тезанията си в пионерската лига и че тренира на открито, а ма- Тони Алексов заяви: 
на БСС регион седми - Ниш човете се играят в зала, става яс- 
заедно с още пет отбора от Ниш. но че това е хендикеп за димит- напредъка на нашите пионери, ранглиста.

Класирането ни не бе на преден 
план, понеже отборът стана ком-

Лигата се игра двокръжно ровградския отбор.
За по-нататъшни състезания(домакин-гост) и ако се има пре

двид, че и като домакин отборът се класираха първите два отбора плетен само един месец преди
, старта в лигата. Надявам се, че 
| ще осигурим необходимите сред-

Д. С.

Табела МЛАЪИ ППОНИРИ Б-Група

Уважаеми читатели,| Место КоличвикЕжила ПеремОдигуапо ' Пгб&за
ства за състезания и догодина, с19КК Ергоном 1 1.14469 110

2. 19КК Нибак 1 0.8737 два млади състава да влезем в 
състезанията. Отборът има ед
ногодишен опит, свикна да играе 
в зала, а когато бъде готова и на
шата зала ще имаме възможност 

игра в Пирот, може да се каже, че "Ергоном 1” и "Нибак 1”, докато за тренировки- и да бъдем истин-
ски домакини. Тогава ще се ста-

19Ю Остана по-малко от месец до края на 2004 година, а някои от 
вас не са издължили годишния си абонамент. Затова 
подсещаме, тези наши верни читатели могат да платят дълга 
си за 2004. година, който е 500 динара на банкова сметка 
840-540668-61.

I
153. КК Димитровград (-1 ) 414:4764610

_4^ 346:480 13КК Ниш 2 610 ! 4(-1)
| 5. КК Епгоиом 3
! 6. ; КЮуниор

1,2069 М.±10
II9Л

С много уважение,
От търговския отдел на издателство "Братство"във всичките десет мача пионе- за останалите първенството е за

рите на БК "Димитровград” гос- вършено, 
туваха. На края отборът се

раем да се класираме възможно 
Догодина отборът на БК Ди- най-добре. Кои са най-добри? 

класира на трето място с 15 то- митровград” ще се сътезава с две Между многото добри и талант- 
чки (наказан е с една точка пора- селекции в редовни състезания, 
ди факта, че не отпътува на пос
ледния мач).

Ако се вземе предвид, че от- набор 1993/94 г. ще се сътезава в Нсмапя Боянич и Ани Панов”, 
борът е комплектуван непосред- лигата за млади пионери.

Тъжен помен
На 12 декември 2004 година се навършва ПО

ЛОВИН ГОДИНА от смъртта на нашата мила и 
нелрежалима съпруга, майка и снаха

ливи младежи все пак се откроя- 
Набор 1992 г. ще продължи да ват следните имена: Стефан Лу- 

се състезава в пионерката лига, а Кич, Ани Еленков, Тодор Илиев,

IСЛАВКА ВЛАДИМИРОВА 
(28.03.1960 - 19.06.2004) 
от Долна Любата

Времето минава, по не заличава спомените ни за ННК||^; |||||| 
нея. Тя живее в пашите мисли и сърца. Вечно ще я 
обичаме и ще я пазим от забрава.

С много обич и тъга се прекланяме пред светлата й памет!
Шестмесечната панахида ще бъде отслужена на 12 декември (не

деля) на гробищата в Долна Любата. Каним роднини, съседи и прия
тели да ни придружат.

ОПсчалснч: съпруг Владимир, син Игор, дъщеря Даниела и свекър
Александър

Д. Ставров

йж.ГГ 2 3 54

11
Водоравно: 1. Стара столица на 
България. 7. Недопушсна ци
гара. 9. Лично мсстоимсние. 11. 15 
Автомобилно състезание. 12.
Германски тенисист. 14. Пойна 18 
птица. 15. Силна карта за игра 
(мн.ч.). 16. Страх. 17. Вързоп, 
денк. 18. Първата нота. 19. Изп
лезен кръг от цветя. 20. Река в 
БиХ. 21. Подводен радио-лока
тор. 22. Град и щат в САЩ. 24.
Модел на "Опел". 25. Проход 
между Чепеларе и Смолян. 26. 26 
Част от електромотор. 27. Една 
посока. 28. ЛсТвъртата йота. 29. 2д 
Авторът на'"Илиада”. 30. Зама
йване на главата. 31. Единица за 
измерване на време. 32. Черков- 32 
но благовонно масло. 33. Имего 
на писателя Зола. 34. Съдове за 
цветя. 35. Вид плат. 36. Модел 
ски.
Отвесно: 1. Най-известният му-
зей в Мадрид. 2. Дреха на пра- „а литература дело. 21.
вославен свещени,е 3. Вид иглен с „ Лктеря^рЛЪ. Вид ли- 
листно дърво. 4. Седмата нота. 5. произведение. 23. Ав-
спи™ни! и ГТНемскиком- Т°Р ия класичсско «роизведе- 1. Кофа. 4. "Време". 8. ИЛ. 10. 
иозитор. 7. Вълшебница. 8. Мяр- ,,ис- 24• Кой™- изпълнява коми- Тапа, 11. Брод. 12. Акра. 14. 
ка за земна площ. 9. Парична чески Р°ли: 21 Шяхмат"° Ря,'с~ Оле. 15. Еретик. 17. МИ. 28. 
единица в Словения. 10. Жилс- «стпо- 24 Алкохолно питие. 27. Коледа. 20. "Омега". 23. ОС. 
ЩО насекомо. 13. Културно-ии- ^Р"» :,я посяване на жито, зс- г5 ж Лз№ 27. Ссе. 29. 
формацжжеи център (съкр.). «нчуци и пр. 28. Етапи ог раз- 
(4. Църковен закон. 16. Освети- «итисто на нещо. 30. По-висок 
теле. уред. 17. Германски фут- "ин в служба, началник. 31. Ма- 
болеи отбор. 19. Химически сле- 1е.Р”ал т иглолистни дървета, 
меит, таз. 20. Кратко преразс- К Кантон в Швейцария.

19

21

* Тъжен помен
Па 5 декември 2004 година се навършиха ЧЕ

ТИРИДЕСЕТ ДНИ от смъртта на нашия бащаГ
4 БОРИС КИТАНОВ 

(1914- 2004) 
от с. Дукат

Този ден в семейната къща в Дукат (Горна ма
хала) ще отслужим панахида. Каним роднини и 
приятели да пи придружат.

Опечалени: синове Симеон и Лнания и дъщеря
Василка със семсисшваша си

4:
4”

4 “
Решение на кръстословица 

221 - Водоравно:_________
Тъжен помен

Изминаха двете иай-тъжин години в нашите 
животи, след ранната смърт на нашия мил съпруг 
и баща
ВАСИЛ ИВАНОВ 
от Жслюша.

Безсилни да променим истината остава ни само 
да ти благодарим за всичко , което направи за нас. 
Спомените за теб вечно ще останат в нашите 
сърца.

ТгюиШе: Верииа, Мирослав и Ивица

:

Старица. 30. Апсшо. 32. 
Дворец. 33. Рсн. 34. Хареми. 
36. Аба. 38. Драговищица. 41. 
Ян. 42. Тараи. 43. Казус.
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Щ*.Хот лайн
По вестниците често съм ви

ждал реклами за горещи телефо- 
Хот лайн! Горещи телефони! 

Реших да опитам що за развле
чение е това. Набрах номера и ми 
се обади женски глас. Веднага 
започна да въздиша и стене... На
пълно глупаво. Останах съвсем 
безучастен.

Гласът ме попита какво бих 
желал. Това ме ядоса. Тя ще из
пълнява моите желания!?

Започнах да псувам. Виках, ре
вах, псувах всички подред...

Оная там млъкна. Но аз се чу
вствах супер. Колкото повече 
псувах, чувствах се все по-ком- 
фортио. Не помня кога съм бил 
толкова волен и весел. Какво от
критие!

Не губих време, веднага реги
стрирах хот лайн за ядосани и не
доволни. Бизнесът цъфти. Кога- 
то наберете моя номер, можете 
да псувате колкото си искате. Са
мо срещу 20 динара за една ми
нута.

У Да не дава Господ само да си сироче, 
Ужкьим имаш майкьу, ама гьу немаш!

мачава обича за- 
леб,

ни.
Р/ Имаш мачаву, ама коя 
течено дете? Ужкьим че ти даде комат 

подвърльи кико на куче и на ум те прокълне 
ми се онядан Братко

Българин е той, не го отрича 
Без работа, по село и граница тича,
Пее,свири,играе - 
чуждите песни свои нарича!
Но безплатните концерти на българи отрича.

Към Европа без Сърбия не иска да тича.
НАТО, Словения, Хърватин - агресори нарича, 
албанците не обича,гордо за нашите юнаци 
от последните войни прича.

Полицейска униформа с радост и гордост 
на детето си оолича,радикалите не отрича, 
Шсшсл.и Милошевич и в Хага обича.
Европейска и Национална политика не обича, 
защото българин тя го нарича.

А - българин, се нарича,
когато в България за паспорт тича,
дори и на български прича -
но майчин език сръбския нарича!

На УАБА показания не отрича,
Това дълг към отечеството нарича!

За да преживее,на границата 
за цигари всеки ден тича,
По три-четири часа стои и чака 
на Господа се моли:
"Мили митничарю,очи за мене затвори, 
Аругия,комишята,в малката стая затвори.
Тогава широко очи отвори,
Арсхите му разпори,
закона пришпори - нека те силно моли.
Ние сме до кожа голи!!!"

Защо е така! Политиката го пожела,
Определени хора в системата вкара,
С наши хора делата постигна,
Та унищожителната политика на връх дигна.
Леле, колко леко е сега, 
идеята "България в Европа" 
българския цар и България приспа.
Нашият - царибродски народ от рак се поболя, 
Всичко изчезна,в светлите планове за Цариброд - 
Фабрика за прах стана.

Господ даде - народа го разбра, 
село Белеш на улица излезна 
АСБЮ на помощ викна,
На унищожението " НЕ" каза 
На изборите демокрацията избра,
Араголюб послуша,на помощ царибродчани викна!

Новите демократи на събрание събра,
За плановете на Антич каза, кметството се осъзна 
И бързо разбра,че политика,прах и хрема 
Е най-голямо унищожение за сега.

Аоброто беше,че УДБА пред избори замълча,
Народа за демокрация го сметна 
За асфалтова мафия не им много пука 
Та на борба против 
унищожителната инвестиция стана.

Истина е сега - народа царибродски се 'осъзна, 
Кметството за пръв път с народа тръгна.
Ангел на български в скупщината глава дигна, 
Радикали, СПС в миша дупка вкара.
Кметството на всички институции в Сърбия 
"Ние сме с народа сега, 
ще има война против прахта!!!"

а

она ти га 
"ега те отрул, да даде бог!" - жали
Писарев.

- Ква ти йе тая ората, Братко? Нали
майкьу и багцу?

- Имао си, Манчо, имао! Ама кико поче тая прива-

си ти имаш и

тизация...
- Братко бре, ако 

речем...
- Море за некойи йе по-страшна и оди рак. >1 пог

ледай колко народ остаде без работу! Ударише катан- 
ци на вабрикьете, па съга народ обикаля около ньи 
кико куче около касапницу.

- Па ти нали йогце драскаш по весникат и парице 
падаю, а?

- Е бъш за това ти оратим: тува за некой месец че 
сироче. Досъга колко толко ни пригледжуйе-

Републиката, ама тия дни беше испратила йедну 
да ни каже отсьга натам да си тражимо майкьу. Тека 
налага новият закон и требе да се приватизираме. А ти 
ми кажи за кво 
после да си увийеш сиренце у ньега, или да ми прос
тиш, у кьинеф да си обришеш... Кажи ми кве паре 
може да се запечале с весник? Йогце и ако бъркаш у 
очите на големците и им показуйеш пред народ кьир- 
льивете кошулье, а?

- Па само толко ли ви рече?
- А рече ни йогце: тражете си и багцу и майкьу! За вас 

две държаве се интересую, па се надам нема да оста
нете тека на улицу. Е, Манчо, ядно йе това дете гцо га 
гледаю две майкье. Оне су по-страшне и от мачавуту. 
Йедната мисли - другата че га попригледа, другата се 
нада първата че га прикликуйе. А оно ядното, меджу 
две майкье стойи и гледа...

- Знайеш ли, Братко, я мислим дека тува грешимо. 
Чекамо и се надамо. Научише ни друг да бере грижете, 
а нийе само да завикуйемо. Изгледа че требе сами да се 
опраямо...

- Ма нийе не смо глупави, Манчо. Ама бъш това ме 
плаши. Ако развържемо йезик и почнемо да оратимо 
и да драскамо све кико гцо йе, че станемо търн у очите 
и на йеднуту и на другуту майкьу, а тъгай не само гцо 
нема да ни пригледжую, а че вате и ушите да ни 
изтегле.

- Е, кво па толко? Магарето има най-големи уши и 
нигцо не му смита. Ако и нагце уши се поизтегле, от 
това не се умира!

- Арно, ама ако почнемо да йедемо магарешко тьр- 
нье, за сенце само че сънуйемо...

- Слушай, Братко, я не турай млого на сърце. Мой 
деда оратеше: свакига има два пута, ако нечеш по 
йедън, а ти вати другьият!

йе приватизация нейе рак да

останем
шеСпободан Симич

Нпшен,с1си|истор»»йки
служи весник? Да га попрочетеш,

Поред Вардар 
бричи!

Преди двадесетина години ня
кои наши момчета отишли на 
гости при роднини в Скопие и ед
на вечер решили да се разходят. 
Седнали на пейка да си починат, а 
бързо след това на съседната 
пейка дошли скопски момичета. 
Твърдо решени по какъвто и да е 
начин да привлекат тяхното вни
мание, нашенците започнали да 
говорят на “чист” сръбски език.

- Айде мало да прошетамо по
ред реку, казал единият от тях.

- Ма седи овде, поред Вардар 
БРИЧИ!, 
нашенец.

отвърнал другият 
П.Л.Р.

Хумореска

Французин, 
италианец и 
българин

Французин, италианец и бъл
гарин си говорят за секс.

- Миналата нощ изчуках жена 
си четири пъти - хвали се фран
цузинът. - На сутринта тя ми при
готви божествена закуска и ми 
каза, че ще ме обича до гроб.

- А аз успях да го направя шест 
пъти миналата нощ - казва ита
лианецът. - И на сутринта жена 
ми каза, че никога няма да я прив
лича друг мъж.

Българинът мълчал, докато 
не го попитали колко пъти е лю
бил жена си предната нощ. Той 
отговорил:

- Един.
- Само веднъж?! И какво ти 

каза тя сутринта?
- Не спирай!

СТРАНА ЛАЛКА
Едно пиле ми просбори, 
че ще има люта зима. 
Аруго пиле писна:" Избори, 
Лалко ле, пак ще има!”Йказа:
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