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Вестник за българите в СЧГ
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Управителят на митницата в Димитровград 
Никола Тончев

Няма проблеми (прилагането 

на Закона за ДДС
В митницата в Димитровград, както и в останалите митници 

в Сърбия, е имало инструктори, които са обучавали 
митническите служители за начина на прилагането на Закона 
за ДДС (ПДВ).
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От няколко месеца в Сърбия прилагането на Закона за ДДС. 
се говори изключително много Ако Законът бъде прилаган неп- 
за данъка върху добавената сто- равилно съществува 
йност (ДДС), който

заплаха в
замести държавната хазна да не постъпят 

прилагащия се с десетилетия у заплануваните финансови средс- 
данък върху оборота. При тва, необходими за реализациятана с

На 8 януари една от най-добрите филхармонии в момента в Европа - Софийската - поднесе 
забележителен спектакъл на жителите и гостите на гр. Ниш по случай новогодишните и 
коледните празници. (На стр. 3)

На заседанието си в Димитровград към края на миналата година

Националният съвет раздаде 

над милион динара прилагането на Закона, освен на набелязаните от Правителст- 
Управлението на обществените вото на Сърбия икономически, 
приходи, изключителено важна е социални и други цели. За прила- 
ролята на митницата. Тези две гането на Закона за ДДС тези дни 
държавни институции, които са проведохме разговор и с управи- 
организационни
Министерството на финансите, град Никола Тончев, 
имат голяма отговорност за

шик
* Средствата са дадени за 15 проекта и иска въз основа на обявения през ноември конкурс

Димитровград. Средствата са разпределени въз ос
на обявения през ноември конкурс в който 

всеки заинтересован е имал правото да участва със 
съответен проект.

Над един милион динара разпредели Национал
ният съвет от бюджета си за 2004 година на отдел
ни ведомства и учреждения, лица и сдружения на 
заседание, което се проведе на 25 декември

на теля на Митницата в Димитров-единици
нова

(На стр. 2)В

Хляб за 

13 динараОсвещаване на бъдника
Цената на полубелня хляб, 

която във вътрешността на 
Сърбия е от 20 до 23 динара, в 
Босилеград е 13!

Кой толкова се грижи за “зд
равето“ и за плитките джобове 
на босилеградчани, че продава 
хляба на тази цена? “ Хлебари
те!“- отговарят босилеградчани.

- В малолюдния Босилеград 
съществуват дори четири хлебо
пекарници, така че конкурен
цията е твърде остра. Всъщност 
тя ни накара да определим тази 
цена, казва Ванче Тошев, собст
веник на една от четирите хле
барници.

Докога ще остане сегашната 
цена на хляба и дали върху 
нейното определяне ще влияят 
разпоредбите за ДДС още не е 
известно. Хлебарите се оплак
ват, че от сегашната цена нямат 
печалба, но никой от тях не смее 
да я повдигне пръв. Опасяват се, 
че през зимните месеци домакн- 
цките в градчето и в с Райчилов- 
ци ще им се противопоставят и 
започнат масово да си месят 
хляб.

По случай Коледа 
няколкостотин босилеградчани 
присъстваха на традиционното А
освещаване на бъдника в шШЯ . '
двора на църквата „Рождество 
на Пресвета Богородица .
Най-напред в ранните
следобедни часове „
присъствието на голям брои 
вярващи, местните свещеници 
Бобан Илич и отец Йоан 
отслужиха молитва в чест на 
голямия християнски празник,
а децата, които учат 
вероучение изпълниха песни, 
посветени на празника.
След раздаването на клонки 
от бъдника, присъстващите 
бяха почерпени с жешка ракия, 
която по традиция се вари в 
голяма тенджера в църковния

В.Б.

двор.
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Националният съвет 

раздаде над милион динара
Няма проблеми 

с прилагането на 

Закона за ДДС(От стр. 1) Отчетът за бюджета за 2004 г. Понеже някои от комисиите при 
бе приет е мнозинство, като бе НС не бяха пълни бе взетоСлед като предложените 

проекти, 40, са били разгледани присю заключение, че по-обс- решение комисиите по култура и
тойно се разисква след като в иноформиране да бъдат разши- 
законов срок бъде направена репи с още по двама членове. Бе 
равносметка на бюджета. При- сформирана и комисия за сътруд

ничество с България. С оглед на 
предстоящата работа, свързана с 
употребата на български език и

(От стр. 1) на митническата документация и 
Според него от началото на начина на работата на клоновете.

Съществуващата документация 
е модифицирана и допълнена с 
нова. Освен че с напътствията се

от комисиите по култура и обра
зование, членовете па НС оцепи- годината, когато започна да се 

прилага посоченият Закон, вха, че средства от тазгодишния
митницата не са имали никакви 
проблеми.
следното: "Досегашният ни опит ,,а митническите предписания, с

тях се въвеждат и някои нови 
евиденции, както и някои нови 
задължения за шефовете на 
клоновете и останалите рабо
тници. Искам да подчертая, че 
пътническият оборот с новите 
напътствия не се регулира по нов 
начин. С други думи пътниците 
ще пътуват също както и досега, 
като при това митницата ще 
прилага съществуващите зако
нови разпоредби от Закона за 
външната търговия, Закона за

добави ,,астоява 33 стриктно прилаганеТончев

прилагането на същия в учили
щата, към комисията по образо
вание са сформирани няколко 
работни тела, чиято задача ще 
бъде да помагат при подготвяне и 
подбор на учебници па българ
ски език.

Както е известно членът па 
НС Небойша Иванов е осъден от 
Върховния съд на Сърбия по чл. 
134 от НКЗ на затвор от три 
месеца. Във връзка с това НС взе 
становище, че става дума за 
монтиран политически процес, 
че Иванов е невинен и търси от 
президента на републиката да го 
освободи. Това решение е прието 
единогласио.

Жестока полемика предизви-

с прилагането на Закона за ДДС
е позитивен, но все пак нека да 
кажа, че нямахме много случаи, в 
които трябваше да се изчислява 
този данък. Това се получи 
понеже през месец януари обо
ротът във всички митници в 
страната винаги е по-малък 
заради празниците и липсата на 
нови договори на годишно ниво, 
както и заради факта, че вноси
телите преди Нова година и 
особено през декември м.г. са 
настоявали да внесат колкото се 
може повече стока според стари
те законови разпоредби.”

Управителят ни разкри още 
един детайл, според който не 
само в тази, но и в останалите 
митници в страната е имало инст
руктори, които са обучавали този начин до определена степен 
митничарите как на практика да 
се прилага Законът за ДДС.
Инструкторите в митницата в РезУлтати и в осуетяването на 
Димитировград са били от редо-

митницата, от неотавна и от 
Закона за ДДС и други.”

Според изявлението на Тон
чев целта е да се повдигне на 
по-високо ниво митническият 
контрол, както и дисциплината 
на митническите служители. По

От заседанието на НС ка предложението за секретар на 
канцеларията в Босиелград да 

състващите на заседанието бяха бъде назначен Йовица Костов, 
запознати с факта какви средства гласуването предизвика 
държавата е предназначила за чена съпротива сред част от 
бюджета на НС през 2005 г. Те са членовете от Босилеград, но все 
малко под тези за 2004 г. - 3 158 пак бе прието с мнозинство.
000 динара. Разисквайки върху активнос-

По иск на Министерството на тите на председателя на НС, 
културата НС предложи Михаил някои от членовете негодуваха, 
Иванов да бъде назначен за член че той, от името на НС, е изпра
на Управителния съвет на вест- тил писмо-подкрепа до Мииис- 
ник “Братство”, а Горан Стоянов

бюджет заслужават 15 проекта и 
искове на отделни лица. Що се 
отнася до исковете, те най-често 
са свързани с парична помощ за 
социално слаби деца, на които 
средствата са необходими за да 
продължат образвоанието си или 
пък става дума за изключителни 
таланти, каквато е млката цигу
ларка Надежда Цветкова.

На заседанието бе даден отчет 
за изразходваните средства от 
бюджета за 2004 година. От общо 
3 609 000 динара до заседанието 
на Съвета са изхарчени към 2 200 
000 динара. Най-много от средст
вата са изразходвани за иабавка 
на офис техника и оборудване на 
помещения на НС и канцелари
ите по местата, където живеят 
хора от малцинството.

и по посредствен начин вероятно
ожесто- ще се постигнат определени

сенчестата икономика в стра
ната.вете на тамошните митнически

Първият човек на митницата вслужители, които са се обуча
вали в Управлнието на митници- ДимитРовгРаД припомни, че 
те в Белград заедно с инспек
торите от Управлението на 
обществените приходи.

Тончев също каза, че от

всички пътници, които имат 
някаква забележка за работата 
на митническите органи, т.е. на 
митническите служители иматтерството на културата в полза 

за член на Надзорния съвет. По на директора на “Братство”, 
обяснение възможност да се оплакват, 

както в Управлението на митни
ците в Белград, така и във вси
чките митници в Сърбия. Забе
лежките си пътниците могат да 
изпращат по пощата, по е-таП 
или факс или да се обадят по те-

неотдавна в митницата важат 
нови напътстивя за работата на 
митническите пунктове. "Напът
ствията имат за цел да създадат 
предусловия за унифициране на 
начина на работата на всички 
гранични митнически клонове в 
страната. Тези напътствия се от- леФона-

на Аргумента бе, че самостоятелнона директора
“Братство с оглед на факта, че без консултации със Съвета 
председателаката на Управител-

не е
имал правото да направи и това. 

съвет проявява изключи- Мнозинство пък бяха на обратно 
незаинтересованост, би мнение, по което между две засе- 

било полезно тя да бъде осво-

ния
тел на

дания председателят има право 
бодена от този пост и да се да говори и действа от името на 
назначи нов. За нов председател НС. 
бе предожен Михаил Иванов. насят преди всичко до воденето Б.Д.А.Т.

Има ли българи в Централна Сърбия?
Според статистическите сведения в Ниш, най-големия 

град в Южна Сърбия, живеят около 17 000 представители на 
българското национално малцинство (запознатите твърдят, 
че тази цифра е 20 000). Имайки предвид този факт, а също 
свързвайки нашия град с Еврорегиона Ниш - София - 
Скопие, преди повече от една година малка група енту
сиасти основа сдружение за сръбско-българско приятелс
тво “Рила”. Сдружението осъществява целите си с дейност, 
която се базира на промоцията на различни форми на 
сътрудничество, на по-доброто взаимно опознаване и 
сближаване на двата народа. С организирането на културни 
прояви, с установяването на сътрудничество с културни 
институции както в Ниш, така и в България, като прави 
пътеписи за България в партньорството с ТВ “Глобал”, 
дружеството помага и за реализирането на още една цел - за 
по-доброто опознаване на родината майка от бългаското 
малцинство.

Предвид посочените обстоятелства и благодарение на 
отзивичивостта и помощта на доц. д-р Ценка Иванова, 
лектора по български език и култура при Философския 
факултет в Ниш, дружеството взе решение да участва в 
конкурса на Националния съвет на българското 
цинство в Сърбия с проект за организиране на съботно 
училище по български език за хора от българското 
малциснтво, които живеят в Ниш. Водещата идея е, че 
по-голямата част са напуснали отдавна роднтие места, че 
мнозина са създали смесени бракове, че децата им се учат на 
сръбски език и поради това твърде слабо 
майчиния си език или изобщо не го знаят. След 
държавата отпусна средства, за да се активизира работа на 
НС сметнахме, че това е най-компетентният орган, който би

Защо на българите извън териториите 
общини не се одобрява правото на ползване на бюджетни 
средства, предназначени за обучение, когато е добре 
известно, че държавата е отделила 3 млн и 200 хиляди 
динара за Националния съвет, които би трябвало 
равномерно и равноправно да се разрпеделят и дали сумата 
от 150 хиляди динара за финансирането на проект, който би 
имал продължитленост една учебна година е прекалено 
голяма? Няма ли такова решение да предизвика поредната 
обратна реакция между числящите се към българското 
малцинство в Ниш - да вдигнат ръце от всичко, а при 
следващото преброяване да не се пишат българи, 
знаещите да твърдят, че техният брой е много по-голям от 
броя, посочен в статистическите данни? Известно ли е на 
членовете на Националния съвет, че Европейският 
придържава към признаването на 
националните малцинства, независимо от 
частта от територията, където се намират те и настоява за 
съхраняване на техния език, култура, обичаи? Или 
критериите за финансирането на проекти 
симпатизиране на определена партия 
Националния съвет?

Накрая още един въпрос: 
места в Комисията 
специалности са и

пи оказал нужната помощ за организация на обучението и 
за покриване на най-належащите нужди, като се има 
предвид, че това съботно училище ще трае за периода на 
учебната година.

Във вярата си, че Националният съвет ще подкрепи 
идея, осигурихме и помещение, намерихме 

необходимата на първо време учебно-помощна литература 
и после търпеливо зачакахме три месеца, за да получим 
накрая отрицателен отговор!?

Питам се дали това е отработен сценарий, тъй като вече 
няколко месеца всички институции в пограничните общини 
Босилеград и Димитровград, както и самият Национален 
съвет “водят борба” с официалните институции в Сърбия да 
се увеличи броят на часовете по български 
учениците в тези общини. Възможно ли е тези, които така 
горещо се застъпват за изучаването на майчиния език, да не 
желаят да подкрепят изучаването на български език извън 
“своята територия”? Нима си мислят, че представителите на 
българското национално малциснтво, които са се изселили 
от родния си край, са станали ескимоси или извънземни, че 
са забравили своите корени, или пък може би трябвало да ги 
забравят?

Не ми е ясно защо синдормът на неразбирателството се 
вихри по нашите простори, защо и тези, които не се 
срамуват, а и не се плашат да заявят корените и произхода 
си, не може да намерят поддръжка от Националния съвет. 
Трябва ли той да работи само за тези, които живеят на 
териториите на общините Босилеград и Димитровград и 
само тях да финансира, или всички, определящи 
представители на българското национално малцинство, са 
равноправни?

на посочените

нашата

и отново
език за

съюз се 
всички права на 

мястото или

пък
са например 

или членство вмал-
кои са хората, които заемат 

за просвета и образование, с какви 
компетентност е 

меродавна за отхвърляне на подобен проект, ако е известно, 
че за познаването и придържането към традициите на еидн 
народ от решаваща роля е познаването на неговия език?

колко тяхната

познават 
като се като

председател н. Управителния съвет нТдружество^Рила"'-
Ниш
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Българският режисьор Пламен Карталов направи 
повече от магия в Белград___________________

Самолет кацва 

в средата на 

сцената!
* На драго сърце бих поставил спектакъл в Димитровград или 
Босилеград, казва Карталов

Голям концерт на 

Софийската филхармония
дори е закачена бутилчица с ”лю- академия. Кое е най-важното, на 
бовен еликсир” (в случая пелино- което учите младите артисти?

- В момента имам първи курс 
от бъдещи млади артисти, с кои
то работим в хармония. Поста
вям им много високи изисквания, 
за да могат те, даже и да попаднат 

- Това е ежегодна награда за при режисьор, който чете от 
най-високи творчески постиже- литературен източник, а не от 
ния за сезона. С нея се отличават партитура, сами да се справят с 
спектакли, които правят най-сил- тези задачи, 
но впечатление и водят до

во вино).

* Г-н Карталов, спечелихте 
голямата награда на оперния 
театър в Белград, разкажете 
нещо повече за нея.

Постановката на българския 
оперен режисьор Пламен Карта
лов ”Любовен еликсир” на Гае- 
тано Доницети неотдавна спече
ли голямата награда на Белград
ския оперен театър. Режисьорът, 
който винаги приятно изненадва 
публиката и оставя незабравими 
образи в съзнанеито на мелома- 
ните, вече е любимец и на белг
радската критика.

"Повече от магия” е заглавие-

(От стр. 1)
_ * Постояно изненадвате

израстване на трупата. Спекта- публиката с неочаквани 
кълът е много труден, има много сценични ефекти. Така беше 
голяма игра на сцента. Върху впрочем и в Белград. Това 
минералните бани, където се формулата на успеха 6 

г съвременната операг
развива действието, се приземява
самолет. Всичко това изисква

Традиционният осми пореден концерт, който се организира в духа 
на Виенските музикални традиции, сьбра многобройна публика в 
залата на Военния клуб. Подбраният репертоар от известни 
произведения на Виенските класици, прекрасното изпълнение на 
софийските виртуози под диригентската палка на маестро Зоран 
Андрич, главен инициатор за пристигането на филхармонията само 4 
дни след голямо турне из Испания, предизвикваха спонтанните 
реакции на одобрение на публиката. Концертът продължи и след 
заявената програма с изпълнения на бис.

Софийската филхармония е основана през 1928 година, като в нея 
са включени най-добрите музиканти на България. Постепенно 
съставът й се увеличава и разширява, като от 80-те години на 
миналия век тя се представя от оркестър, хор, известни солисти и 
камерни оркестри с общо над 200 изпълнители. Нейни директори и 
диригенти са били най-известни имена както от страната, така и от 
чужбина. Осъществила е многобройни турнета по света с богат 
репертоар, има множество записи за домашни и чуждестранни 
музикални компании.

Филхармонията гостува за втори път в Сърбия и за пръв път в 
Ниш. По коментари на присъстващите на концерта това е едно от 
най-значимите културни събития за града, подпомогнато от 
Министерството на Културата на Сърбия, Община Ниш, местни 
телевизионни и радиостанции и фирми спонсори - плод на добрата 
воля за сътрудничество и все по-активен културен обмен между 
двата съседни народа.

ли е

- Моят стил на работа е не да 
шокирам, а да изненадвам публи
ката. Така че винаги търся онова 
вглеждане в дълбочините на

голяма ловкост и пъргавост на 
артистите, защото те пеят от нео
бичайни за тях височини. Самите 
артисти безкрайно обичат тази 
постановка и с голяма любов я 
преповтарят.

то на белградския вестник ”Ве- 
чернье новости” след представ
лението. "Изключителна интер
претация на българския режи
сьор с европейско реноме Пла- 
нем Карталов” - изтъква вестник
"Блиц”. Белградската критика * Като творец, който голяма
ппиветгтиа умепятя пежигтпгкя г1аС171 0711 6Ремет0 прекарва 6 приветегва умелата режисьорска 1сужбг1на> бмхте Ли дошли с
версия на една от най-известните вашата постановка да речем в
опери. И тук, както и във всички Адмитровград или Босилеград?
свои представления, Карталов не

авторския и композиторския 
стил в драматургията, за да може 
произведенията, писани преди 
100-200-300 години, да кореспон
дират със съвремието. Не можем 
от дистанцията на неколкос- 
тотин години да предъвкаме едни 
и същи стилове и проблеми. 

- На драго сърце, обаче едва Искам да имам много близък 
контакт с публиката. Да я нака-изневери на стила си да изненад- ли в тези малки градчета има 

ва публиката. По време на спек- оперни сцени, толкова големи, за Рам Да мисли, да разсъждава над 
такъла в средата на сцената се да поберат трупата и реквизи- творбата, 
кацва самолет, а певците пеят тите. Оперните артисти са като * коя е любимата ви опера?
”от облаците”. Хорът танцува с птиците - на тях им трябва прост- 
балетна стъпка, а мъжете са ранство... 
облечени като парашутисти.
Към книжката с програмата

- Всяка опера, която започвам 
за пръв път.

* Бие сте доцент в Музикалната Тодор Петров Ц. Иванова

Съвременната българска
поезия в от» ”Браничев©99

Сръбска сатира на български

"Остриганият таралеж" 

в София |<Ж0ЩШНГ
В софийската Градска галерия 

тези дни бе представена книгата 
"Остриганият таралеж - Антология 
на съвременната сръбска сатира”, 
която в библиотека "Балкански 
сатирици” издаде къщата "Пан - 
Бт”. Редакторите на българския 
хумористичен и сатиричен вестник 
"Стършел” Кръсте Кръстев и Йор
дан Попов съвместно с колегите си 

вестник

Една част от последния миналогоди
шен брой на списанието за литература, 
език и култура "Браиичево”, което от 
1955 г. излиза в гр. Пожаревац, е 
посветена на съвременната българска 
поезия. От книгата "Антология - бъл
гарски поети от втората половина на 20 
век” ("Български писател", София,
1995 г.) подбор е направил писателят 
Веселин Ракчевич ог Подгорица, който 
е и превел стиховете на 24 съвременни 
български пости: Дора Габе, Елисавета 
Багряиа, Евс-гати Бурнаски, Павел 
Матев, Митропулос Аргирис, Иван Да- 
видков, Стефан Поптонев, Пеньо Пе
нев, Анастас Стоянов, Евтим Евтимов,
Христо Фотев, Михаил Михайловски,
Никола Инджов, Радко Радков, Екате
рина Йосифова, Георги Константинов,
Паруш Парушев, Иван Гранитски, Ро- 
мапьола Мирославови, Елена Алекова,
Милена Лилова, Доцка Банева, Ангел 
Малинов и Татяна Явашева.

Втората тематична част на списани
ето е посветена на съвременния ге 
мвнеки разказ, подготвен от Драган 
Ристич, а тематичния "блок” "Митичната творчеството па Гроздана Олуич. 
символика на приказките” е посветен на С

-р! )

/ ЧасаЯис м кюимевкоаЯ. /език и к//мй/,
4р Ануоаогпв 

нп съзрем »ки«то 
ер-ъбояа шгпра щ

аЩмл-ун, 2/200

от сръбския сатиричен 
"Остриганият таралеж” (който на 5 
януари празнува 70-годишнина) са 
избрали хумористични и сатирични 
творби на 34 сръбски сатирици, 
между които са: Милован Витезо- 
вич, Момо Капор, Растко Закич, Пе
тър Паич, Александър Чотрич, Ра- 
дивое Боичич, Драгутин Минич 
Карло, Милован Вържина, Душап 
Ковачевич, Александър Баляк, Ясмина рода. Чотрич обеща, че ще се постарае да 
Буква, Милован Илич Минимакс и др. бъде публикувана българска сатира ма 

Посланикът на СЧГ в България Чедо- сръбски език. 
мир Радойкович и зам.-министърът за ди- За отбелязване е и фактът, че между 
аспора на Република Сърбия и известен лауреатите на българската световноиз- 
сатирик Александър Чотрич, по време на вестна награда "Алеко" са Уилиям Саро- 
представянето на изданието наблегнаха яниЕрскинКолдвел.ноиВладимирБула- 
върху значението на подобни начинания тович Виб, Радивое Боичич и Драгутин 
1а още по-близки отношения на двата на- Минич Карло.

*■: :

Е
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Анкета на балканските информационни 
агенции_________________________

Президентът Първанов посети Чили и Бразилия Голям наплив за 
българско гражданствоБългария не забравя 

старите си партньори Мария Гроздева е 

първа на Балканите
*3а пръв път в историята състезателка по стрелба печели 
тази престижна награда

Връщат се към 

корените сиПрезидентът Георги Първа
нов, който посети Бразилия, зая
ви, че присъствието на толкова 
представителна делегация в Бра
зилия и Чили е знак за обръща
нето на България към Латинска 
Америка. Преди това държавни
ят глава посети и Чили. Прези
дентът подчерта, че интересът на 
България към региона няма да 
приключи само с тези посещения 
и очаква в близко бъдеще отно
шенията със страните от Латинс
ка Америка да се активизират във 
всички посоки.

Българските посланици, акре
дитирани в държавите в Латинска Георги Първанов 
Америка, поискаха от президента 
Георги Първанов и от министъра
на външните работи Соломон Паси да бъдат назначени икономичес
ки съветници към мисиите в този регион.

Българският държавен глава и министър Паси, който в Бразилия 
се присъедини към официалната българска делегация проведоха 
работна среща с посланиците на България акредитирани в Латинска 
Америка.

Първанов подчерта, че приключването на преговорите с Евро
пейския съюз не означава България да забрави старите си приятели 
и партньори, каквито са Бразилия и останалите страни от Латинска 
Америка. По време на тази среща е бил обсъден въпросът за 
цялостна стратегия за задълбочаване на политическите и най-вече 
на икономическите връзки със страните от Латинска Америка.

Част от делегацията е и зам.-председателят на Народното съб
рание Камелия Касабова. Първанов е поставил въпроса Бразилия 
по-скоро да ратифицира подписаната спогодба за отмяна на визовия 
режим. Касабова е предложила да бъде подписан договор за сът
рудничество между двата парламента.

През последните няколко годи
ни българите от диаспората за
почнаха да се връщат към корените 
си и да подават молби за българско 
гражданство. Експерти обясняват, 
че интересът към българското 
гражданство расте заради 
ките визи и приближаващото член
ство на България в ЕС от ] януари 
2007 година.

Според дами на Министерството 
ма правосъдието на България, кои
то предава българската преса, бро
ят на заявленията за гражданство 
започна да се увеличава през 2000 
година, когато са подадени 1144 
молби. През 2001 година броят па 
молбите нараства на 3506, през 2002 
г. на 5960. Голям наплив стана през
2003 година, когато в правосъдното 
министерство са подадени 13 128 
молби, а още по-голям миналата 
година, когато то е залято от 25 138 
заявления. Българско гражданство 
търсят най-много българи от Мол
дова и Македония, след това гра
ждани на Украйна, Русия, Израел, 
Албания, Сърбия и Черна гора... С 
него обаче искат да се сдобият и 
хора, които нямат нищо общо с 
български произход.

Процедурата за граждансто е 
тежка и дълга- около година и 
половина. От 2 000 до 15 ноември
2004 година българско гражданство 
с указ на вицепрезидента са придо
били към 14 хиляди “чужденци“: 
5218 македонски граждани, 3722 
молдовци, а 4913 души от други 
страни.

шенгенс-

Над 1,6 млрд. евро от 

туризма до октомври Олимпийската шампионка от Атина по спортна стрелба Мария 
Гроздева бе определена за най-добрия спортист на Балканите за 
2004 г. Това сочат резултатите от традиционното допитване, орга
низирано от спорната редакция на Българската телеграфна агенция.

В допитването участваха седем национални информационни аген
ции на страните от Балканския полуостров (АА-Турция, Ромпрес— 
Румъния, ТАНЮГ-СЧГ, АНА-Гърция, МИА-Македония, АТА— 
Албания, БТА-България). За пръв път в 32-годишната история на 
анкетата победи представител на спортната стрелба.

С двата си медала, спечелени на олимпиадата в Атина миналото 
лято, Мария Гроздева записа името си със златни букви в историята 
на българския спорт. Тя е единственият български спортист с пет 
медала от олимпийски игри, спечелени в четири участия на 
най-престижния спортен форум на планетата. Синеоката блондинка 
има титли от Сидни 2000 и Атина 2004, както и три бронзови медала - 
от Барселона 92, Атланта 96 и Атина 04. Естествено тя взе и 
най-престижния български приз - Спортист номер 1 на България за 
2004 г.

След фурора в Атина Мария не се отдаде на почивка, а завърши 
годината по най-добрия начин, като спечели финала на Световната 
купа в Бангкок на малокалибрен пистолет. Затова съвсем не проз
вуча нескромно оценката й, че 2004 е най-успешната година в карие
рата й.

Мария Гроздева е родена на 23 юни 1972 г. в София, омъжена е и

1,6 млрд. евро са приходите на България от туризма месеца на 2003 г. 
за 10-те месеца на 2004 г., е информацията от Минис
терството на икономиката. За цялата 2003 г. са съб- млн. чужденци. Най-много са били гърците (631 хил.), 
рани 1;46 млрд. евро. Увеличението на средствата, следвани от грманците (562 хил.) и англичаните (250 
похарчени от чужди туристи в България, е над 20% за хил.). 186% е увеличението на латвийските туристи. С 
десетмесечието. За същия период българи са похар- 22% повече са били почиващите в България ново- 
чили за пътувания в чужбина 656,4 млн. евро. Така зеландци, а страната са посетили 1104 души. На посе- 
положителното салдо на България от международен щение в страна са пребивавали и 7046 японци, 
туризъм е 944,8 млн. евро, или 22,9% повече от 10-те

От януари до ноември в България са почивали 3,8

Хотелите в Боровец, Пампорово и Банско свалиха цените

Евтини 

почивки за 

скиорите
Между 20 и 50‘^по-ниски са вече почив

ките в зимните курорти в България. След 
празниците хотелиерите свалиха цените на 
нощувките. 30 лв. излиза леглото в двойна 
стая в ”Бор” и "Зора” на Пампорово. Луксо
зен апартамент е 210 лв.

С 20 на сто по-евтини са нощувките в Бо
ровец след новогодишните празници. Сега 
легло в тризвезден хотел излиза около 32 лв. 
С 10 лв. повече е нощувката в хотели по-ви
сока категория. От началото на месеца 
туристите в Боровец ползват и новите лиф
тове. Дневната карта за съоръженията в 
курорта е 28 лв., а за деца е 18 лв. Люби
телите на зимните спортове могат да правят 
и нощни спускания, когато картата струва 
само 11 лева.

В Банско се запазват цените на лифт кар
тите - 28 лв. за ден. За чужденците те са 52 
лв., казват в ”Юлен”, която стопанисва съо
ръженията. В хотела на компанията 
промяна на цените, но в по-малките хотел- 
чета и частните квартири може да се преспи 
по-евтино.

няма
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Сто хиляди динара за 

бебетаР
I Отборииците на Общинската скупщина в Босилеград се при

съединиха към инициативата за увеличаване на раждаемостта в 
общината. За пръв път за тази цел в тазгодишния бюджет те 
заплануваха 100 000 динара.

Раждаемостта в общината е твърде низка. Картината е твърде 
трогателна като се има предвид, че през последните две десе
тилетия броят на бебетета е почти два и половина пъти по-малък 
от този на починалите хора. Бялата чума продължава да опус
тошава целия край. Според последното преброяване на населе
нието в общината живеят 9850 души. Броят на жителите сега е 
още по-малък, понеже годишно се раждат към 80 деца, а починат 
около 180 души.

Парите, които заплануваха общинските съветници ще бъдат 
давани на родителите, които през годината се сдобият с бебе. 
Сумата наистина е символична, но начинанието йа отбОрниците си 
заслужава внимание. За увеличаване на раждаемостта би било 
много по-добре, ако започнат по-ускорено да се решават проб
лемите, преди всичко в селата, в които има много “дърти“ ергени, 
но не и девойки. В.Б.

Повечето босилеградчаии по
срещнаха Новата година по до
мовете си, а “най-веселата” нощ 
някои прекараха в центъра на 
града, в хотела “Дукат” и в рес
торантите и кафенетата. Бройни 
младежи я посрещнаха в центъра 
на града, пред сградата на 
данъчното управление. С песни, 
танци, хора и жешка ракия, весе
лбата продължи до ранните 
утринни часове.

В рамките на програмата се 
проведе и вече традиционното 
състезание “Първият глас на 
Босилеград”, на което участваха 
7 певци-любители от нашата 
община. Първо място и парична 
награда от 3000 динара спечели 
Даниел Стоянов от Райчиловци, 
на второ място се класира Стеван
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Том Торгуд, шеф на УНДП за Пчински и 
Ябланишки окръг, пребивава в Босилеград
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конто раздаде подаръци на мал
чуганите.

И този път по традиция в гра
дината “Детска радост” децата с 
госпожите подготвиха културна 
програма за родителите и гости
те. В програмата участва и Дядо 
Коледа, който раздаде нового
дишни подаръци на децата.

За трети пореден път частната 
ШЙЙЙ кабелна телевизия “Кодал” орга

низира новогодишна лотария за 
своите абонати, която на 31 де-

И тази година подаръците, които 
подсигури КИЦ посредством 
Столична община от София, 
имаха препятствия докато 
пристигнат в Босилеград. 
Подаръците трябваше да бъдат 
раздадени по време на 
програмата, организирана на 23 
декември по повод Коледа в 
България, обаче за пореден път 
на митницата на Рибарци не бе 
позволено да минат границата. 

Спасов от Зли дол, който спечели новете на фолклорната, музикал- 75 кашона съдържащи детски 
2000 динара, а трета бе Биляна ната и певческата секция. Тука- 
Николова от Босилеград, койято шният филиал на КИЦ “Цариб- 
получи 1000 динара. Организатор род” организира две културни 
на посрещането на Новата годи- програми за най-малките. На 23 
на в центъра на града бе местната декември детският театър “Си- 
организация на ДСС, която под- риус” от София, в салона на КИЦ 
сигури и паричните награди за и в детската градина, изнесе пие- 
най-успешните певци-любители, сата “Библейска приказка”, а на 

По повод новогодишните и 6 януари тази година, в учениче- 
коледни празници в Босилеград ския стол в основното училище, 
бяха организирани и няколко детският театър “Илкова” от Со- 
други културни мероприятия. На фия се представи с пиесата “Сне- 
30 декември Центърът за култу- жковци”. И двате програми бяха 
ра изнесе културно-забавна прог- съпътствани от Дядо Коледа, 
рама, в която се представиха чле-

Наскоро още два 

проекта
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Том Торгуд, програм-менид- дължина от 400 метара, подсигу- 

жър на УНДП за Пчински и Яб- рени са компютри за кабинета по 
ланишки окръг, пребивава в Бо- информатика в гимназията, ре- 
силеград и води разговори с монтирана е една зала в Центъра 
Борис Златанов, представител на за култура и е ограден спортният 
тази организация за Босилег- комплкекс “Пескара“. За реали- 
радска община, и с кмета Влади- зацията на тези проекти са отде- 
мир Захариев за проектите, кои- лени 35 000 евро. Посредством 
то съвместно се финансират от ССМИРП е подсигурен ултраз- 
организацията на ОН и ОС. вуков апарат за Здравния дом, за

Проектите от програмата който са изразходвани 29 000 
МИР, които реализира УНДП в евро.
четири общини на Ябланишки и Господин Торгуд заяви, че е 
във всичките седем на Пчински доволен от реализацията на зап- 
окръг се финансират от Евро- лануваното и изрази надеждата 
пейската агенция за реконструк- си от тези проекти да имат полза 
ция, а тези от програмата СС- възможно повече граждани. 
МИРП посредством правителст- - Според плана, нашата ак- 
вата на Шведия, Норвегия и тивност в двата окръга трябва да 
Люксембург. Според плановете, приключи до юни тази година, 
през миналата и тази година в Надявам се обаче да продължи 
Босилеградска община посредс- финансирането на проекти и след 
твом програмата МИР ще бъдат този срок - оповести той. 
вложени 100 000 евро, а в рам- Борис Златанов заяви, че ско- 
ките на програмата ССМИРП - ро ще бъдат реализирани още 
55 000 долара. 80 на сто от средс- два проекта. Ще бъде подсигурен 
твата за двете програми подси- котел за парно отопление в 
гурява УНДП, а 20 процента ОС. гимназията и 
УНДП миналата година реализи- риал за вада в Райчиловци. 
ра пет проекта: изместен е водо
проводът към Райчиловци в
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Много млади босилеградчаии се събраха на Коледа в църковния двор

играчки, слаткиши и др., на края 
все пак пристигнаха в 
Босилеград и бяха раздадени на 
малчуганите на 6 януари.

кември бе пряко излъчвана от 
новото студио на телевизията. 
Първата награда - голям цветен 
телевизор, спечели Николка 
Николов от Райчиловци. Освен 
от “Кодал”, награди бяха подси
гурени и от частните босилег- 
радски предприятия.

строителен мате-

П.Л.Р.
П.Л.Р.

Убил вълчица с 
колата си!

След ловуването на министър Драган 
Йочич

■ ■ ■

ОВР получи джип и кола Невероятно, но факт: Бранко Васев от Радичевци в 
ранните утринни часове на 3 януари с колата си пре
газил вълчица иа регионалния път Босилеград- 
Рибарци, наблизо до село Радичевцй.-^- Н VIСЖ V1?

- Връщах се у дома от Босилеград, когато на пътя в 
местността Църница внезапно се появи вълчица, раз
казва Бранко, Здравата хванах кормилото, повиших 
скоростта и се устремих към нея. След удара тя се 
повдигна и едвам успя да се спусне под пътя, а след това 
изчезна в тъмнината.

Понеже не е ловец, Бранко извикал ловеца Йовица 
Иванов от Райчиловци, с когото намерили ранената 
вълчица как лежи в търпи в полето. Тогава Иванов й 
теглил куршума.

И най-старите ловци в Босилеградско не си спомнят 
досега някой да е успял с кола да прегази вълк.

Щом министърът на вътрешните работи иа Република Сърбия 
Драган Йочич, който в края на миналата година беше на лов в 
Босилеград, се завърна в Белград, за тукашното ОВР пристигнаха 
нов джип “Ландровер” и “Голф 3” (втора употреба).

Кметът Владимир Захариев заяви, че е изключително доволен от 
посещението на министъра на вътрешните работи. Една от темите 
по време на разговорите им била и тази в двора на тукашния по
лицейски участък през пролетта да започне строежът на нова 
сграда, в която освен службите на ОВР, да бъде поместено и тука
шното отделение за противопожарна защита.

Безспорно е, че Министерството на вътрешните работи се старае 
да осигури по-качествени условия за работа на тукашните полицаи. 
Дано в бъдеще държавата положи усилия и за подобряване на усло
вията в останалите сфери на живота в нашата община. Понеже с 
модерна полиция, но изостанало стопанство, селско стопанство, 
образование и др., нашата община ще продължи да върви - назад.

ПЛ.Р.П.Л.Р.
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За статуса на единственото средно училищеПрез 2005-та година
Обща гимназия или 

смесено училищеВ общинската хазна 261 милиона
решения, отнасящи се до измене
нията и допълненията на кому
налните такси, таксите за ползване 
на строителните площи на грани
чния преход и в града и др. Приети 
бяха и измененията и допълнения 
на решението за градоустройст
вения проект на търговско-занаят
чийски център па ул. "Балканска” 
па мястото на опожарената преди 
години сграда на "Сточар”.^

За носител на проекта ”Дни на 
европейската бащина” за Димит
ровград отборииците назначиха 
директора па Народната библио
тека Иван Иванов, който и мина
лата година бе носител на органи
зацията.

След като па предишното засе
дание на ОС бе отсрочено приема
нето па градоустройствения план за 
регуалция на жп линията от гарата 
в Димитровград до границата с 
община Пирот, на това заседание 
след доста разисквания, пак по 
въпроса за прелеза през линията 
край кожарата в Желюша, планът 
бе приет с три гласа против. Това 
означава, че след реконструкцията 
иа линията този жп прелез ще бъде 
закрит.

Понеже в навечерието на Нова
та година возилото на общината 
претърпя злополука и бе напълно 
унищожено, отборииците се съгла
сиха да бъде купена нова кола за 
нуждите па общината. Да напом
ним, че от застраховката са подси
гурени 1 225 872,44 динара, а новата 
кола ще струва 1 500 000 динара. За 
останките от старото возило чрез 
търг би трябвало да бъдат обезпе
чени над 161 000 динара.

За социални помощи са пред-Бюджетът за 2005-та година ще 
бъде по-голям с почти 66 милиона видени 3 230 000 динара. В сравне- 
динараоттози през 2004-та, решиха ние с миналогодишните 1 610 000 
отборииците на спешно свиканото динара този път парите са двойно 
заседание иа Общинската скупщи- повече. Въпреки това някои от 
на в Димитровград на 30 декември отборииците изтъкнаха, че би тряб- 
мнналата година. От 28 присъства- вало още повече да се увеличи 
щи отборницн за бюджета на общи- сумата за новородените бебета, 
ната иа стойност от 261 132 000 ди- както и донорството за Здравния 
нара гласуваха 26, а само двама бяха дом, което е иа стойност от 600 000

динара.
Приемането на бюджета, макар

* Изобщо не е все едно дали става дума за гимназия 
Димитровград или в Ниш, в Пирот... или в някои друг град 
във вътрешността на страната. На кого пречи гимназията в 
Димитровград? В случай да стане смесено училище, това ще 
е деградация на гимназията.

Това са част от въпросите, които 
зададоха отборииците на ОС в 
Димитровград, като разискваха по 
въпроса за статуса на единственото 
средно училище в Димитровград.
Иначе този въпрос допълнително и 
по спешност се намери на дневен 
ред на скупщината.

Тъй като е оповестена рациона
лизация на средните училища в 
Сърбия, Гимназията ”Св. св. Кирил 
и Методий” в Димитровград серио
зно е застрашена да спре да същест
вува като гимназия, а да се превър
не в средно тригодишно смесено 
училище.

Проблемът бе посочен и образ- 
ложен от председателя на общи
ната д-р Веселин Величков, който 
между другото истъкна, че става 
дума за исключително важен въп
рос за общината. Ако се случи 
училището да стане тригодишно 
смесено, това ще допринесе да се 
фаворизира некачественото обуче
ние, а целта на двете училища в 
града е да се подобри качеството на 
обучението за да могат нашите 
деца успешно да издържат канди- 
дат-студентските изпити и да полу
чават широко образование за след
ване в различни висши училища.

Повечето от участниците в 
разискванията са на становище, че 
не трябва да се позволи гимназията 
да стане смесено средно училище.
Някои дори споменаха и съда в 
Стразбур (Предраг Димитров), ако 
не се приложи така наречената 
положителна дискриминация към 
гимназията, понеже тя все пак е 
малцинствена и в унисон с рамкова
та конвенция за правата на малцин
ствата трябва да има исключение.

Интересен е и фактът, че пирот- 
ската гимназия вече е запланувала 
увеличене на броя на учениците, 
които трябва да се запишат в първи 
клас дори с230, макар че основните 
училища в Пирот в никой случай 
нямат толкова осмокласници. На 
едно съвещение в пиротската гим
назия откровено са казали, че 
гимназии в Димитровград, Бабу- 
шница и Бела Паланка не са нужни.
От друга страна, както се изрази д-р 
Ангел Йосифов, сега се вижда, че 
ампутацията на българския език на 
два часа води до ампутация на 
гимназията. В случай да се закрие 
гимназията, това ще бъде послед
ния окончателен удар за малцинс-

в

твото, същевременно и за града, 
който ще се превърне в обикновена 
Местна общност на по-големия 
съсед.против.

Както бе истъкнато в разисква
нията за тазгодишния бюджет мо- и почти едногалепо, показа, че в 
же да се каже, че той е инвести- редовете на мнозинството има 
ционеи и до известна степен соцна- доста несъгласуваии становища. Те 
лен, понеже за комуналната и път- може би са в резултат на спешно 
на област са запланувани 150 483 свиканото заседание (тъкмо поради 
000 динара. И докато миналата бюджета) или както истъкпаха 
година половината от средствата кон от мнозинството, поради закъс- 
предиазначени за тази област са пението с доставката на материал- 
били дадени за довършаване па ите или поради нещо трето. Все 
спортната зала, тази година само 20 едно, но се стигна дотам опозицията 
милиона от заплануваните над 150 да "търси” бюджетът да се гласува 
са за спортна зала, а останалите 130 час по-скоро (за което предвари- 
милиона за водоснабдяване, кана- телно се определи, че ще гласува).

Отборииците приеха и няколко

Накрая едногласно бе подкрепе
но становището на гимназията, спо
ред което тя трябва да остане обща 
гимназия, в рамките на която да 
има подведомствени паралелки на 
други профилирани училища, как
то впрочем е сега.

В навечерието на Новата година 
от Гимназията ”Св. св. Кирил и Ме
тодий” изпратиха писмо до Минис
терството на просветата, в което 
съгласно чл. 29 ст. 1. точ. 3 и чл. 34 
от Закона за основите на образо
ванието и възпитанието се говори 
за подведомствени паралелки и 
поставиха следните въпроси:

1. Може ли да се регистрира учи
лището като гимназия с подведомс
твени паралели от който и да било 
профил или пък като гимназия със 
собствени паралелки от който и да 
било образвоателен профил или 
трябва да се регистрира като смесе
но училище?

2. Кога се позволява организи
ране на подведомствени паралелки 
в смисъл на чл. 34 от Закона?

3. Дали в рамките на една учи
лищна сграда могат да се регист
рират две училища: в случая една 
обща гимназия и другата от който и 
да било образователен профил и 
степен на образование?

Задавайки въпросите от гимна
зията напомнят, че става дума за 
училище с над 120-годишна тради
ция, в което се учат предимно 
ученици от малцинството, че става 
дума за гимназия в граничен район 
и при това в най-изостанала общи
на. В този смисъл възможно ли е, 
като се има предвид всичко посо
чено, гимназията да запази сега
шния си статус на обща гимназия и 
при това да запази като свои подве
домствените на други училища па
ралелки.

В момента в Гимназията ”Св. Св. 
Кирил и Методий” има 14 паралел
ки, от които 8 са гимназиални, 4 -

на

лизания, пътища, улици...

В Димитровградска община

ДДС още не се контролира
Данък върху добавена стойност - ДДС (порез па додату вредност - 

ПДВ) все още е във фазата на прилагане, което означава, че фирмите 
продължават да сменяват предишните проценти на данък с новите от 8 
или 18%. В някои обекти все още се пренастройват касовите апарати и 
сменяват цените, изтъкват в съответната инспекция.

Тези, които не се намират в "зоната” на ДДС, вече не са длъжни 
чрез касовите апарати да регистрират данъка, а това се тези с оборот 
от милион до два милиона динара. Ако желаят, и те могат да се 
регистрират, което трябва да стане до 15 януари.

Поне засега никъде не се прилага контрол, а работата иа финан
совата полиция е да помогне при въвеждането на ДДС. Истинският 
контрол ще започне от 10-12 февруари. А.Т.А.Т.

Работещите в „Свобода" изискват от местното управление

1
Беше достатъчна една вест по 

местната телевизия, че някой е 
заинтересован да вземе част от 
конфекция “Свобода” под наем, за 
да се съберат към двеста работници 
и да потърсят среща с кмета на 
общината. Това стана на 20 т.м. С 
“протестиращите”, в малката зала 
на Центъра за култура, се срещнаха 
кметът на общината д-р Веселин 
Величков и началникът на общин
ската управа Велин Николов.

Информацията, че представи
тели на фирмата “Хастекс” от гр. 
Хасково, Р България, са водили 
разговори с местната власт и са 
изразили готовността да купят или 
вземат под наем новия цех на 
“Свобода” и веднага да приемат на 
работа около 200 души е точна, 
поясниха Величков и Николов. За

туристическо-гостилничарски 
техници и 2 с търговски профил. 
При това петима преподаватели 
идват от Пирот.

Отговорът от страна на минис
терството се очаква след Новата 
година.

А. Т.

Фондът за подкрепа на цивилното общество 
ще подпомогне проект на КИЦ “Цариброд"

Данни за безработните 

по интернетИванов 

върнат на 

работа
Фондът за подкрепа на цивил

ното общество в Сърбия ще под
помогне един проект на КИЦ 
"Цариброд”, отнасящ се до без
работните в Димитровградска об
щина.

Целта на приетия проект е да 
направи база на данни за всички 
неработещи в общината. Данните 
се отнасят до професията, периода 
на работа (без работа), биогра
фични дани... Когато всичко това 
бъде събрано на едно място, ще 
бъде качено на интернет, което ще 
даде възможност на евентуално 
заинтересовани предприемчиви 
бизнесмени въз основа на сведе
нията да инвестират в общината 
или да открият фирма, за която има 
квалифицирана работна ръка. 
Сведенията ще бъдат поместени и 
на компакт диейк, за да може всеки

един от безработните да ги използ
ва по своему. В списъка могат да се 
намерят и работещи, но недоволни 
от работата или търсещи по-добра.

За да се осъществи това, от 15 до 
22 януари ще бъде организиран 
семинар за 20 участници (от които 
ще бъдат избрани двама), които да 
помагат на заинтересованите да 
направят своя биография с необхо
димите данни, с помощта на която 
всеки ще може да конкурира за 
определено работно място. Споме
натият семинар ще се проведе в 
помещенията на КИЦ.

След като семинарът приключи 
всички заинтересовани могат да се 
обадят от 24 януари до 4 февруари, 
за да бъдат вписани в базата на 
безработните.

сега обаче идеята не може да бъде 
реализирана поради простата 
причина, че в “Свобода” е започнал 
процес на приватизация. В момента 
процесът е спрян, понеже Агенцияа 
за приватизация не се е съгласила с 
преценката на капитала на фирма
та. От друга страна, на всички ор
гани в “Свобода” мандатите отдав
на са свършили, така че няма с кого

Работниците изтъкнаха, че н- 
якой вече разпродава имуществото 
на конфекцията. Става дума за 
магазина в Пирот, който е продаден 
от съда, понеже някои от работ
ниците съдили собствената си 
фирма, спечелили делага и сега 
съдът, за да им плати, продава мага
зина.

Михаил Иванов едва ли мо
жеше да получи по-хубава чес- ! 
титка за Коледа и Нова година За да бъде даден под наем 

новият цех на заинтересованата 
фирма от България, която е готова 
и да задвижи производството тряб
ва да се съгалси Агенцията. Ще 

да се види.
Що се отнася до “несвързания” 

трудов стаж на работниците за 
около шест години кметът изтък
на, че този проблем ще бъде решен.

никгГна Общинската управа"в | да се пРеговаРя Дали Да започне 
Димитровград. I приватизацията или да се задвижи

С решение от 22 декември на- 1 ^^Зуправа е готова да 
чалникът Велин Николов прие |§ у д
възражението на Иванов и го I помогне да се сформира Скупщина 
върна на работното място само- I на ФиРмата- «а се избеРе УпРааи‘ 
стоятелен сътрудник за раз- 1телен съвет и «а се назначи ИД 
война политика при общината, 1«иРект0Р или Фалитен Управител, 
което той заемаше до 22 фев- 1 чиит0 Разноски за заплатата му за 

АТ 1 опРеДелено време да поеме общи- 
я ната.

стане ли това остава

руари 2002 г.
А.Т.А.Т.
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Десет години от смъртта на Методи Петров

Творец с непреходна слава
На 19 януари 2005 година се 

вършват ДЕСЕТ ГОДИНИ, откак 
то една от перлите на царибродс 
ката живопис художникът и кари 
катурист Методи Петров се откоп 
чи в Небитието. Престана да твори 
човекът, който на дело показа, че и 
малките градове и места могат да 
изнедрят големи личности и 
творци. Известен не само в преди
шна Югославия (отТриглавдоГев- 
гелия), но и от Торонто до Токио, 
популярният Мето задължи 
град безмерно много - за Димит
ровград, като културно място, като 
средище на развита живописна 
школа (или живописен кръг) и днес 
се говори, благодарение на него и 
на още няколко световноизвестни 
десетки художници.

Талантът ма Методи Петров бе 
многостранен: карикатура, аква
рел, илюстрация, комикс, пла
кат...В съзнанието и паметта на 
хиляди царибродчани, пръснати 
навред, е съхранен завинаги прочу
тият Бай Онзи - образ от в. “Братст
во”, който десетилетия наред с 
острото си сатирично-хумористи
чно перо бичуваше лошото, нечо
вешкото, подлото, неудачното...

Истинският еталон обаче, по

на ознаменуват делото на тоя единст
вен по много неща творец и деятел 
в нашия град? Защо инициативите 
на някои културни деятели, поде
мани няколкократно, срещнаха 
мълчание и пренебрежение като се 
предложи Градската художествена 
галерия да понесе неговото име 
или една отсечка на улицата, на 
която е живял или творил, да се 
кръсти на неговото име? Защо не 
се установи конкурс за карикатура 
с неговото име, за да се даде подтик 
на младите карикатуристи, които 
той приживе щедро и безвъзмездно 
помагаше?

Ако графиките “Старият Цари
брод” с гордост се даряват на почти 
всяка делегация и на всеки ценен 
гост на нашия град, защо общината 
най-сетне не застане зад инициа
тивата да се издаде сборник кари
катури, който цели десет години 
чака финансова помощ, за да види 
бял свят?

Въпросите от този род могат да 
се изреждат още, но едно е ясно: 
Методи Петров остави ярка следа 
след себе си и колкото времето 
повече отминава, тя блести с още 
по-ярка светлина.

своя

И тази година на Бъдни вечер на центалния димитровградски площад | 
бе запален бъдник. Преди това културно-художественото дружество = 
към местния ЦК изнесе традиционния коледен концерт, в който 
участваха всичките фолклорни ансамбли към КХД.

мкойто се познава и различава, и 
приживе, и след това, Методи 
Петров, е карикатурата. И тъкмо 
световноизвестните му постижения 
в карикатурата ни кара да се запи
таме

Б.Д.

Десетилетие на Градската галерияпо повод нелепата десет- 
годишнина: защо и докога родният 
му град ще бъде длъжник към този 
творец? Нима през изтеклите десет 
години изкуствоведите и култур
ните деятели в града не събраха 
сили, знания и желания трайно да

Юбилейна година
В края на миналата година 

Съветът на Градската галерия в 
Димитровград разгледа работата 
на ведомството през 2004 година, 
програмата за дейност за тази годи
на, и начина, по който ще бъде 
отбелязан юбилеят - 10 години от 
откриването на галерията.

През 2004 г. галерията е органи
зирала 15-ина културни прояви, 
сред които и два панаира на книга
та. Управителят на галерията 
Димитър Илиев каза, че от пленера 
“Погановски манастир” са събрани 

~ 24 картини и че се очаква да 
пристигнат още два акварела от 
художника Богдан Николов, който 
е бил официален участник в пле
нера, но поради здравословни при
чини не е можал да присъства.

За дейността на галерията през 
2005 година Илиев каза, че броят на 
изложбите няма да бъде по-малък 
в сравнение с миналата година. 
Вече са започнали подготовките за 
следващия пленер “Погановски 
манастир”. Директорът на Цен
търа за култура Петър Йованович

проблем - слагане на покрив на 
галерията. Йованович добави, че 
трябва да се отделят средства и за 
други инвестиции - въвеждане ма 
стационарен и купуване на един 
мобилен телефон, както и купуване 
на един компютър, поставяне на 
ламинат в помещението, в което 
пребивават работниците на галери
ята и инсталиране на гласногово- 
рители, благодарение на които в 
галерията постоянно да се пуска 
съответна музика. Във връзка с 
дейността на галерията бе изтъкна
то, че наскоро ще започне да рабо
ти художествена работилница за 
заинтересованите ученици от

Стефан Николов

Представен документален филм за Цариброд

„Докъдето погледът ти стига”
В навечерието на новата 2005 

година в Градската галерия премие
рно бе представен първият доку
ментален филм за Цариброд под 
название “Докъдето погледът ти 
стига”. Става

род и Царибродско, след това спо
мени за стари царибродчани, сред 
които е и Васил Пейчев, един от 
най-известните царибродски спор
тисти. както и спомените на Венета 
Петрова, съпругата на царибордс- 
кия художник Методи Петров, 
оставил зад себе си безсмъртните 
си графики под название “Цариб
род, който изчезва”. В 25-минутния 
филм се преплитат мотиви от 
различните райони на Царибродско 
- Бурела, Висока и Забърдието. 
Автентичната песен от Царибродс
ко под название “Два се орла над 
планине вию” изпълнява царибро- 
дската певица на народни песни 
Дука Стоянова. Присъстващите 
имаха възможност да си припомнят 
и за гимназиалния духов оркестър, 
който се ръководеше от Георги 
Шукарев, и който даваше своебра
зен градски дух на Цариброд.

Авторката на филма Зденка 
Тодорова подчерта, че част от еки
па е успял да направи нещо ценно за 
своя град. ‘Това нещо, подчерта тя

е само основата за нещо по-мащаб
но, какъвто трябва да е бъдещият 
"Етноцентър Цариброд”, за чиято 
реализация се водят преговори . 
чуждестранни донори”.

Освен Зденка Тодорова в екипа, 
който е работил върху филма са и 
журналисти, оператери, монтажис- 
ти и тон-майстори от РТВ “Цариб
род”: Весна Алексова, Гоша Влади
миров, Славиша Миланов, Драгол
юб Пейчев и Деян Тодоров.

На същия ден филмът бе из
лъчен и по българския телевизио
нен канал 6ТВ. Журналисти от тази 
телевизия взеха интервю от Зденка 
Тодорова по телефона. “Филмът
ще бъде представен и пред софийс- каД^,чегРт основателя на галеРията- ОС в Димитровград - ще се искат

дума за първата част 
от проекта “Етноцентър Цариб
род”, който по думите на Зденка 
Тодорова се реализира със съдейст-

димитровградските училища, която 
ще се ръководи от Димитър Илиев. 
Националният съвет на българско
то малцинство е отпуснал 30 000 ди-вието и спомоществователство на 

Общинския съвет на Цариброд. 
Премиерата бе съпътствана от 
изложбата на портрети на стари 
царибродчани, както и от изложба 
на ръкоделия с етномотиви от 
Царибродско - бродерия, плетиво, 
стари ризи и дантели, плетени 
чорапи, чаршафи и тъкани черги, в 
чиято реализация особено активно 
се включи Аткивът на жените към 
Съюза на пенсионерите.

Филмът е продукция на Хелзин
кския комитет на българите в Сър
бия и Черна гора и е реализиран със 
съдействието на РТВ “Цариброд”. 
В него са включени архивни снимки 
и документи от миналото на Цариб-

нара за задвижване на този проект.
Що се отнася до отбелязването 

на юбилея - 10 години работа на 
галерията, бе изтъкнато, че трябва 
да се определи дата на ведомството. 
Изтъкнато бе, че цялата година ще 
бъде юбилейна, но трябва да се 
организира и едно централно тър
жество.ката аудитория в началото на март, 

а по-късно ще вземе участие и във 
фестивалите ма документалните 
филми в България. Нашата амби
ция е филмът да бъде преведен па 
сръбски език и по-възможност да 
бъде със субтитри на английски 
език”, изтъкна Тодорова.

Б.Д.пари за решаване на належащия

РТВ „Цариброд" получи подарък от 6ТВ
Камера, дискове и книги

Екип на българската телевизия 6ТВ, конто подготвя предаването 
“Тази сутрин", подари на РТВ “Цариброд” една телевизионна камера, 
80 компакт-диска с популярна българска музика и голям брой книги от 
български и чуждестранни автори.

Инициатор да се помогне на РТВ “Цариброд" е журналистиката от 
екипа на ‘Тази сутрин” Мариела Драголова. Тя заяви, че и по-нататък 
ще се настоява за организиране на мероприятия с цел да се помогне на 
димитровградските електронни медии.

Директорът на Центъра за културата, в рамките на което ведом
ство работи и РТВ “Цариброд”, м-р Петър Йованович благодари на 
екипа на 6ТВ и сподели, че “най-сетне на практика се е осъществило 
едно обещание да се помогне на ЦК, т.е. на РТВ "Цариброд", Йова
нович каза, че в предстоящия период е възможно журналисти и опера
тори от РТВ "Цариброд” да идват в 6ТВ на обучение.

Б.Д.

Премиера на детската сцена „Христо Ботев"

Буболечката разгали сърцата95
Преди броенни дни детската сцена към димитров

градския театър “Христо Ботев” изнесе втората 
р>ед за тази година пиеса под название “Буболечка”, 
автор на която е войводинският детски писател Тоде 
Николетич. Действието в пиесата се върти около 
първите любовни срещи и ядове на децата. Любовта, 
както е известно задава най-много главоболия. В този 
смисъл ситуациите, в които попадат момчетата, 
стараейки се да стигнат до сърцата на момичетата,
,,Р^^ГСТ^^™И=дСТави като В кРая на “и™ "*** в малката зала на Центъра за култура в
монолитенколектив с голям усет за театрално Димитровград бе проведена последната за 2004 г. акция по кръводаря-
монолитен колектив с го; у ване, на която се отзоваха 32-ма души. Това всъщност бе продължението
изкуство, познания иа театрални из с < на акцията от 24 декември т.г„ когато ценната течност дариха дори 92-ма
театрален потенциал. Ролите на главните герои могат хуманни жители па общината. Р Р
да се охарактеризират като тключтьл ю у ^ Според статистиката на Открития клуб на Червения кръст в Димит-
театралии изяви, а епизодисти е дад Р ‘ ровград през миналата година в Димитровградска община са регистри-
иари™'™ ВсПкоитоЯдеца?аЯнавлязоха в образите Милчев (Коле), Любица Кривокапич (Даца), Борис рани общо 306 дарения па кръв. В сравнение с миналата година това е

и костюмите бяха в пълно съзвучие с Котев (Гига) и Татяна Апджелкович (Юца). Зад повече с 83 дарения. Според броя иа кръводаренията в общините на 
изискванията иа пиесата И музиката бе подбрана кулисите в подготвянето на пиесата участваха Дими- Пиротски окръг през 2004 г. от димитровградчаните бяха по-хумашш 
твз ппе сполучливо у Р тър Илиев, Ивица Глигоров, Милан Котев, Ненад само жителите па Бабушнишка община, където бяха регистрирани 362

Пиесата постзви ми сената пилотската актриса и Гмитров и Драган Виденов. дарения (37 повече в сравнение с 2003 г.). Имайки предвид обаче, че
постановчик на Детски пиеси Наталия Гелебаи. Тя се Нека да отбележим, че подготвянето иа представ- Димитровградска община с около 4 хиляди души е ио-малолюдна от
погрижи и за сиеиопшЬията и костюмите В полите се пението помогнаха ОС в Димитровград, местните Бабушнишката, излиза, че в Димитровградско все пак през миналата
пояСа децатФир»",, “Комуналац" “Бан коме\щ”, ресторантът година е имало повече кръводарители, отколкото в Бабу,.шишко. Да
Георгиев (Бръмбара! Милаиа Виденова (Оля), Боян "Парк” и пиротската фирма “М-601* отбележим, че през 2004 година в Пиротски община са регистрирани 718
Милев (Оливер), Драгана Митова (Золя). Сърджан , п кръводарения (204 по-малко а сравнение с 2003 г.), в в Бела паланка 231
Митов (Шишко), Моиика Лекова (Лиза), Ненад ^' (едно повече в сравнение с 2003 г.). Д. С.

ПО

Б.Д.

Кръв дарена 306 пъти
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Нова книга на Любомир МилановЛюбен Михайлов, дългогодишен директор на училището в 
Божнца, излезе в пенсия_______________________________ Интересна математика”»

Над четири десетилетия с децата
вател и директор, а и домакин на 
училището. Получавал е разли
чни признания, но в просветната 
дейност те никога не са били 
парични. Той подчертава, че все
ки, който избере благородната 
учителска дейност не може да 
разчита на някакви си материал
ни облаги.

- Най-голямата награда са ми 
учениците, които тук завършиха 
основното училище, а сетне раз
лични полувисши и висши учили
ща. Всяка среща с тях ми грее 
душата и ми връща спомените за 
хубавите години. От това няма 
по-голяма награда и богатство, а 
от учителската работа няма по- 
хубава. Разбира се при условие 
човек да я изпълнява с обич и 
любов, споделя събеседникът ни 
и подчертава, че през целите три 
десетилетия, колкото е бил 
директор, всички проблеми са 
решавани чрез договор и че не е 
наложил наказание на мито един 
работник.

Михайлов казва, че със съп
ругата си Милица, която до изли
зането си в пенсия беше препо
давател по български език в учи
лището, няма да напускат селото.

- Аз дойдох от Горна Ръжана, 
а тя от Рибарци, но тукашните 
корени се измерват с четири 
десетилетия. Те ни свързват, 
даже стягат, и не позволяват да 
заминем накъдето и да е.

Централното “задно колело“ в 
развитието на Божица през пос
ледните четири десетилетия спря 
за малко, казват божичани за 
Любен Михайлов, дългогодишен 
директор на основното училище 
в селото, който от Нова година 
излезе в пенсия. Покрай просвет
ната дейност, цели четири десе
тилетия той активно участва и в 
акциите за подобряване на селс
кия бит. Затова, подчертава той и 
съселяните му, време е да си от- 
почине от отговорна просветна 
дейност, която е започнал точно 
преди 43 години и четири месеца.

Въпреки че е роден в Горна 
Ръжана, всички му викат Любен 
Божички. Сродил се с Божица и 
божичани. След като. завършил 
полувисшето педагогическо учи
лище в Ниш - специалност сръб
ски език и след двегодишна 
работа в училището в Крива Фея, 
над четири десетилетия е в Божи
ца. Цбли 30 години е бил дирек
тор. Основната причина за това 
е, че той винаги се изтъквал в 
работата и постигал забележи
телни резултати, така че прос
ветните власти и колегите му 
оказвали доверие.

Спомняйки си за първите го
дини от даскалуването си в 
Божица, Михайлов казва:

- Това беше време на младост, 
ентусиазъм и всеотдайна работа. 
През 1963 година в състава на 
божишкото училище бяха четри- 
класните училища в Деянова и

Авторът на книгата “Реле
йна”, преподавателя по матема
тика Любомир Миланов, който 
живе в Ниш, а по потекло е от 

село

I
■ъшмтшштРа-димитровградското 

дейна, написа нова книга. И 
докато “Радейна” е от областа на 
краевъдната литература - хро
ника на родното му село, книгата 
“Интересна математика” е от 
областта на неговата професия - 
математиката.

■ Ийяяйг*. ш
ЯШ тззш т

ш
Книгата е издадена от белг- I 

издателство “Беокни- I а* Iрадското 
га”. На 18 декември т.г. тя бе ШМ1Й!представена в нишкото основно 
училище “Стефан Неманя”, 
където Любомир Миланов 25 
години е преподавал математика

ЩщЗлатанова махали, както и в с. 
Топли дол. Тогава в тези учи
лища имаше около 430 ученици, 
от които 330 в Божица. Всичко 
кипеше от младост... Дойдоха 
други времена, селата останаха 
без хора, а училищата без уче
ници.

Ш

Любомир Миланов е роден през 1934 год. в 
село Радейна. Основно училище завършва в 
Радейна и Смиловци, а гимназия в 
Димитровград. Полувисше педагогическо 
училище, специалност математика и физика 
завършава в Ниш. Задочно завършава и 
Педагогическо-технически факултет. 
Провъзгласен е за педагогически съветник 
по математика. Работил е в четири основни 
училища, като преподавател по математика и 
като директор. Пенсионира се през 1997 
година. Живее в Ниш, Радейна и Сутоморе, 
където има семейни къщи.

Понеже нямало деца учили
щата в махалите отдавна са зак
рити. Догодина ще бъде закрито 
и училището в Топли дол. Сега в 
него се учат само близнаците 
Нена и Ненад, които след някол
ко месеца ще завършат четвърти 
клас. Много помещения са праз
ни и в училището в Божица. От 
първи до четвърти клас има 
десет, а от пети до осми само де
вет деца.

През цялото това време Ми
хайлов е бил не само препода-

и е бил директор на училището, песни. Една от здачите например
гласи така: ”Баба Перса чества 
всеки свой рожден ден. През 
2000-та година за седемнадесети

Пред насъбралите се колеги и
ученици от последните три гене
рации, на които Миланов, преди 
да се пенсионира, е преподавал 
математика, за книгата говориха 
двамата рецензенти: проф. д-р баба Перса? На пръв поглед 
Велько Вукович, дългогодишен личи, че задачата е нелогична 

ППЗ (баба на 17 години), но като ви 
Ниш, Бисерка Светозаревич, хрумне, че месец февруари всяка

четвърта година има 29 дни, 
бързо ще сметнете, че баба Пер
са има 68 години и че е родена на 

“С1001 задачи разпределени в 29 февруари 1932 година.
10 раздела, на които във втората 
част са дадени и решенията им, учениците да се задълбочават в 
книгата е своеобразен наръчник, 
доста рядък в тази област, който ха като предмет, а и мен като 
има за цел да развива креатив- преподавател. Тази книга отново 
ното мислене, хитроумието, на
ходчивостта и интуицията, но и 
да служи за развлечение и акт- професия - подчерта между дру- 
вина
между другото рецензентите. Ня- добави, че вече готви още две 
кои от задачите са плод на научни книги - едната за родовете в Раде- 
изследвания, а някои пък на на- йна, а втората пак от областта на

път е чествала рождения си ден. 
Коя година и на коя дата е роденаВ.Б.

Сесия на ОС в БабушницаКрайгранично 
сътрудничество 
между Сурдулица и 
Трън____________

просветен съветник при

Д-р Драган Костич преизбран 
за председател на ОС

просветен инспектор в нишкия 
отдел на просветното министерс
тво на Сърбия и авторът.

Наскоро
рейсова
линия?

След препоръка от страна на Министерството на държавната 
управа и местното самоуправление на Сърбия, в Бабушница преди 
броени дни бе повторена учредителната сесия на общинската 
скупщина. От общо 37 на сесията присъстваха 20 отборници от СПС, 
ДСС, СПО, СРС и Г17 плюс, които преизбраха д-р Драган Костич за 
председател на ОС. Славица Милич бе преизбрана за секретар на 
местното самоуправление. ОС потвърди всичките си решения, които 
бе взела през изминалия период. Бе взето и решение да се сформира 
експертна служба към ОС. Повторението на учредителната сесия не 
откри най-възрастният отборник, понеже той е от редовете на ДС. 
Поради тази причина противоположната коалиция в парламента

- С подобни задачи аз карах

математиката. Затова те я обича

ме връща в училищата и към 
онова, което е моята основна

В рамките ца 
крайграничното 
сътрудничество между 
общините Сурдулица и Трън 
преди седмица в Сурдулица 
пребивава делегация на 
българскта община, 
оглавявана от кмета 
Александър Ненков. Гостите 
бяха приети от кмета на 
Сурдулишка община д-р 
Станислав Момчилович, а по 
време на разговорите бяха 
обсъдени възможностите за 
по-нататъшното 
крайгранично 
сътрудничество;.

Кметовете зявиха, че през 
тази година двете общини ще 
сътрудничат в областта на 
културата, спорта, 
образованието и 
здравеопазването. 
Същевременно те подписаха 
и проектопрограма за 
сътрудничество през идната 
година. И домакините, и 
гостите подчертаха, че една 
от възможностите за 
по-ускорено сътрудничество 
е откриването на рейсова 
линия Сурдулица - Трън.

Д.Мирчев

почивка”, подчертаха гото авторът на книгата, като

оспорва легитимността на сесията.
Настоящият председател на общината д-р Миролюб Йованович 

не присъства на заседанието. математиката.родното творчество, като пого
ворките, гатанките, народнитеБ.Д.

В. Димитров

Кембелевските воденици
живее в сърцата на ония, които се "разсеяха” белия си кон, а сред дините и пъпешите на 
навред из Сърбия. нивата слагаше капан. За да му отмъстят, децата

За щастие воденицата на Перо Затворника, в вечерно време хвърляха камъни към прозор- 
която с десетилетия се мелеше най-хубавото ците му. Той им се заканваше с милиционерите, 
брашно, е възобновена и пак ще храни около 100 в те обичаха да идват у него да ядат и пият, но и 
"гладни душички”. За воденицата на Лазо да бият. Най-много страдаха "опасните 
казват, че е най-голямата и най-силната. Жените студенти” Чедо, Гробаря, Столе, Боне Госин, 
казват, че в нея се меле "модро брашно”, а Бижо Иванков...Докато съм жив няма да 
мъжете най-много я обичаха заради пътеката, забравя полицая Трифко, който ликуваше 
по която край воденицата минаваше вдовицата докато биеше младежите с палка по главата. 
Зорка Каладжиина, която мамеше мъжките Не се върти само горният воденичен камък, 
въздишки. Тя притежаваше всичко, което но се върти и колелото на времето, така че 
пленеше сърцата им, а живееше развратно и някогашните малчугани започнаха да летуват 

Допреди няколко години в бабушнишкото като мома и сетне като вдовица. Едвам като по морските крайбрежия. Поповата воденица 
село Кембелевац имаше 20-ина воденици. Всяка старица остана сама и замина да живее при сина опустя, останаха само историите и някои от 
от тях имаше свое название и се^ свързваше със си. На около 200 метра под Лазовата се участниците в тях. Хубаво си остана и селото с 
страшни или мръсни историйки. И докато сгушила” възобновената Чубрилова воденица махалите по баирите, които напомнят на стада 
селото нарастваше, числото на водениците на семейство Живкович. овце. Воденицата на Лазо си трака все същата
намаляваше, така че Кембелевац навлезе в От всичките воденици обаче с приказки е песен от далечните детски дни до днес, а къщата 
новото хилядолетие само с пет воденици. най-богата” онази на поп Александър Милич. на родителите ми едвам се вижда от клоните на 
Четири от тях работят главно през зимата и Тя имаше дълъг, тесен и дълбок бетонен дюлите. Когато и да дойда тук винаги си 
пролетта, когато има достатъчно вода, а петата, резервоар за вода. С години през лятото там се спомням за една любов от младите години и 
Деинската, вече е рухнала и надали ще надживее събираха малчугани, за да се къпят и пушат черешите, които заедно брахме 
снеговалежите от тази зима. Но едно е сигурно, кришом и да крадат поповите дини. Той беше 
че любовта, възникнала тук, ще продължи да богат и сприхав човек. Гонеше децата яхнал

Една от възобновените воденици

Каменко Маркович
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Д-р Любинка 

Котева-Пенева: 

Завидни постижения в 

паразитологията

Към 125 годишнината на гимназията„Св. св. Кирил и Методий” (2)

Двукласна или трикласна е била 
прогимназията? Летописна книгаЛетописците на царибродската гимназия особено 
подчертават учебната 1890/91 година. Тогава бил от
крит трети прогимназиален клас. За това събитие 
най-напред е писано в “Летописната книга на цари- 
бродското училище”, която през учебната 1911/12 
година започнал да изписва новоназначеният директор 
Георги Попниколов, настоявайки при това да възс
танови и по-важните данни за училището дотогава. 
“До 1890/1891 година, пише той в книгата, училището е 
било с 2 класа. От 1890/91 година до 31. VIII. 1914 то се е 
именувало III класно народно училище и по-сетне 
прогимназия.”

В статията “Малка историйка на царибродската 
непълна смесена гимназия 1880/81-1914/15” вестник 
"Нишава” от 4 юли 1915 година дава и някои подроб
ности за това начинание: “В 1890/91 до което време са 
съществували само I и II класове, се открива и III клас 
при директоруването на Дончо Паунин, който почина 
като такъв на годечката прогимназия в края на 1914/15 
учебна година.” Понеже не е имало достатъчно уче
ници за този клас, а само трима, той пише в писмото 
си, което е запазено и сега, до бащата на сегашния 
директор на непълната гимназия и така: “Дядо попе 
момчето ще испратиш, за да открием и 3-и клас, или 
иначе да не се вестяваш вече в Цариброд. С наша стока 
не желаем да се горедее Берковица.

И Богдан Николов в книгата “Сто години Цариб- 
родска - Димитровградска гимназия” взима за веродос- 
тойни сведенията от Летописната книга и "Нишава” и 
пише: “С откриването на трети прогимназиален клас в 
Цариброд през учебната 1890/91 година, по време на 
директора Дончо Паунин започва да работи гимна
зията”. Посочената година той взе за начало на гимна
зията.

на
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Професор д-р Любинка Ко
тева-Пенева е родена през 
януари 1930 година в село Луке, 
Драгалевски окръг, където жи
веели майка й Райна и баща й 
Пене от Райчиловци. Основно 
училище завършва в Луке, про
гимназия в Търнава и Чачак, 
гимназия започва да учи в Ско
пие, а я завършва в Босилеград 
през 1948 година. 1950 година се 
дипломира в Медицинския фа
култет в Белград, а след това 
започва да работи в босилег- 
радския Здравен дом. Като
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управител и единствен лекар, 
тя била принудена да бъде “спе
циалист“ по всички области. 
Известно време работи във 
Владичин хан, а през 1961 го
дина минава в Медицинския 
факултет в Ниш, където бива 
назначена за асистент по мик
робиология и паразитология. 
Специализация от тази област 
завършва в Белград през 1966 
година. Доктор на медицински
те науки става през 1971 година 
и заслужава да бъде казано, че 
тя е първата жена, докторира- 
ла в Нишкия университет.

Професор д-р Любинка Ко
тева-Пенева е написала много 
научни и професионални тру
дове. В научно-изследователс
ката си дейност тя се занимава с 
различни проблеми, предимно 
с тези от областта на парази
тологията и диагностициране
то на заболяванията. Участва-

Д.Т7ГД.-.:-дд':_::д.-дглгдтод:

комисии за магистърски трудо
ве и докторски дисертации.

С финансова подкрепа на ня
когашната Републиканска об
щност на науките д-р Пенева е 
реализирала и четири научно
изследователски проекта. Ав
тор е на книгата “Микроорга
низми в устната кухина“. Била е 
секретар на дружеството за 
паразитология в Югославия и 
член на дружеството на микро
биолозите и паразитолозите в 
Югославия, както и рецензент 
на бройни научно-изследова
телски трудове.

В знак на признателност за 
научно-изследователската 
дейност д-р Пенева е получила 
редица признания. Сега тя е 
пенсионер и със семейството 
си живее в Ниш. Съпругът й 
проф. д-р Георги Пенев, родом 
от Груинци, също е пенсионер, 
а дъщерята им Лиляна е доцент 
в Медицинския факултет в 
Ниш.

Факскмкле на Летописната книга (началото)

А 1883 година е третата година след преселването 
на белоградчийската учителска семинария в Цари- 

В самата Летописна книга обаче има сведения, от брод. Значи, училището от самото начало е било орга- 
които се вижда, че училището е било трикласно и низирано като трикласна прогимназия, 
по-рано. Така за учебната 1885/86 година е записано: Как тогава трябва да разберем почти катего-
“Директор Йордан Наумов и учители: Фердинанд Де- ричните твърдения
чев и Тома Йоцев на III класно училище без пансион ника “Нишава”, че училището до 1890 година е било с 
85/86 година. Това се повтаря и при редуването на два класа и че трети клас се открива в началото на 
първите директори на училището от 1880 до 1912 учебната 1890/91 година само със четирима ученици, 
година, където под номер 3 е записано: “85/86 Йордан Най-близко до истината вероятно е следното заклю- 
Наумов - директор на III класно училище без пансион. ’ чение: училището от самото начало е било предназна- 
Но в летописната книга има и други неточни и проти- чено за трикласна прогимназия, но понеже не винаги е 
вуречиви сведения. Затова тези сведения търсят до- имало достатъчно ученици за трети клас, то факти- 
пълнитлени изследвания, разяснения и уточнения. чески през някои учебни години е работило с два, а 

За щастие, за разяснение на загадката дали и преди през някои с три класа. Това е било възможно понеже 
учебната 1890/91 година царибродското училище е по това време България още не е имала цялостно 
било двукласна или трикласна прогимназия, намираме изградена училищна система. Закон за народното 
едно твърде компетентно и авторитетно свидетелство, просвещение е приет към края на 1891 година, а до 
Оставил ни го е никой друг а професор Константин 
Иречек в известната му пътепсина книга “Пътувания 
по България” - Пловдив 1889 год. През 1883 година, 
когато бил просветен министър на България, той 
посетил Цариброд и за него в книгата, между другото, 
записал и следното: “Тук има околийски началник,

в летописната книга и във вест-

й
тогава местните власти и директорите на училищата 
сами са решавали за откриването на училищата и 
техния характер. “Напредъка и развитието на учеб
ното дело в такива провинциални краища, пише ”Ни- 

статия, разбира се, се 
дължи до голяма степен, на инициативата на самия 

мирови съдия, митница и държавно трикласно учили- директор”, 
ще, па чийто двор ни показаха два хванати орли. Лекар За щастие Цариброд е имал тъкмо такива дирек- 
тук нямаха; за аптека служеше химическия кабинет на тори - директори с инициатива и акция. На тях им 
училището!” дължим благодарност задето Цариброд - Днмитров-

Авторитетът на професор Иречек, като иследова- град има гимназия стара вече 125 години, 
тел на пост просветен министър, не довежда до съм
нение, че той особено се е интересувал от училището и
е записал това, което според него е било иай-харак- В следващия брой: Старата гимназия 
терио.

шава във вече споменаваната
ла е в много конгреси, съвеща
ния и конференции в Сърбия, 
предишна Югославия и в чу
жбина. Нейни трудове са пуб
ликувани в домашни и чуждест
ранни списания. По време на 
богатия си трудов опит е пред
седателствала или членувала в

- Следва-
Венко ДимитровАлександър Младенов

л.иьс<1иъгП00Ч1В мя «лгиовВ Босилеград бе представена книгата иа Александър Младенов народните просветители и да 
ги представи на своите 
съграждани и иа света, да се 
види какви чеда са раждали и 
днес раждат нашите селски 
майки. “Задачата, която си 
поставих, беше мъчно изпъл
нима. Но хората ми помагаха, 
помогнаха ми и познанствата с 
много автори и представители 
на научни и културни инсти
туции. Списъкът на стари и 
нови учители с биографиите 
им растеше от ден на ден. 
Покрай това събирах данни и 

за историята, културата и духовното богатство на 
нашия край. Неуморно бродех по незнайни пътеки и

Вечен спомен за учителите
Атакива хора. Това трябва да бъде пример за всички 

българи в Сърбия. Всички трябва да се стремим бълга
рите в тази държава да говорят, пишат и учат па своя 
български език. Това говоря ие като политик, а като 
университетски професор. Държавата е дала иа 
словаците, русипите, унгарците, албанците да имат свои 
училища и факултети, а единствено българското мал
цинство не е получило това... От книгата па Младенов 
можем да научим, чс от този край са израснали 64 
доктори на науките. Попе шестима от тях да са останали 
тук, да е съществувало полувисше училище, бихте 
получили и факултет. Но хората от тук са разселвани. 
Такава е била политиката. Когато преди петнадесетина 
години бях просветен съветник, в Босилеградско и

Матицата на българите в Сърбия като издател и 
авторът Александър Младенов представиха на 28 
декември м. г. в Центъра за култура малката 
енциклопедия „Народни просветители от
Босилеградско Краище 1833-2003 .В
присъствието на голям брой сегашни и бивши 
учители, ученици и граждани за книгата говориха 
рецензентите Пене Димитров, проф. д-р 
Драголюб Величкович и Стоичко Ангелов.

НАГОДИМ ПРОСВЕТИТЕЛ*» 
ОТ ЕОСИЛГ.ГРЛДСКО КРАИЩЕ

■ шз-;ш
ихил вшихмтдкя
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“Ако други краища на Сърбия, където живее бъл
гарското малцинство се гордеят с хора на изкуството, 
Босилеградско Краище най-много е известно с учих ели.

родили десетки учители, които са 
из Сърбия, а дори и по

Нашите прахливи пътища - от училище до училище, от черква до
черква, от манастир до манастир, рових се по знайни и 

Клисурско се учеха много деца, а сега много училища незиаЙ1Ш „ и ценни поведения от
пустеят. В тези краища въобще не е инвестирано , вреМена... Който желае да опознае нашето Краище, той 
подчерта професор Величкович. трябва да опознае най-добрите синове и най-високите

Стоичко Ангелов изтъкна, че е много щастлив въ ве „а БоснЛеГрадско, понеже те са изиграли 
заради излизането на книгата.-Трудътна Младенов не значителна „ културно-просветното и духовно
може да се отплати материално. Поколенията ще си развитие иа Краището”, каза авторът и накрая

да му бъде награда. ПОДчерта:”Моята малка енциклопедия е скромният ми 
Желанието ми с да се появи и второ издание с някои 
допълнения, каза той.

Авторът Александър Йовчев Младенов посочи, че

села са
отличили своя край навред 
«ета”, каза Димитров и добави: ”Тази книга е резюме 

изминалите 170 години, 
е открито през 1833 

из Босилеградско се 
семето на проветното

ча просветното дело през 
понеже първото килийно училище 
водица в Извор и оттогава 

I засаждат корените и разсява 
Дело.”

По думите на Величкович Александър Младенов. е
всички просветни

спомнят за него и това пека
принос към моя народ, кч>м неговата култура н 
национална идентичност сред европейските народи н 
славянството, написана иа мой майчин, роден български 
език.” П. Рангелов

1 п>рвият човек, който е увековечил 
I Работници от Босилеградско. "Младенов издължи своя 
| л’ьлг и към родината си, и към отечеството си 

■ Държавата, в която е роден и към България.
всичко е започнало с идеята му да запази славата иа
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Въз основа на Решението за бюджета на ■ 
община Димитровград през 2005 г. от 30 

декември 2004 г. общинската управа 
обявява

Драгана Пеич 
Ранджелович, 
димитровградски 
спортист на 2004 
година

КОНКУРСДа се 

формира 

школа по 

шахмат

за отпускане на студентски 
стипендии през учебната 2004/2005 г.

I
Въз основа на постигнатите резултати по време на 
школуването ОС в Димитровград отпуска 20 стипендии за 
студенти през учебната 2004/2005 година.
За стипендиите могат да конкурират студенти в полувисши и 
висши училища, чиито родители живеят на теритотията на 
община Димитровград.

ПДрагана Пеич Ранджелович, 
женски ФИДА майстор и член па 
ШК “Цариброд” е спортист на
2004 година в Димитровград. Така драгана пеич Ранджелович в разговор с нашия сътрудник
реши комисията при Спортния ■ - заявление
съюз в града, който организира чишмипм шие като петгодишно моми- ■' удостоверение, че са редовни студенти
избот Изпсжпат се и успехите на ШК "Цариброд” занимавам още ка го псггодишпо моми . удОСТОверение за издържани изпити и средна оценка
избора. Изреждат се и успехите па шк Царпород че> а се състе3авам оттрипадестата си година. Пър- . (сутуДентите от първи курс предоставят свидетелства от 
през последните години, защото 2003-та година за Ш1ЯТ ми 0Тд0р е ШК “Прогрес” от Пирот, а играех и ; всичките класове в средното училище) 
най-добър спортист бе избран Драган Илич от ШК за “Железничар” Ниш и ШК “Младеновац”, удостоверение за месечните приходи на членовете на 
“Цариброд”. Успехът е пълен ако кажем, че и жен
ският състав се сдоби с титлата най-успешен отбор 
през миналата година. Всичко това показва, че в
ШК “Цариброд” се работи наистина сериозно. „ „ _ _ _ _

С Драгана Пеич Ранджелович разговаряхме С^,ште?ли един ден да ситнете до Грос

- Това е желанието на всеки, който активно се 
занимава със шахмат, тъй като това е иай-прес- 
тижната титла. За сега имам други планове... Ще 
видим.
* Кои са плановете Ви?

Необходими документи
Заинтересованите за участие в конкурса трябва да 
предоставят следните документи:

които се състезаваха в първа дивизия. Преди три : семейството 
години минах в ШК “Цариброд, където съм и днес. ■ - Два екземпляра на подписан договор за студентски стипендии

Формулярите за заявката и договора, както и по-подробни 
информации заинтересованите могат да получат в Общинското 
управление.
Удостоверението за месечните приходи в периода от януари до 
юни 2004 г. трябва да бъде заверено в Данъчното управление - 
клон Димитровград, въз основа на изявление за броя на 
членовете на семейството и доказателство за приходите през 
тоя период.

* Сопственик сте на титлата ФИДА майстор.

непосредствено след като получи наградата.
* Г-жо Ранджелович, как се чувствате след като 
получихте тази престижна награда?

- Приятно съм изненадана, наградата ме радва. 
За да стигна до нея много ми помогнаха моите 
съотборнички и съотборници, както и ръкводст- 
вото на отбора.

III
- Желанието ми е да се сформира школа по I Срок за предоставяне на документите

шахмат в Димитровград, за да привлечем внима- ■ Срокът за предоставяне на документите е до 31 януари 2005 г.
Документите, които не бъдат подадени до определения срок 
или не са комплектувани няма да бъдат разглеждани.
По изключение документите могат да бъдат подадени и 10 дни 
след определения срок, при условие да се предостави 
доказателство за причината на закъснението.

* Работи,пс и живеете в Пирот, а траете за на които да се обучават тук по-голям брой
„Цариброд‘ на Спортния съюз, че знаеше да _ I, } г
прецени моите постижения. Кажете нси^о за себе млади шахматисти. В Димитровград има много

талантливи деца, които вече играят шахмат.си.
- Родена съм в Пирот през януари 1969 г. Със Димитър Ставров

IV
Определяне на стипендиите 

Ранглистата за разпределяне на стипендиите ще бъде 
оформена въз основа на следните критериуми:

Спортната 2004 година в Босилеградско

Забележителни успехи на 

футболистите и шахматистите
- постигнатия успех
- приходите на членовете на семейството
- въз основа на изпълняването на училищните условия за 
ползване на стипендията.
Ранглистата на кандидатите ще се определя от Комисия за 
студенстки стипендии.
Предложението на листата се обявява на таблото в ОС и на 
сайта...

Почитателите на спорта в за пролетната част, когато ни визията.
Босилеград с гордост изтъкват очакват решаващи мачове за 
постиженията на босилеградски- титлата, изтъкна той. 
те футболисти и шахматисти 
през миналата година. ФК ”Мла- на фланелка през есента играха и лов. Той стана и шампион на 
дост” е есенен шампион в ПФД, а "новаците” в отбора - Синиша България за момчета до 10-годи- 
ШК "Младост” зае второ място в Дамнянович, Даниел Стошич и шиа възраст. Въпреки че със спе- 
крайното класираме на Сдруже- Саша Йованович от Враня, които челената титла осъществи пра
ната шахматна дивизия на Пчин- дадоха голям принос за завоюва- вото да участва на световното 
ски и Ябланишки окръг.

- Изключително съм доволен

Без съмнение, най-голям ус-
осъществи босилеградската : Възражения и предложения във връзка с обявената ранглиста 

Освен босилеградчани, в зеле- шахматна надежда Драган Божи- • могат да се подават в срок от 7 дни след публикуването й.
" В срок от 20 дни след приключването на конкурса Комисията 

взема решение за разпределянето на стипендиите въз основа 
на окончателната листа.

пех

V
Изплащането и стойността на стипендиите

първенство в Гърция, момчето : На студентите се отпускат стипендии по време на редовното
" школуване.

Разрешените стипендии за текущата учебна година се 
изплащат в 10 месечни вноски по 5 000 динара в общинското 
управление или по сметка.
Изплащането на стипендии ще бъде прекъснато доколкото 
данните в документите не са верни или в случай да се загуби 

на ста- ; правото на редовно школуване, 
започнем сериозни подготовки беше на предпоследно място в ди- диона на ФК "Младост”. Затре- •

нето на титлата.
Второто място, което зае ШК не замина поради липса на бъл- 

от всички мои футболисти през "Младост”, представлява огро- гарско гражданство.
Неотдавна приключи огра-есенната част от първенството, мен успех, особено като се има

заяви Георги Георгиев, треньор предвид, че отборът съществува ждаието на спортния 
на босилеградския отбор.

- Щом се подобри времето ще в предишните 2 първенства той вършена и реконструкция

комплекс
само 3 години, както и фактът, че "Пескара”, а през лятото бе из-

вено е игрището и е извършена : Договора за стипендия сключват председателят на община 
реконструкция на съблекалнята, ■ Димитровград и настоящият студент, 
с което са създадени по-добри ус- !.................... ...........
ловия за подготовки. ____ _______________________ _______________________________

През зимните месеци спорт- Италинската неправителствена организация СООР1, група 
ният живот в Босилеград почти МОСТ от Белград и КИЦ „Цариброд" в Босилеград обявяват 
напълно заглъхва, понеже все 
още няма спортна зала и няма 
подходящи условия за спортува
не. Основното училище разпо
лага с една малка зала, кяото от 
време на време ползват учени
ците за упражнения по физкул
тура, обаче в нея не е възможно 
да се организират тренировки и 
състезания. Основното училище 
и ОС правят стъпки за осигуря
ване на средства за реконстру
кция на тази зала, обаче все още 
не са взети конкретни решения.

Златна значка на 
пчеларите за Перица 
Стойчев

:

Фотоконкурс
на тема:

„Всекидневието и културата 
на моя роден край
Всеки ученик може да приложи най-много 3 фотографии. Ще 
бъдат подбрани 20 най-добри фотографии които ще бъдат 
изложени на фотоизложбата на известния фотограф 
Замурович. Най-добрата фотография ще бъде наградена с 
парична награда
Конкурсът е отворен от 10.01.2005 г. до 01.03. 2005 г. 
Фотографиите с негативите се изпращат на адрес: КИЦ 
Босилеград’ КЛ0Н БосилеградУл- »м-Тито" №15.17540

Съюзът на пчеловъдиите организации в Сърбия в края на миналата 
година присъди Златна значка "Заслужил пчеларю на нашенеца 
Перица Стойчев. Той е роден в с. Пъртопопинци, основно училище и 
гимназия е учил в Димитровград, а юридически факултет в Ниш, 
където и сега живее. С пчеловъдство се занимава вече 15 години, бил е 
секретар на Дружеството на пчеларите "Матица” и на Регионалната 
асоциация на пчеларите в Югоизточна Сърбия.

Стойчев каза, че признанията са важни, но в момента е по важен 
фактът свързан с лошото здравословно състояние на пчелите.

- Една половина от пчелите в Югоизточна Сърбия са изтощени 
поради некачествената храна през миналото лято, а са застрашени и от 
коварния паразит Уагоа дезцисюг, който им нанася голяма вреда. 
Затова пчеловъдите спешно трябва да предприемат 
уважават съветите на специалисти и да използват съответни, а не 
каквито и да било лекарства - поръча Стойчев.

мерки, да

М.Т. П.Л.Р.
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На 30 декемв- 
ри 2004 г. преста- 
на да тупти голя- ||ДВц 
мото сърце на на- |щЕ| 
шия скъп и неп- 1|||Я|р 
режалим съпруг, 
баща, тъст и дядо в1Ш&' ] 
МЕТОДИ КОСТОВ 
(1937 - 2004) 
от Крушевац, роден в с. 
Брайковци

Твоята обич винаги ще стоп
ля нашите скърбящи сърца, тво
ят достоен живот остава да бъде 
пример за нас. С безпределна 
тъга и непреходна признателно
ст се прекланяме пред светлата 
ти памет!
Ош най-близките; съПруга_Оли- 
вера, дъщеря Наташа, зеш Зо
ран и внуци Владимир и Татяна

Ин мемориамКоварната 
смърт ни отне 

Ц. обичания брат и 
I девер 
I МЕТОДИ 
I КОСТОВ

В твоето голя
мо сърце имаше място за всички. 
С много обич 
спомена за теб. Почивай в мир! 

Брат Богдан и снаха Винка

тИзминаха 40 
тъжни дни от 
смъртта на на
шия мил баща, 
свекър, дядо и 
прадядо 
БОРИС 
НИКОЛОВ 
от Димитровград

Панихидата ще се състои на 
17 януари (понеделник) 2005 г. от 
11 часа на царибродските гроби
ща. Каним роднини, съседи и 
приятели да ни придружат 

Поклон пред паметта му! 
Ойечаленч: синове Никола и 
Васил, дъщеря Пешра, снахи 
Невенка и Оливера, внуци, 
Правнуци ийрайравнуци

Стоян Наков - Цоя 
(1930-2004 г.)

, /: '*

В навечерието на новата 2005 година Димит
ровград остана без един от своите видни просветни, 
културни и политически дейци - Стоян Наков - Цоя.
След кратко боледуване Цоя почина на 30 декември 2004 година на 
75-годишна възраст в Ниш, където постояио живееше. Бе погребан на 
1 януари 2005 година на нишките гробища.

Богатия си и плодотворен житейски път Стоян Наков-Цоя започва 
в село Желюша, където е роден през 1930 година в сиромашко 
семейство. След гимназиалното си образование в Димитровград следва 
математика в Белградския университет, където се дипломира през 
1953 година и веднага бива назначен за гимназиален учител по 
математика в димитровградската гимназия. Само след 2 години препо
давателска работа през учебната 1956/57 година става най-младия 
директор на гимназията току-що навършил 25 години. Проявил се вече 
като активен обществен деец, през 1961 година е избран за председател 
на Общинската скупщина в Димитровград.

През 1966 година отново се връща към професионалното си опре
деление - просветен деец, но сега вече в Ниш, където най-напред е 
гимназиален учител по математика в гимназията “Стеван Сремац”, а 
след това и в най-престижната нишка гимназия “Светозар Маркович”, 
на която по-късно е и директор. Професионалната си просветна 
дейност завършава в нишкия Просветно-педагогически институт 
“Дринка Павлович”, като просветен съветник по математика. Остава 
и активен политически деец като член и функционер на отделни 

гани и организации. Проявява интерес и за дейността на издателство 
Братство'5, като член на неговите издателски съвети.

В паметта на неговите най-близки - съпругата Смиля, дъщерите 
Мелания и Соня, брат Димитър, техните семейства, многобройните 
приятели, сътрудници, колеги и ученици, ще остане като добър и 
пожертвователен семеен човек, искреи приятел, честен гражданин и 
общественик.

Поклон пред светлата му памет!

В
и тъга ще пазим

Последен 
привет на нашия 
незабравим чичо
МЕТОДИ
КОСТОВ

Човек не уми
ра, докато живите

го обичат и помнят! ДРАГАН
НИКОЛОВ
(1936-2002)

Братанците Велимир и Кон
стантин със семействата сиН На 15.01.2005 г. 

И от 11 часа на бо- 
Н силеградските 
№ гробища ще отс- 
№ лужим едногоди- 
:*] шен помен на
11 ТОНЕ

ХРИСТОВ
Каним роднини, съседи и при

ятели да ни придружат на пана- 
хидата.

На 09.01.2005 
г. се навършиха 2 
години от смърт
та на 
ЙОНА 
ХРИСТОВА

Почивайте 
мир! Поклон пред светлата ви 
памет!
Опечалени: синове Йовче и Гоше 
Мишови със семействата си ош 
Босилеград___________________

В тишината и 
бескрайния мир 
нашата любов 
следи, а колко е 
мъка и болка за теб, никой освен 
нас не може да знае. И тези 
години, откакто те няма, не 
можем да повярвам в болната 
истина, че никога няма да ни се 
върнеш.

С любов и мъка твоите 
най-мили Николови и 
Иванови

На 29.12.2004 г. почина наша- 
та скъпа и незабравима съпруга, 

‘ майка, баба и пра
баба
ПЕТРАНКА 
СТОИЛКОВА 
(1928-2004) 
от с. Долно 
Тлъмино

В паметта ни 
винаги ще блести твоят светъл 
лик и вечно ще пазим хубавите 
спомени за теб. Поклон пред 
светлата ти памет!
Ойечалени: съПруг Стоядин, син 
Митко, снаха Боянка, дъщеря 
Биляна, внуци Сладжан, Вален
тина, Михаел, Мирослав и 
Александър и йравнучка Крис
тина

орл,

2

Венко Димитров

Ин мемориам
V1Д-р Иван ЛазаровС болка и тъга съобщаваме 

на роднини и приятели, че на 4 
януари 2005 г. на 86-годишиа 
възраст почина нашият мил ба
ща, свекър, тъст, дядо и прадядо 
НИКОЛА 
ИВАНОВ 
от с. Горна 
Невля

Скъпият ни 
покойник бе пог
ребан в селските 
гробища.

С дълбока обич и благодар
ност свеждаме глави пред свет
лата му памет!

Ош ойечаленише: синове, 
дъщери, снахи, внуци и 
Правнуци

в
На 27 декември 2004 година почина д-р ИВАН 

ЛАЗАРОВ, специалист-педиатър, доскоро рабо
тещ в Здравния дом - в Детския диспансер в Димит
ровград. Ненадейната смърт го завари като млад 
пенсионер, но стар и опитен специалист, който с 
цялата си душа обичаше децата и не спестяваше 
време, труд и знания да помогне на всяко болно дете.

Д-р Иван Лазаров е роден на 27 август 1937 година в Цариброд, 
където учи основно училище и гимназия. В Скопие завършва 
Медицински факултет. Огромната му любов към родния край го 
мотивира да се завърне и започне работа тук, въпреки перспективите и 
възможностите, които му предлагаше Медицинският факултет в 
Скопие. Около четири години е управител на Здравния дом в Димит
ровград, като през последната година започва специализация по 
педиатрия в Медицинския факултет в Белград, която завършава с 
десетка.

Заедно с останалите лекари в Здравния дом създава модерен 
Детски диспансер, който набързо става образцов в цялата страна и се 
сочи като пример на стопроцентова ваксинация на децата, за разно
образни мероприятия и дейности по детска превантива.

Сухите биографични данни едва ли ще разкрият човека Иван 
Лазаров. Човекът, който едновременно е и нежен родител, и краелю- 
бец, и интересен събеседник, и нскрен приятел. В среда, където 
искреността и откровеността са рядко срещани достойнства, той не 
прикрива мислите си, а ги съобщава направо в очите, което безспорно 
не се нрави на хората, свикнали да се “променят” според кошоктурните 
обстоятелства.

Д-р Иван Лазаров проявяваше интерес и към историята, 
литературата, обществените процеси. Особена почит и пиетет 
изпитваше към традицията и към родния си корен, дълбоко зачиташе 
българския си произход, без да цени хората според вяра, произход, 
нация... За други среди това нещо е съвсем естествено, но при нашата 
хамелеонщииа наистина е ценност.

В паметта на стотици и хиляди майки трайно ще остане отзив
чивостта па д-р Иван Лазаров в най-трудните им моменти в отгле
ждането па децата, в паметта ма царибродчаии - достоен наследник на 
традицията и благороден човек.

'•:л<
Ш

^1:. }Измина ЕДНА ТЪЖНА ГОДИНА, откакто ни на
пусна нашият непрежалим съпруг и баща 

АЛЕКСАНДЪР АЦА ПЕТРОВ 
митничар в пенсия от Димитровград 

. , . Панихидата ще се състои на 16 януари на димит-
V-/ \ ровградските гробища от 10 часа. Каним близки и поз-
—------- 1 нати да ни придружат.

Беше безкрайно предан на семейството и работата си. Липсват ни 
голямата ти обич и закрила! С много тъга и уважение се прекланяме 
пред светлата ти памет!

ОПечелени: съПруга Миряна, син Емил и дъщеря Соня

«Г

16Водоравно: 1. Химически еле
мент, газ. 5. Изстискана от плод 
или зеленчук течност. 8. Спо
собност да се осъществи жела
ние. 11. Пустиня в Африка. 13. 
Вързопи. 15. Бивш, някогашен.
17. Лъжливо видение или явле
ние. 20. Марка немски автобуси 24 
и камиони. 21. Женска дреха, на
родна носия. 22. Подемно съо
ръжение. 24. Мярка за земна 
площ. 25. Мъжка кокошка. 26. 
Държава в Европа. 27. Вещество 
като желязо, мед, олово и пр. 28. I
Тържествен преглед на войски. Ч 
29. Банкрут. 30. Страна в Южна ^ 
Америка. 31. Първенец. 33. Град 
в Хърватия. 34. Балкон. 36. Слой 
в атмосферата. 37. Малка реки- зв 
чка, бара. 38. Носител на насле
дствеността. 40. Естонският 
първенец по шахмат (Михаил).
41. Голямо литературно произ
ведение. 42. Мъжка горна дреха.

Стефан Николов

Осведомяваме роднини, близки и приятели, че на 27 
декември 2004 г. след кратко боледуване почина нашият 
мил съпруг, баща, тъст и дядо
Д-р ИВАН ЛАЗАРОВ 
(1937-2004)
педиатър от Димитровград

Дари ни с много обнч и живя достойно. Много ще пи 
липсваш!

Почивай в мир!
Опечалени: съпруга Кая, син Сергей, дъещеря Албена, зеш Милан 
и внуци Борис и Георги__________________________ __ __________
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Отвесно: 1. Модел руски само- пътници на гара. 29. Етап в раз- тялото на човек. 34. Малкото 
лети. 2. Хранителен продукт. 3. витие. зо. Задна част на ходило, име на актьора Круз. 35. Турска 
страна в Азия. 4. Задна част на 32, Изсъхнала окосена трева. 33. средновековна титла. 37. Река в 
™“та- 6- манастир (ост.). 7. течн0ст, която се отделя от Италия. 39. Ехо, екот.
Изкуствен воден път. 8. Къс и 
смешен разказ. 9. Завод или 
отделение в завод, където леят.
Ю. Силен, мощен. 12. Перио- л „ „ _ _ _
дично печатарско издание. 14. ’* «кадилак . 7. Етика. 11. Овали. 12. Титан. 14. Ра. 16. Лами. 17.
Политура. 16. Женско име. 18. РиД-18- Равин- 20. Ела. 21. Поток. 23. Ти. 24. Да. 25. Водолаз. 27. 
Буквално предадени чужди ду- Две- 29. Фенер. 30. Пекин. 32. Салон. 33. Синоним, 35. Докер. 36. 
ми. 19. Марка унгарски камиони. Путин. 37. Ми. 38. Офис. 39. Масат. 40. Бах. 41. Кир. 42. Лиман. 43. 
20. Месец от годината. 23. Опера Рона-44' тя) 45. Килим. 46. Досие. 47. Кошер. 48. Зъб. 49. „Ел". 50. 
на Верди.25. Горчиво растение. Ре- 52‘ р®н. 53. Канон. 54. Жокей. 56. Колет. 57. Ту. 58. Илия. 59.
26. Машина за влачене на вълна. Метър. 60. Ким. 61. Вит. 62. Намек. 63. Вата. 64. Ат. 65. Канал. 66.
27. Твърд израстък по кожата на Монах, 67. Сибил. 68. Белене. 69. Об. 71. Чот. 72. Пол. 73. Лир. 74 
ръка или крак. 28. Площадка за ос- 75. Рубин. 76. Сак.

[ Решение на кръстословица 225 - Водоравно:__________________
На 22 януари се навършват две години от смъртта на 

пашата съпруга и майка
ДУШАНКА ПАНАЙОТОВА 
от с. Смпловцн

С обич и признателност свеждаме глави пред 
светлата й памет!
Съпругът СоШир и дъщерята Емилия със 
семейството си
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Анекдоти за сръбски писатели Епиграма жЧерна
хроника Празници

убаво ме деда учеше: „Сине, не се 
напиняй повече, отколко можеш!"... 

„Защо, дедо?" — питуйем га я. „Епа нали 
разпраял гонеткуту за жабуту кига 

да стане кико ньега..." „А

-Нумо, знаеш ли, че нашият 
рик Радое Доманович по- колега артист М. полудял вед- 
ръчал костюм при шивач, нага след женитбата си!?
След като бил готов, той го 
облякъл, за да види как му ред се смаял, сетне се сетил, 
стои.

*Известният сръбски сати-

Тихо, да не чуят 
децата!
Някой си там
мъжетина
на вестника отсекъл
"главата!'
точно спроти
Новата година.
Едни думат, че е 
саботаж,
други ич не хващат 
вера
и мислят - борба е за 
тираж:
сега и у нас има 
афера.

Комедиографът най-нап-

че преди месец наистина има- 
- Костюмът Ви стои прек- ло женитба и се засмял:

- За жал, бил без късмет.
съм ти

вишла волатога и сакала 
знам: надувала се, надувала се и накраят се пукла кико 
меур!" „Пружай се, сине, колко ти йе църгата дълга, 
иначе ногьете че ти издзебну!" — завърши деда ми.

Издзебомо дибидуз, ама по дъж — опанджак!
Я млого не се подавам, ама бабата беше запела: „Кво 

бре, Манчо, стиснул кока два века че векуйеш. 
Кико йе почело да се надиза морето, текьим виж: 
отнел ни потопът додек да трепнеш! Развързуй 
кьесиюту, поистреси и кьошетията и дай кико съв свет 
и нийе да дочекамо празниците!"

А оно празници ли су кико празници: струпали се 
сви свеци у две три неделье, тамън йедън си отиде те 
ти га друг се задал. И пак купуй и арчи. Па йоще и тая 
пуста граница. Час българскъи, час сръпскьи. Мине 
йедън българскъи, те ти га същият после две неделье 
ама сърпскьи. А нийе нали смо тува на примочището, 
час се истресу йедни, час другъи госйе. Нийе не може 
да жмимо ни пред йедните, ни пред другьите, па арчи, 
купуй, арчи, купуй, кико на арну годину.

А да речете да йе годината арна — нейе! Пензийкьете 
тънкье, тънкье, кико детинска мочка, йедва свържемо 
от йеднуту до другуту. Нема що: требе да пипам и от 
онея що бео засълнул за недай боже!

Лъка полъка све се истопи що беомо с бабуту целу 
годин стискали. За ню ми не йе жал, она йе това

расно, в него сте друг човек! - 
казал майсторът. Но доколкото ми е известно, 

- Хубаво, изпратете смет- това е единственият случай, 
ката на другия човек! - отвър- понеже обикновено човек 
нал Доманович.

* В някоя весела компания, жени. 
в която бил и Доманович,

първо полудее, а след това се

* Милован Глишич зами- си се
нал при бръснар. Докатоедин възкликнал:

- Има ли нещо по-добро от майсторът го бръснал, поря
зал го на две места. За да поп-пълната чаша!?

- Пълната бутилка! - от- рави грешката си, веднага му 
залепил пластир.

- Не знаех, че си майстор с 
щнал комедиографа Бранис- три занаята: бръснарски, ме- 
лав Нушич и му съобщил до- сарскн и тапицерски, комен- 
верчиво:

върнал сатирикът.
* Артистът Чича Илия сре-

М. М.тирал Глишич.

* 4280 бизона е успял да убие 
Бъфало Бил за 18 месеца.

* 5000 години вече продължа-Животните в цифри
* 1100 километра навътре в събере една катеричка като зим- ва дружбата между човека и

морето е забелязван речен авс- нима. едногърбата камила,
тралийски крокодил. * 2000 кърлежа живеят спо- * 5000 метра във въздуха е бил

* 1200 килограма става въз- конно между иглите на един въз- намерен нещастен, изгубен паяк, 
растният африкански бивол.

* 1360 килограма на сантиме-
повдигнат заедно с нишката сирастем таралеж.

* 2500 вида змии има на плане- °т вятъра.
* 5400-годишен е един използ-тър е силата, с която миснсипс- тата. 

кият алигатор си затваря челю
стта.

* 3000 бели носорога са оста- вам и до днес тунел на сибирска 
лисица.

* 6000 мъжки императорски 
пингвина могат да се съберат на 
едно място, за да мътят яйца и да

пали днес в Африка.
* 3000 килограма растител но

вата е коремът на майката тер- ст може да унищожи едно ято
скакалци за 3 часа.

* 4000 орангутана са останали 
през 40-те години на миналия век в природата и по зоопарковете по 
в Танзания от един-единствен света.
лъвски прайд.

* 1700 вида птици има Колум- нище са нормално място за жи- 
бия - това са около 20% от всички вот на хималайската мечка.

тражила. Ама ко гледам, излази по онуя народну: 
„Дала баба аспру да се вати у оро, после дава две да гьу 
пуще , ама..." Жали ми се, ногъе вой се отсекле от

* 1500 пъти по-голям от гла-

мит.
* 1200 души са били изядени се топлят.

* 8300 метра е била височина
та, на която самолет срещнал ято

тумаранье.
„Нищо се не бой, бабо, ако смо живи и здрави 

нагодину нийе че седнемо у влак, па очеш за Совию, 
очеш за Белград. Само са се стисни да прекарамо и 
Старуту Нову годину, па после кико ни Бог дава.."

* 4000 метра над морското рав- лебеди.
* 9000 попови лъжички на ку

бичен метър вода има в делтата 
* 4000 вида бозайници има па на Волга в размножителния пе-видове в света.

* 2000 различни гъби може да земята. риод.

Спомен за Куриоз
Яйце от 
185 грамаИзнос“м

55
§§§ Тези дни Слободан Пав- 

лов от Димитровград се 
|Ш зачуди, когато в 

кокошарника намери 
Щ нестандартно голямо 
щ яйце. Павлов казва, че 
Щ веднага е „прегледал" 
•Г1 кокошката, която е 
шд снесла яйцето от 185 
Н грама,и е установил, че 
Н „нищо й няма".

Му- V

Колко жълтъка има 
яйцето най-вероятно 
никога няма да разберем, | 
защото
димитровградчанинът има | 
намерение да го пази за | 
спомен.

Нх
Ч *

ШаИ5 ноември 1982 г.
Б.Д.

Баба компаньонка
Срещат се две пенсионерки. Едната пита другата:
- Марийке, гледам, че напоследък правиш големи покупки в 

магазина. Да не си получила наследство?
- Не. Заработвам допълнително на магистралата като компаньон-

- Че кой ще те вземе такава стара?
- Шофьорите не ме виждат в тъмнината. А като ме качат в каби

ната, дават ми пари, за да сляза.

ка.
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