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Вестник за българите в СЧГ

Инициатива на неправителствени организации

' Пър- Г

ГКПП при село 

Ийтачинпи!Малцинствата
в парламента

Според неправителствени организации тряб- са близо 20 процента от населението в Бълга- 
ва да има пропорционално представителство рия, необходимо е постигането на пропорцио- 
на малцинствата в парламента. На пресконфе- нално тяхно представителство в парламента, 
ренция представители на шест граждански ор- каза Калина Бозева от фондация "Междуетни- 
ганизации в България обявиха началото на зае- ческа инициатива за човешки права". Тя отбе- 
тъпническа кампания за повишаване на полити-

Петнадесет нови ГКПП-та , които вече ще се наричат 
пресечни точки, ще бъдат открити в периода 2005-2015 
година. Това предвижда концепцията за разкриване на 
нови пресечни точки със съседните на България страни, 
която прие българското правителство, съобщи минис
търът на външните работи на България Соломон Паси.

По границата със Сърбия и Черна гора нова пресечна 
точка ще има между Трън и Звонци, при село Петачин- 
ци. "За построяването на ГКПП парите са почти напъл
но осигурени...”, заяви между другото българският ми
нистър на външните работи.

лязва, че има недостатъчно представителство 
ческото участие на малцинствата. Кампанията на малцинствата във всички парламенти на 
е под мотото "Повече малцинства в политиката прехода и диспропорционално ниско тяхно 
- по-добра политика за всички". Малцинствата участие в публичната админситрация.
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На 21 май ще се проведе заседение да на български език. Родителите поме
на Националния съвет на българите в кали от министъра "да наложи на ос

новното училище, при записването на 
Очаква се членовете на Съвета да децата в първи клас да се осигурят фор-

'.УШг*
СЧГ.«

М 3» вземат становище за петициите, които муляри, с които родителите да се опре- 
група граждани от Босилеград са от- делят на кой език искат да се провежда 
правили до министъра на просветата и обучението", както и "да забрани пол- 
спорта на Република Сърбия Слободан зването на учебници от България за ре- 

х 4 .3 Вуксанович. А той изпрати писмо до ализация на обучението на български
■\Ш1| Националния съвет, с което иска от Съ- език". В писмото са посочени и редица 

\ ХЩ вета да се произнесе по петициите и да критики и обиди по адрес на директора 
Л 1Щ осведоми Министерството за приетите на основното училище Методи Чипев, 
*!:щ решения. който казал, че ще реализира решение-

Позовавайки се на Закона за задъл- то на Националния съвет, въз основа на 
жително основно образование, 62-ма което няма да бъде оргнизирана анке- 
родители на ученици от Основното та. 
училище "Георги Димитров" в Боси-
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леград са подписали петиции, с които включени и искове и писма на ведом- 
изразяват недовослствието си от реше- ства и граждани, които искат от Съвета 
нието на Нациоаналния съвет от след- финансова помощ за реализацията на 
ващата учебна година обучението в определени проекти, 
първи, втори и трети клас да се провеж-
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май. Проливният дъжд, който заваля в следобедните часове се 
превърна в градушка и за миг всичко побеля.

Нан-голсми щети градушката нанесе на овощните дръвчета, 
докато щетите на градинарските култури са по-малки поради 
късната сеитба.

Освен в Босилеград и Райчиловцп, градушка, но с по-малък 
интензитет е захванала и част от Гложнс и Долна Лисииа.
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! Реагирания по повод петицията на група родители от Босилеград срещу обучението
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център "Цариброд" в Босилеград 
изразява възмущение, тревога и 
протест по повод т. нар. "петиция" 
на група от 62-ма "родители на 
ученици от I отделение" от Боси
леград до Министерството на 
просветата на Сърбия, с която те 
се обявяват срещу възстановяване 
на обучението на майчин българ
ски език в Босилеград.

КИЦ "Цариброд" в Босилеград 
смята, че тази петиция е подготве
на от страна на отживелите вели- 
косръбски 
партии и определени кръгове на 
Държавната сигурност, които про
дължават да манипулират с неве
жеството и страха на хората, с цел 
да предотвратят общите усилия на 
българското малцинство и демок
ратичната сръбска и световна об
щественост да се спазват правата 
на българите в Сърбия и Черна го
ра според утвърдените междуна
родни стандарти за правата на 
малцинствата.

Исканията в тази жалка петиция 
противоречат на волята и стреме
жите на огромна част на българ
ското малцинство в Сърбия и Чер
на гора, на Конституцията на стра
ната, Закона за образованието, За
кона за малцинствата и на между
народните документи по правата 
на човека. Тази петиция е писмен 
документ за нарушаване на права
та на българското малцинство, 
който ще бъде използван срещу 
международния престиж на Сър
бия и Черна гора в света и на об
щите усилия, които демократична
та сръбска общественост полага за 
интегриране в европейския съюз. 
Никой не бива да забравя, че мо
дерна просперираща Европа е из
градена именно върху спазването 
правата на човека и особено права
та на малцинствата, а не върху аси
милацията.

КИЦ "Цариброд" в Босилеград 
изразява недоумение защо прос
ветният министър е изпратил тази 
петиция на Националния съвет на 
българите да се "произнесе по 
нея", въпреки че тя очевидно е ни
щожна и противоречи на законите 
на страната. С този акт Просвет
ното министерство й придава не
нужна политическа тежест и поема 
една част от отговорността върху 
себе си, а другата прехвърля на На
ционалния съвет на българите. 
Още повече, като се има предвид, 
че в петицията не са написани но- 
мерата на личните карти на под- 
писниците. Една част от подписи
те са фалшифицирани и съвсем 
малка част от подписалите се 
граждани са наистина родители на 
ученици от I клас.

КИЦ "Цариброд" в Босилеград 
изразява съжаление и възмущение, 
че сред подписниците на петиция
та има и хора с бългаско граждан
ство, както и просветни работни
ци, които в момента допълват об
разованието си в и за сметка на Ре
публика България.

КИЦ "Цариброд" в Босилеград 
призовава бъгарите в Сърбия и 
Черна гора да не се подават на по
добни великосръбски национали- 
ситчески провокации и да обеди
нят усилията си в борба за отстоя-

По повод статията във вестник "Брат- Херцеговина, както и участници във войната в 
ство" от 29 април 2005 година със заглавие Босна. За съжаление, някои от подписниците са 
"Петиция срещу обучението на майчин и хора, притежаващи българско гражданство 
език", ДСБЮ остро реагира против този или са подали молби за придобиване на също- 
срамен и унизителен акт на група граждани то. На тях не им пречи, благодарение на бъл- 
от Босилеград, числящи се като поданици на гарскитс си паспорти да въртят бизнес с внесе- 
бългорското малцинство в СЧГ. ни коли, но затова не искат децата им да се обу-

Възмутсни сме от реакцията на тези хора, чават на майчин език, въпреки че самите те са 
подписали петицията срещу образованието се декларирали като българи и имат българско 
на своите деца, в която не искат те да се учат национално самосъзнание, 
на майчин български език. Дали тези хора са 
изманипулирани или не в дадения момент ще стане с техните деца, когато завършат ос- 
ДСБЮ не придава значение. Много по-важ- новно или средно образование? Дали те като 
но с веднъж завинаги да се изтъкне кои са родители тогава ще изразят волята си децата 
инициаторите на тези и подобни петиции, им да се учат в Блгария? Дали техните деца ще 
анкети, подписки и др., които почти всяка го- познават добре българския език, за да могат ус- 
дина се събират в Босилеградска община от пешно да минат квалификационните изпити за 
една и съща група хора, с цел - да продължи българските учебни заведения? Ясно ли е на 
асимилацията на българското малцинство в тях, че българският език от 2007 година ще бъ- 
СЧГ. де един од официалните езици в обединена

ваие и прилагане на практика на 
правата на българското малцин
ство, гарантирани с Конституция
та и законите на страната. В бъде
ща обединена Европа дори и деца
та на подписниците на тази пети
ция ще се учат, а може би и ще жи
веят в България и ще се срамуват 
от родителите си, сложили подпис 
против езика на майките, които са 
ги родили.

КИЦ "Цариброд" в Босилеград 
търси от Министерството на прос
ветата и спорта, Националния съ
вет на българите, политическите 
партии, неправителствените орга
низации и от общинските органи 
на властта да престанат веднъж за
винаги да се занимават с ненужно 
и безплодно обсъждане на подоб
ни политически провокации и да 
започнат да се занимават с практи
ческа работа по подготовка на 
учебници и кадри, за да могат бъл
гарите в Сърбия и Черна гора в 
най-скоро време да реализират 
правото си на обучение на майчин 
български език.

Само принципно и последоват- 
леио уважаване на правата на мал
цинствата, утвърдени със законите 
и международните документи по 
правата на човека, създава пред
поставки за излизане от сегашната 
всеобща икономическа и полити
ческа криза, в която е западнало 
българското малцинство.
Председател па КИЦ Цариброд" 

в Босилеград Иван Николов

Нека всичките те си зададат въпроса какво

националистически

На нас босилеградчани ни е ясно, че сред Европа? 
инициаторите за събиране на тази срамна 
подписка има членове ог учителския колек- лавия тази петиция не счита за валидна поради 
тив ма ОУ "Г. Димитров" в Босилеград, изя- следните причини, 
вени борци против своя род, видни велико- 
сърби, българомразци и бивши привържени- те си имена 
ци на миналия режим. До ден днешен на гях 
им е добре, статутът им в обществото е неп-

Демократичният съюз на българите в Югос-

- някои от подписниците не са написали три-

- някои от тях не са се и подписали
- всичките не са написали ЕГН-го си
Умоляваме просветния министър г-н Сло-роменен, а някои от тях получават отличия и 

от новите демократични власти. Те сега са бодан Вуксанович, както и Нациналния съвет 
членове на други "демократични" партии, на българското малцинство в СЧГ, поради из- 
които са на власт в Босилеградска община, тъкнатите причини и начина на събиране на 

Между подписниците на петицията има подписките, както и поради полицейската и во-
хора от полицията, или са членове на поли- енната принадлежност на някои от подписни- 
цейски семейства, или са техни роднини, ците, петицията да не считат за валидна и да я 
Един от подписниците е и съпругата на на- отхвълят като необоснована, 
чалника на полицейското потделение в Бо- С уважение и почит! 
силеград. Има и хора, които са платени вой
ници, офицери във войската на СЧГ и члено
ве на техни семейства. Има и бежанци от 
бившите юрепублики, най-вече от Босна и

Председател на Главния съвет на 
ДСБЮ инж. Йовица Костов

На кого пречи обучението на български 

език в училищата на малцинството?
Група родители на ученици от ОУ "Г. Ди

митров" в Босилеград (62) изпрати петиция 
до Министерството на просветата против 
решението на Националния съвет на бъл
гарското малцинство от следващата учебна 
година обучението в първи, втори и трети 
клас да се провежда на български език.

"Петицията" има за цел пак да застраши 
българите в Сърбия от външен враг с всич
ко, което има атрибут българско. Парадок
сално е човек, числящ се към даден народ (в 
случая малцинство), да се бори "със съвре
менни средства" срещу себе си, т.е. да отри
ча това, което е!

Дали по собствена съвест или под въздей
ствието на манипулации са "подписали" пе
тицията против обучението на български 
език и по този начин се включват в акцията, 
която не само че нарушава "хармоничния 
живот в общината", но поставя под въпрос 
съществуването на българското национално 
малцинство в Сърбия. Защото след премах
ването на българския език от обучението и 
въвеждането изцяло на сръбски - български
ят език е осъден на бързо изчезване от живо
та на малцинството. Тогава и асимилацията 
се осъществява с галопираща скорост и оти
ва към пълното си осъществяване, защото 
след изчезването на езика, като белег на бъл
гарската ни националност престават да съ
ществуват и другите национални характер- 
ности на българското малцинство - малцин
ствената култура, съществуването на мал
цинствени масмедии и пр., т.е. и те са изло
жени на ускорено угасване като съществени 
елементи, които определят националната 
самобитност на българското малцинство в 
Сърбия.

Обективно наблюдавано за такъв почин, 
какъвто представлява тяхната петиция, ня

ма реални оправдания. Благодарение на все 
по-добрите добросъседски отношения меж
ду Сърбия и България, следването в универ
ситетите в България през последнтие годи
ни става масово явление; с приемането на 
България в Европейския съюз българският 
език става равностоен на ползащите се в съ
юза; развитието на еврорегионите и разчле
неното сътрудничество във всички области, 
познаването на български език и неговата 
широка употреба все повече става ежеднев
на необходимост. Значи както сега, така и в 
най-близко бъдеще, българският език не е 
"ненужен", за какъвто го провъзгласиха про
тивниците му в обучението в началото на 
хайката против него, а напротив той става 
от особена полза и получава голяма функци
оналност във всички области на живота за 
принадлежащите към българското нацио
нално малцинство.

Отделен проблем представлява колко 
подписалите петицията съзнателно са нап
равили това и на кого те служат? Както тек
стът на петицията, а още повече самите под
писи, дават сериозно основание за съмне
ние, че се касае за манипулация. Едно бегло 
сравняване на подписите говори, че се касае 
за нечестна работа - около тридесетина под
писа са с един и същ почерк, други няколко с 
друг и т.н.

Същността на проблема тук е друг: на ко
го пречи обучението на български език в 
училищата на българското национално мал
цинство в Сърбия? Откъде идва тази жилава 
борба за премахването на обучението на 
майчин език? Възможно ли 
осъществяването на тази дързост при на
личността на такива международни доку
менти, каквито са Рамковата конвенция и 
Европейската харта за регионалните

цинствените езици на Съвета на Европа, 
които са приети и от нашата държава? 
Между правата и свободите на нацио
налните малцинства, според тези доку
менти, е и правото на обезпечаване на 
условия за провеждане на обучение на 
езика на малцинството.

Кой може да гарантира, че тези бор
ци, подписали петицията срещу осъщес
твяването на правата на малцинството в 
обучението му на майчин език, след ня
коя година няма да хленчат и ходатай
стват пред българските институции де
цата им да летуват (а и те с тях) на Черно 
море на изгодни цени или пък да запи
шат децата си на държавни разноски, 
оправдавайки сегашната си постъпка, че 
"са били излъгани, подведени, измани
пулирани и пр.". Нима нямаме ясни до
казателства за такова поведение? През 
последното десетилетие такива и подоб
ни представители на българското мал
цинство винаги жестоко се опълчваха 
срещу всички институции на българите в 
Сърбия и странствуваха от тях, като се 
започне от ДСБЮ до НС, а над 70% от 
свършилите гимназисти и една част от 
осмокалсниците търсят пристан в Р 
България, за да продължат образование
то си.

От казаното тук изводът по отноше
ние на петицията е съвсем ясен: подпи
салите я причиняват съдбовни щети на 
собствените си деца, тежко напакостя- 
ват на българското малцинство в Сър
бия, а на държавната общност СЧГ при
чиняват излишни неприятности в сфера
та на малцинствения въпрос.

Матицата на българите в Сърбия

е да се допусне

и мал-
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Голи оток: Пакъд 6 морето - голгота край границата (17)на майчин език
Богдан Николов: Спомени за едно смутно времеПример за 

шщпиале 

предателство 

и пришия

Хамлет в уневв
Димитровград след освобождението, затова стигнах дотук!

В салона при черквата учителска конфе
ренция с дневен ред: Демократизация на на) 
обществото. Салонът е пълен с учители.
Тук са представители и на обществе- за, че след конференцията на просветни- 
но-политическите организации, властта те работници шефът на УДБА го викал 
и УДБА. Докладчикът говори за най-но- на разпит. Една вечер Мирко тръгнал в арогантен човек. За шеф на УДЬА е наз- 
вите директиви за демократизация на УДБА около 1.30 часа след полунощ и начен пРез пролетта на 1953 г. Показал 
обществото, за някои отрицателни явле- на долната рампа срещнал Милорад се строг и съветвал своите подчинени 
ния, каква трябва да бъде критиката и Козич, който идвал от влака. Ето как та- да бъдат строги към родителите и род- 
самокритиката и др. Накрая подчерта: г_==_^=, зи среща опи- нините на диверсантите в България 

- Другари, имате думата, свободно сал самият Ми- ( —треба добро притиснути ройаке ди-
можете да казвате мнението си. Ние се ■ ппрпп Козич в верзаната ), както и други хора. за кои-
борим за демократично общество. Ш&щШ : чИЙжУ книгата си "Кад то има съмнение, че поддържат връзки

Хората се поглеждат, но никой не се йШИ т )е УДБА била" с близките си в България. Критикувал
обажда. След дълго мълчание някой от ■.,> (издание на оперативните работници в УДБА, че

' били "меки" и искал от тях всеки ден да
викат съмнителните, да ги арестуват и 
заплашват".

Козич пише, че Хамлет дал обеща-

Цуневате иоНи кад)е позваи на "разговор” 
( Братство , 28 февруари 1997 годи- с шефом УДБЕ премештеи ]е по казнн у

Босилеграду.
В своята книга "Кад )е УДБА била" 

Козич описва Предраг Костич като
В един разговор Мирко Джунев ми ка-

Петицията на 62-мата "родители" 
от Босилеград до Министерството 
на просветата на Сърбия, с която те 
се обявяват против обучението на 
майчин български език е безпреце
дентен пример за национално преда
телство, неграмотност и примитиви- 
зъм. Питам се как щяха да реагират 
сръбската власт и сръбската общес
твеност, ако 62-ма сърби от Косово ; 
бяха подписали подобна петиция, с ; 
която да искат децата им да се учат | 
на албански език? Те щяха да бъдат ] 
анатемосани (с право) не само от | 
сръбското просветно министерство, 
но и от всеки сърбин, където и да се I да г°воРи-
намира той ] - Другари, за каква демокрация може Ц

Сред подписниците на петицията , да става дУма- когато шеФвт на УДБА | 
има само няколко "родители" на де- | Кос™4 не Г0В0РИ с никого- Х°ди из чаР' кп Пжл/Ирк
ца от I клас, но затова пък има хора, ! шията с вдигната глава като Хамлет!... Мирко Джунев
на които българската държава им е ! Кос™4 седи в ПЪРВИЯ Ред с наведена 
дала българско гражданство и които глава' В председателството нещо се до- 
благодарение на това карат коли с питват, а в салона просветните работни- 
български номера, както и хора, кои- ци с наведени глави очакват развръзка
та по съкратена процедура допълня- та' 
ват образованието си във Велико 
Търново за сметка на българската | 
държава. Там те са българи, но тука в ;
Босилеград са толкова жестоки сър
би, че дори се обявяват против май- < 
чиния си български език! За Бълга- ! 
рия ще бъде срамно, ако не им отне
ме българското гражданство. Защо- 
то в противен случай ще окуражи 
още десетки други предатели да про
дължат мръсната си борба срещу • 
българщината у нас. И въпреки това \ 
убеден съм, че и те, рано или късно, | 
ще поискат децата им да завършат ; 
образованието си в България. Рано | 
или късно ще поискат и българско 
гражданство и дори ще се сърдят и 
ще протестират (както неотдавна 
във в-к "Труд"), ако България не им 
го даде, заради това, че застрашават 
българските национални интереси.

А истината е, че те не заслужават 
не само българско, но и сръбско 
гражданство! Националните преда- 

които се отказват от майчиния 
си език и не позволяват проблемите 
на българското малцинство да бъдат 
решени веднъж завинаги, са излишно 
бреме на плещите на Сърбия, 
то тя още дълго време няма да може 
да се освободи и да влезне в Европа.
С други думи, тя ще стане 
Европа, само когато се откаже от 
техните услуги. Защото модерна и 
просперираща Европа не се крепи 
върху национални продажници, а 
върху универсалните принципи от 
Декалрацията за правата на човека.
Но колкого и да презирам тия наши 
сънародници, аз същевременно ги и 
съжалявам, защото те самите не са 
съзнатлеии какво клеймо са остави
ли върху децата си, които, пак повта
рям, рано или късно, ще трябва да 
живеят като българи. Ако те знаеха 
какво правят и каква вреда им нана
сят - никога нямаше да се подпишат 
под тая предателска и еничарска "пе
тиция", с която си залепиха най-сра- 
мното петно върху челата.

"Просвета"

!>' млет код шега у
Щ канцеларщу.

- Сада?!
- Да, малопре 

]е долазио мили-

задните редове повдига ръка.
- Има думата другарят Мирко Джу- 4

нев!
Мирко става от мястото си и започва ние на тогавашния министър на вът

решните работи, че до края на годината 
(1953 г.) ще ликвидира тридесет дивер- 
санти и заплашвал служащите в УДБА, 
че "всеки от тях, който не е в състояние 

ционер. Не знам да участвува в това, по-добре е да на- 
зашто ме зове, пусне тази служба."

Първите жертви на Хамлет са били, 
састанку назвао Хамлетом. по всичко изглежда, Рангел Тошев, ди-

Познава]уЬи Цуиева као вредиог прос- ректор, и Мирко Джунев, преподавател
по история в гимназията. Хора с авто
ритет в града. По това време се говоре
ше, че и Манол Маноилов, преподава
тел по математика, често бил викан в 
УДБА. Манол не е можал да издържи 

Мирко ту иоЬ одс куЬи, а Хамлет се да- репресията и се оплакал при Иван Ка- 
иима после тога дурио, ко ]е то могао да раиванов. Вероятно е имало и други оп- 
измеии шегово иаре^егье.

... У листу "Братство” (27. фебруара настоявал при Александър Ранкович да 
1997.) по]авио сс напие Богдана Николова отстранят Хамлет от Цариброд. Мило

рад Козич не се прнмирл с несправед
ливото наказание и също дал свои обяс
нения в Белград и Хамлет бил премес
тен първоначално в Зайчар, а след това 
в Белград.

2Й'Л'
!-ШЗ

али свакако због тога што сам га на ]едном

Известно време след конферецията ветног радиика уз то у свсму исправиог 
Джунев и неговата съпруга (също учи
телка) са преместени в нишкото село

човека, оперативац му рече:
- То мора да )е нека грешка. 1а Ьу шефу 

| Горни Матеевац. На селско събрание ^аспитидасамтевратио.атиидикуКн... 
там Мирко се срещнал с Жика Радоило- 
вич, който дошъл от Белград като пред
седател на Социалистическия съюз. И 
когато конференцията завършила, два- 

! мата познати от Димитровград отишли 
в квартирата на Мирко на кафе.

- Мирко, ще те питам защо ти дойде са насловом: "Хамлет у Димитровграду,
тук на работа? Мирко Цупев у Гориш Мате)евац”... а тре-

- Защо ли? В Димитровград ти винаги бало ]е да се дода - а )едан удбаш (Мплорад 
говореше: "Критикувай Мирко, свобод- КозиЬ) за Босилеград”
но критикувай!" Аз те послушах и ето,

лаквания при Караиванов, затова той

Због тога нпчЦе Милорад КозиК вратно - Край-

Инфорбюровци от Царибродско
52. Владимир Драгиевич, Вълковня
53. Михаило Иванович, Вълковия
54. Михаил Ангелов Димитров, 
Вълковия

1. Андрей Иванов Дрейча, народен 27. Новко Димитров, Болев дол
представител 28. Делча Тодоров, Каменица
2. Миле Самарджия, шеф на митницата 29. Крум Борисов Тасев, учител,
в Цариброд Вълковия
3. Васил Станков Ленко, Славния, поли- 30. Богдан Николов, Каменица 
тически комисар на Царибродския

55. Манол, дърводелец, Петърлаш
56. Сретен, учител, Петърлаш
57. Велев, Бачево
58. Мита, В. Одоровци
59. Моша Берберина, Цариброд

31. Марии Младенов, студент, 
партизански отряд Сливница
4. Васил Минев, Цариброд, секретар на 32. Сава Псйчич, студент, Суково
Околийския комитет на ЮКП 33. Веселин Петров, Пъртопопинци
5. Любомир Андреев, студент 34. Александър,Петров - Орта, студент 60. Сава Васов, лекар, Сенокос
6. Новко Димитров, лекар 35. Драголюб Йоцов, студент, 61. Руско Гацев, Цариброд
7. Мирко Йотов, Славиня Каменица 62. Борис Рангелов - Раша Мешко,
8^ Иван Петров, художник, Желюша 36. Стефан Анексиев, студент, офицер
9 Методи Петров, художник, Желюша Цариброд 63. Иван Арсов - Вака, Цариброд
10. Мирко Виденов, офицер 37. Тодор Горчев, студент, Лукавица 64. Петър Марков, Цриброд
11! Васил Гелев, чиновник в Общинския 38. Спас Ставрев, студент, Цариброд 65. Богдан Димов, Славиня
съд ’ 39. Божил Ставров, чиновник, Поганово 66. Петър Наков, икономист,
12 Лозан Гелев, дърводелец 40. Богдан Костов, учител, Брайковци Цариброд
13 Бранко Иванов, Цариброд 41. Борислав Бока Стефанов
14 Ценко Петров, железничар 42. Кирил Цеиков Йорданов, Сенокос Смиловци
15 Христо Йотов - Амсрикаиъц, 43. Владимир Миланов - Лацко, 68. Борис Таков, Цариброд
Цариброд Желюша, ученик 69. Тодор Тошев, Цариброд
17 Рангел Петров - Петлето, Цариброд 44. Кирил Кямилев, учител 70. Любомир Нацков Весков, лекар
1 §’ Герман Живков, Сенокос 45. Костадин Йорданов, Каменица 71. Марин Каменов, Цариброд
19 Иван Васов - Кукудинъц, Сенокос 46. Асен Петров Ташков, Сенокос 72. Вока, метсрсолог, Болев дол
20 Васил Жирков, Сенокос 47. Асен Георгиев - Бабараката, 73. Кирил Нокът, художник, Цариброд
21 Боян Гогов, учител, Славиня Цариброд 74. Славча Петров, Изатовци
22 Никола Ангелов, Бачево 48. Тодор Тошев - Класката, Цариброд 75. Петър Шаец, Цариброд (завърнал
23 Мартин Петров, Бачево 49. Йоца Нейков, учител, Славиня се от Голи оток като инвалид).
24 Милош Тодоров, учител, Каменица 50. Влада Пецев, Вълковия (Бележка: от тези 75 души 13сасъде-
25. Данко Маков, Сенокос 51. Синиша Станков, студент, ни, останалите 62 са админситративно
26. Никола Апостолов, Сенокос Цариброд наказани.)

тели.

от кое-

част от

67. Георги Алексов - Гец, учител,

Димигт>р Димитроа-Треперски
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Георги Първанов за основните за
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I В европейските страни има най-различни 
формули за референдум за присъединяването 
към Европейския съюз, но за нас е важно да об
съдим най-интересната и изгодната за Бълга
рия. Това заяви минситър-председателят Си
меон Сакскобургготски в Бяла Слатина, запи
тан дали споделя тезата на президента Георги 
Първанов, че независимо че Договорът за при
съединяване вече е ратифициран от парламен
та, трябва да се организира референдум. Пре
миерът уточни, че е разговарял по тази тема е 
президента по телефона и обсъждането ще 
продължи.

На въпрос на БТА има ли правителството 
варианти за действия при отхвърляне или пот- 
върждване на смъртната присъда за нашите 
медици в Либия на 31 май, премиерът отгово
ри, че това е една от темите, за която от години 
се моли на всички на нея да се гледа по един 
много тих и дискретен начин - най-положител- 
ното в този случай.

За условията, при които ще бъдат разполо
жени военните бази на НАТО в Бългрия преми
ерът каза, че тези дни започват преговори. Това 
е въпрос, който трябва да се обсъжда много 
внимателно, за да няма после декалрации и 
спекулации по него, посочи Сакскобургготски.

България изразява пълната си подкрепа 
приноса на Съвета на Европа в борбата срег 
тероризма, заяви българският президент в из
казването си на срещата на върха на Съвета на Европа. Приема
нето на трите конвенции на Съвета е още един съществен при
нос на нашата организация към международните усилия за на
миране на адекватен отговор на новите предизвикателства, каза 
президентът Първанов.

Сред основните задачи, които днес стоят пред Европа, бъл
гарският държавен глава откри социалната кохезия в дейността 
на Съвета на Европа и образованието. Образованието за демок
ратично гражданство е необходим процес за инвестиране в об
щество на отговорни и активни граждани, каза президентът.

Георги Първанов призова европейските страни бързо и без
проблемно да ратифицират договора за присъединяване на Бъл
гария към ЕС. В изказването си той отбеляза, че България няма 
да забрави, че Съветът на Европа бе първата демократична ин
ституция, отворила врати за страната. Това бе смела и дално
видна крачка. Решението за разширяване на изток даде силен по
литически сигнал, че разделението на Стария континент ще бъде 
преодоляно и универсалните принципи на свобода и демокра
ция ще обхванат цяла Европа.

Предссдтелят па Народното събрание Бо
рислав Велков и министърът на външните ра
боти Соломон Паси подписаха ратификацион
ните документи към Закона за ратификация на 
Договора за присъединяване на България към 
Европейския съюз. По думите на Борислав Вел
ков възможността да се положат подписи под 
тези документи представлява добра оценка за 
работата, свършена от парламента и правител
ството.

От своя страна министър Паси благодари на 
Народното събрание за работата му по пътя на 
страната към членството в НАТО и ЕС. Вън
шният министър подчерта, че с подписването 
на Договора за присъединяване към ЕС работа
та за българското членство не приключва и в 
оставащите 18 месеца до 1 януари 2007 г. тряб
ва да се запази темпото на работа, за да може 
България да постигне 25 ратификации от пар
ламентите на страните членки.

За парламентарните избори на 25 юни По-бързо в 

Европа
Българите карат 

таратайките на 

Европа
Регистрирани 22 

партии и коалиции
Цената на една година забавяне на при

съединяването на България към Европей
ския съюз е 800 милиона евро, заяви минис
търът по европейските въпроси Меглена 
Кунева. Има добре известен феномен - кол- 
кото повече стоиш отвън, толкова повече 
се увеличава разликата с тези, които са 
вътре в Евросъюза, обясни министърът. Тя 
напомни, че България има възможност да 
защити вътрешния пазар, ако той търпи го
леми несгоди.

По повод отправени обвинения от лиде
ра на "Демократи за силна България" Иван 
Костов, че малка част от парите от пред- 
присъединителните фонодве на ЕС се из
ползват, Кунева посочи, че 100 на сто от 
средствата по САПАРД са усвоени, дори са 
получени и отпуснати повече пари.

Централната избирателна 
комисия (ЦИК) регистрира 22 
партии и коалиции за участие в 
парламентарните избори на 25 
юни. Отказ получиха 11 поли
тически формации. Това съоб
щи на пресконференция гово
рителят на ЦИК Александър 
Александров. Българската ре
волюционна младежка партия, 
Политически клуб "Екоглас
ност", Българската демократи
ческа партия. Партията за де
мокрация и справедливост, Бъ
лгарската комунистическа пар
тия и Коалиция "Напред Бъл
гария" са обжалвали пред Вър
ховния административен съд 
отказа на ЦИК да ги регистри

ра, уточни Александров.
ЦИК ще проведе седем жре

бия за представителството на 
регистрираните партии и коал- 
ции в различните форми на 
предизборните предавания по 
БНТ и БНР, каза говорителят 
на ЦИК Бисер Троянов.

До 27 май ЦИК трябва да 
одобри техническите парамет
ри на интегралната бюлетина, 
а до 30 май е срокът за провеж
дането на жребия за пореднос- 
тта на партиите и коалициите в 
бюлетината. Независимите ка
ндидати за депутати могат да 
подават заявления за регистра
ция в районните избирателни 
комисии до 28 май.

Българите карат едни от най-старите авто
мобили в Европа. Над 160 хиляди коли втора 
ръка са внесени в България само през 2004 
година. Прегледите на возилата се извър
шват само на документи.

България има един от най-остарелите ав- 
топаркове в Европа. Всички усилия за подно
вяването му се натъкват на сериозен проблем 
— шофьорите в България нямат големи при
ходи и покупателната им способност е огра
ничена. Това се казва в бележката на агенция 
Франс прес, цитирана от Радио България. 
Страната бе “наводнена” от стари автомоби
ли от Западна Европа.след рухването на ко
мунизма през 1989 година.

Продадените нови автомили през 2004 го
дина са едва 26 хиляди. Т.П.

щШтщтуристи веч. 
на Черноморие)

зар се променя все по-бързо и България като турис
тическа дестинация непрекъснато трябва да се на
гажда към новите тенденции.

Миналото лято да речем в Несебър, ако човек не 
знаеше, че се намира в България - щеше да си помис
ли, че е в някой сръбски град, защото навсякъде се чу
ваше само .сръбска реч. Едва ли някой знае точната 
цифра колко туристи от Сърбия са летували в Бълга
рия, защото повечето от тях отиват частно, но е факт, 
че в България са оставили няколко милиона лева!

От какво най-често са недоволни туристите от 
Сърбия?

От внезапните поскъпвания по време на сезона, не
изпълнените обещания и нередности в обслужването, 
мръсотията, двойните цени в хотелите - едни са за 
българските граждани, а други (по-високи) за чуж
денците, измамите в чейнчбюрата, активните строи
телни площадки дори през летните месеци, дублира
ни резервации...

България трябва да ликвидира проблемите от ми
налия сезон и чрез добре обмислена и финансирана 
рекламна стратегия да се грижи трайно за имиджа си 
навън, в това число и в Сърбия, откъдето и през това 
лято се очакват неколкостотин хиляди туристи, меж
ду които и не малък брой нашенци, които въпреки 
бедността винаги отнякъде "извадят"

.. -

т

На море в 

България

л

Туристическите агенции в Сърбия набират бъ
дещи летовници, голям брой от които са избрали 
именно България за лятната си почивка. Защо 
гражданите на Сърбия през последните години 
предпочитат българското Черно море? Извес
тните варианти на отговора гласят: защото е ев
тино, защото морето и плажовете са хубави, за
щото яденето е вкусно, защото е близо, защото 
няма тероризъм, защото (все още) няма визов ре
жим, защото езиците и манталитетът са близки... 
Естествено и българските, и сръбските туропера
тори се опитват да допълнят този списък с пла
нински, културен, градски и аграрен туризъм, с 
изгодни условия за семейни почивки, с дегуста
ции на вина и различни атракции. Но това не е 
достатъчно, защото световният туристически па-

.
;

м: пари за море.V.
г- Тодор Петров
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"Автотранспорт" На 27 май

Засиленият контрол 

дава резултати?
Форум на бизнесмени

По инициатива на кмета Владимир Захариев на 27 май в Боси
леград ще се проведе "Бизнес форум", в който освен представи
тели на министерствата на стопанството на Република Сърбия и 
на Република България, се очаква да присъстват и представите
ли на общини и бизнесмени от България, Сърбия и Македония.

- Участниците във форума ще запознаем с потенциалите на 
босилеградските стопански предприятия и с природните ресур
си, с които разполага общината, каза Захариев. Надявам се, че 
гостите ще проявят интерес да инвестират в нашата община.

Кметът подчерта, че помощ при организацията на срещата 
му е оказал посланикът на Република България в Белград Яни 
Милчаков, който е посредничил за присъствието на представи
тели на Министерството на стопанството и на бизнесмени от 
България.

Наскоро ще бъде изготвена и "интернет страница", на която 
ще бъдат представени природните ресурси и стопанските потен
циали на Босилеградска община. П.Л.Р.

Резултатите от въвеждането на остър контрол на автобусните линии и 
реализацията на други мерки за възстановяване на фирмата бе тема на 
събранието, което тези дни се проведе в босилеградското автотранспор
тно предприятие. Мерките бяха предложени от кмета Владимир Захариев 
и приети на предишното събрание на работещите.

На новото събрание, на кое- публика Сърбия. Фирмата е ку- заети. Някои от тях ще получат 
то отново присъства и кметът, пила един двигател и 20 тона по 196 000 динара, а на другите, 
е оценено, че оборотът се е уве- нефт на регресирана цена, за които имат над 30 години тру- 
личил, откакто заедно с шоф- което са изразходвани около дов стаж, ще им бъдат изплате- 
ьорите на автобусните линии 1,5 милиона динара. ни по 6000 динара за всяка го-
отиват и “трети лица” от редо- На събранието е договорено дина трудов стаж. В АТП се на- 
вете на работещите, които из- да бъде купен един автобус дяват да бъде организиран и 
дават билети. “Дубрава” втора употреба за втори тур за доброволно прие-

Същевременно са определе- превоз на пътници на линията мане на социалната програма, 
ни и контрольори за тези лица, Босилеград - Враня през Бесна В момента дълговете на 
както от страна на фирмата, кобила. Прието е и заключение "Автотранспорт" са нараснали 
така и от страна на кмета. При- за въвеждане на автобусна ли- на около 45 милиона динара, 
ето е заключение

Напояването на Райчидовско поле

Бетонно корито 

за вадатамерките да ния към Кюстендил, евентуал- банковата сметка отдавна е 
но и към София. Кметът отно- блокирана, последната заплата 

Шефът на счетоводствената во обеща, че много скоро ще работниците са получили за 
служба

бъдат прилагани и занапред.

"Автотранспорт" подсигури два автобуса втора ноември 2004 година, а повече 
Славко Владимиров подчерта, употреба - донация от Италия, 
че през последните 37 дни, от-

В ход е бетонирането на селската вада в село Райчиловци. Става ду
ма за пореден проект, който съвместно финансират УНДП и Общин
ската скупщина в Босилеград. Стойността на проекта възлиза на 961 
408 динара. 80% от сумата подсигурява организацията на ООН, а оста
налите 20 процента ОС.

За изграждането на бетонна вада с дължина 933 метра УНДП и ОС 
са купили необходимия строителен материал - цимент, чакъл, пясък и 
дъски, а изпълнители на строителните работи са домакинствата, през 
чиито имоти минава вадата. В проекта са включени над 30 домакин
ства, които на своите парцели задължително трябва да изградят бетон
но корито с широчина 120 см и височина (дълбочина) от най-малко 70 
см.

Въпреки че по-голямата част от вадата ще бъде бетонирана, пробле
мът с напояването няма да се реши изцяло, понеже някои собственици 
на имотите, през които минава вадата, не живеят в Райчиловци или по
ради други причини няма да бетонират вадата през своите парцели.

Бетонирането на селската вада в Райчиловци трябва да приключи до 
края на този месец. Вадата е от особено значение, понеже освен райчи- 
ловчани, вода от нея ползват и стопаните от съседното село Радичевци.

в
от една година не са им запла- 

В предприятието изчакват и щани здравните, социални и 
както се прилагат мерките за реализация на социалната пенсионни осигуровки. Пред- 
засилен контрол, оборотът е програма, която са приели 16 приятието в момента поддър- 
увеличен с 28,94% в сравнение
с първите три месеца на годи- Голям брой работници
ната. Той изтъкна, че след въ- смятат, че единственото така че не съществуват реални 
веждането на мерките е изпла- спасение за "Автотран- условия да бъдат ангажирани 
тена и една заплата на работ- спорт " е спешна привити- всички 95 работещи. Преди го-
ниците - за ноември миналата зация. Агенцията за при- дини то е разполагало с триде-
година. ватизация досега два пъти сетина автобуси и петнадесе-

Мерките за по-строг кон- организира аукцион за про- тина камиона, а всекидневно са
трол са подкрепени със субси- далсба на предприятието, били поддържани 18 автобусни
дия от 2 милиона динара, която обаче никой не прояви ин- 
бе отпусната от Министер- терес да..го купи. 
ството на стопанството на Ре

жа само 4 автобусни линии и 
разполага само с 6 автобуса,

линии.

П.Л.Р.

Театрално представление в БосилеградПисма

"11|г Видов ден"Има ли помощ 

за ромско дете?
Карлово на 17 май в голямата 
зала на Центъра за култура из
несе пиесата "Иде Видовден".В организация на КИЦ "Ца- театралната трупа към гимна- 

риброд" - филиал Босилеград, зията "Васил Левски" от град Театралното предсталение е
посветено на 132-годишнината 
от смъртта на Васил Левски.

Въпреки че всички артисти 
добре Изпълниха ролите си, 
особено впечатляващи бяха из
пълненията на Георги Методи
ев в ролята на Левски и на Ни
колай Николов в ролята на Ми- 
рала бей.

Сценарист на театралния 
спектакъл е Донка Димитрова, 
преподавател по български 
език и литература в училището, 
а постановчик е Иван Стефа
нов, служител в градското чи
талище в Карлово.

Госпожа Димитрова ни раз
каза, че всяка година учениците 
и преподавателите от гимнази
ята "Васил Левски" 
град на Апостола на свободата

Ромските деца в община Босилеград се стимулират да нс отиват на 
училище и да не се образовават и затова реших да се обадя до вестник 
"Братство". Ето как става това.

Наташа Симева от село Радичевци е ученичка в първи клас в босилсг-
многорадската гимназия. Досега е завършвала класовете с отличен или 

добър успех, а поведението й винаги е било примерно. За нейната из
дръжка се грижат майка й Роза Васева и дядо й, също от Радичевци. Има 
баща, но като че ли го няма, понеже той не дава никаква издръжка, макар 
че е отсъден да я дава, и нс проявява никаква грижа за детето си.

Но това не е край на мъките на Наташа, а никой не иска да й помогне, 
На 22 декември 2004 г. нейният клас имал час по физкултура. Учениците 

греда, от която Наташа паднала и при това, без да 
се извинила вед-

минавали по някаква
иска, удрила преподавателката. Макар че ученичката й 
нага, преподавателката започнала да я бис. В този момемнт учениците 
отишли при директора и му казали какво се е случило. Ние обаче нс сме 

случката чак до 18 февруари 2005 г. Тогава бях при лекар и раз
брах за нея от един приятел. Беше петък и понеже вече беше късно, а в съ
бота и неделя гимназията нс работи, отидох при директора в понеделник 
сутринта. От него бях запознат, че въпросната преподавателка е иаписа- 

18. 02. 2005 г„ когато била отстранена от работа. И

знаели за

в родния
нямала изявление на

шс да бъде голям проблем, ако тя беше дошла да се извини и да признае 
! грешката си. Но тя сс грижи само за работното си място и пали си има 
I пари, наела адвокат и си решила проблема.
| Аз имам доверие на властта и на 23. 02. написах писма до Министср- 
| ството на просветата и спорта, Министерството на вероизповеданията и 
| Министерството на правосъдието. От министерствата обаче никой не 

реши да помогне на бедното дете, макар че искахме само да напишат ед
на тъжба и да ни дадат свой адвокат, който да ни помогне да получим 
съдебна защита. Изпратих и изявленията на ученичката, на учениците ог 
нейния клас и на преподавателката, от които ясно се вижда кой е крив, а

че е освободена от

подготвят театрални представ
ления, посветени на неговата 
гибел. П.Л.Р.

По време на посещението на представители
те па КИЦ в Пловдив, председателят на КИЦ 
Иван Николов участвал в пресконференция, на 
която говорил за проблемите на нашето мал
цинство, за дейностите на КИЦ, както и за въз- 
можноститела сътрудничество между Пловдив 
и Босилеград.

Екипът на босилеградския филиал на КИЦ, 
По покана на ВМРО Пловдив, екип на боси- съставен от ученици в тукашната гимназия, ста- 

леградския филиал на КИЦ "Цариброд" през на победител в турнира по футбол на малки вра- 
изтеклия уикенд участва в турнир по футбол на та в София, посветен на швейцарските учители 
малки врата в Пловдив. Босилеградските фут- - основоположници на гимнастиката в Бълга- 
болисти добре се представили, а в турнира рия. В турнира участвали отбори от софийските 
участвали около 120 отбора от Пловдив и око- гимназии. П.Л.Р.
лията.

Екип на КИЦ 

в Пловдив и 

Софиякой прав. Ученичката има и лекарско удостоверение, 
физкултура. Затова сс обръщам към читателите на "Братство , както и 

издателството да ни помогнат да решим спора предкъм персонала на 
съда.

Ако след всичко няма кой да помогне на едно бедно ромско дете, ние 
ще бъдем принудени да решим спора по най-примитивния начин, но ня
ма да простим. Миле Васев 

с. Радичевци
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Отзвук от последната сесия на ОС в ДимитровградСказка по темата за ДДС

"КпеОМЯй" I "ЖЯЧМММ" ЩШЩДанъкът* е 

задължителен митровградската гиминазия, като оценява техните 
знания и качества. Той не се притесняваше да опре
деля учениците като "качествени” и "некачестве
ни”, подценявайки способностите на учениците, ко
ито не са в гимназиалните паралелки.

Всичките обвинения, насочени срещу мен, както 
и срещу някои преподаватели и ученици от турис
тическите и търговските паралелки, Манчев изнесе 
публично зад скупщииската трибуна, тъй като знае
ше, че зад тази трибуна може да подценява и обиж
да когото си иска, с оглед на това, че законът, от
носно отборническия му имунитет, го защитава и 
той няма да отговаря за своите думи. Питам се да
ли всички граждани, които не мислят като Ратко 
Манчев, ще бъдат обиждани зад скупщииската три
буна?
Драган Манчев, абсолвент по история и за

веждащ клона на полувисшото делово учи
лище от Блаце в Димитровград

На последната сесия на ОС в Димитровград, ко
ято бе проведена па ] 0 май 2005 г., по време на дис
кусията за статуса на димитровградската гимназия 
подпредседателят на ОС Ратко Манчев изнесе куп 
неистини и обиди срещу мен, обивнявайки ме, че 
съм националист и провокатор. За такива сериозни 
обиди и неистини, изнесени зад трибуната на скуп
щината, Манчев наистина би трябало да отговаря, 
тъй като думите си не подкрепи с пито едно валид
но доказателство. Жителите на Димитровградска 
община могат да се уверят и сами в това, имайки 
предвид, че съществува видеозапис на целия дебат 
във връзка със статуса на гимназията, по време на 
който и аз дискутирах. Видеозаписа ще предоставя 
На ТВ “Цариброд" и доколкото не бъде цензуриран 
гражданите ще видят кой ги лъже и измамва. Пи
там се защо той досега не е излъчен и защо се укри
ва истината от гражданите, а им се сервира само 
това, което е в полза на определени структури?

Господин Ратко Манчев е толкова смел, че пуб
лично обижда и своите колеги, преподаватели в ди-

Мпналия четвъртък и петък да настоява в писмена форма 
в залата на ОС в Димитровград да получи отговор на въпроса, 
бе проведена сказка за данъка който в такава форма е отпра- 
върху добавената стойност вил към Данъчното управление 
(ДДС) в търговията и селското и който се отнася до неговата 
стопанство. Сказката изнесоха данъчна ситуация”...
Зоран Чирич и Драгана Тодо-
рович от пиротския клон на Ре- онална агенция за развитие на 
тоналната агенция за разви- малкия и среден бизнес от Ниш 
тие на малкия и среден бизнес и клона й в Пирот, за нея Дра

гана Тодорович между другото
По-голяма част от частни- каза, че е акредитирана от 

ците и представителите на ди- страна на Европейската агеи- 
митровградските фирми, кои- ция за реконструкиция (ЕАР) и 
то присъстваха на сказката в една френска консалтинг фир- 
продължение на двата дни, бя- ма. Агенцията работи като ( 
ха дошли с цел да получат съ- дружество с ограничена отго- 
вещателна помощ от експерти- ворност и в нея имат капитал 
те във връзка с конкретни въп- Стопанската камара на Ниш 
роси, които ги измъчват. По (51 процента), Правителството 
думите на Зоран Чирич “Зако- на Сърбия (11 на сто), след то
нът за ДДС наподобава на ос- ва АИК Банка от Ниш, Сдру- 
таналите сръбски закони - той жението на занаятчиите от 
е с много членове и има много Ниш и т.н. Клонът на Агенция- 
изключения, с което държавата та в Пирот се намира на улица 
е искала да предупреди случаи- “Бук Караджич” №1. Регионал- 
те самата тя да бъде измамена ната агенция изготвя бизнес 
от несъвестните делови субек- планове според международно 
ти”. Основният съвет, който признатата 
Чирич отправи бе, че "трябва УНИДО. Тази методология 
сериозно да се отнасят към то- между другото е призната и от 
зи закон, относно данъка, за- Световната банка. По думите 
щото и преуспяващите делови на Драгана Тодорович досега 
хора, доколкото не обърнат нито един димитровградчанин 
внимание на някои разпоредби не се е обърнал към Агенцията 
в закона, които на пръв поглед за изготвяне на бизнес план. 
изглеждат като дреболийка, “Най-евтините” бизнес плано- 
могат да бъдат глобени с голя- ве струват 250 евро. Заинтере- 
ма сума и след това отново да сованите делови хора и онези, 
се върнат в началото, което е които тепърва имат намерение 
особено болезнено и демоти- да започнат собствен бизнес 
виращо”.

По думите на Чирич всеки та за съвети, за които услугите 
делов субект, който не е доста- са безплатни. Тодорович изне-
тъчно запознат с разпоредбите се една интересна информа- ^ __
на Закона за ДДС без притесне- ция, според която някои заин- Я ^^ -т щ » ■■■■■■ ]| • •
ние трябва да се обърне към тересовани за изготвяне на АА А Щ.™" ® ВжЯЖММ II Жж МА АА Я ЯаЯаДаЖММЯЖЯ^мД
Данъчното управление, от кое- бизнес планове хора от Пирот- 
то може да получи безплатна ски окръг се обръщат към не- 
информация. Той прочете и ня- компетенти и нерегистрирани 
колко разпоредби от Закона за за провеждане на тази дейност 
данъка и данъчната процедура, частни лица, на които плащат 
в които между другото се по- за услугата. Един от тях е и Жи- 
сочва и следното във връзка с ка Джорджевич от Пирот (кой- 
отношенията между данъкоп- то неотдавна купи овцеферма 
латците и Данъчното управле- на ЗК “Сточар” в димитров- 
ние: “ако един данъкоплатец е градското село Смиловци). 
неук, той може да получи и ос- Джорджевич е ангажирал час- 
новна юридическа помощ, коя- тно лице, за да му изготви биз- 
то ще му помогне при деклари- нес план, но въз основа на този 
рането и плащането на данъ- план по-късно не е получил 
ка...”; “данъкоплатецът може кредит.

Що се касае до самата Реги-

от Ниш.

2ЙР»
■ чщ По повод Деня на 

кръводарителите_____

Прием при кмета 

на общината
1

■К*!

Шф

I/
Ш | кръводарителите постепено да се увеличава.

I Приета е инициативата да се започне със съ- 
I биране на материали за печатане на първата 
I монография за кръводаряването в Димитров

градска община, която преди двадестина годи- 
I на по отношение броя на населението бе на пър

во място в предишна Югославия.
По повод 11 май - Деня на кръводарителите Нека да посочим хората, дарили кръв повече 

десетина многократни кръводарители, дали от 50 пъти:
ценната течност повече от 50 пъти, бяха приети Димитър Ставров дарил кръв 62 пъти, Симе- 
от кмета на общината д-р Веселин Величков. он Симов, Цветан Тодоров и Милован Павло- 

В разговорите бе констатирано, че броят на вич - 60 пъти, Михаил Иванов - 58, Тодор Тодо- 
кръводарителите постоянно намалява и то по- ров - 53, Петър Тодоров и Рангел Филипов - 52, 
ради обективни причини, стопанството не ра- Васил Каменов и Драгиша Тодоров - 51, Ванча 
боти, а от фирмите имаше най-много кръвода- Петров, Тодор Стоицев и Сретен Андонов - 50 
рители. Червеният кръст и Заводът за кръвоп- пъти. Д-С.
реливане от Ниш си поставиха задача броят на

1 ж1методология

могат да контактуват Агенция-

Бедежка

Сегашният състав на Об- се случва нещо, което е в несъ- взимат участие в гласуването? 
щинската скупщина в Дими- ответствие с демокрацията, а И може ли да присъстват, а да 
ровград наброява 29 отборни- практикуват го отборници от не гласуват? Някои дори, из- 
ци от няколко партии. Броят, в някои партии, които себе си казвайки несъгласието си с ня- 
сравнение с предишните със- считат за демократични. Въз кои приети решения към рабо- 
тави, е намален за 4-ма отбор- основа на протоколите от пое- тата на скупщината се държат 
ници с цел да се стигне до ледните две-три заседания ста- като малки деца в игра, разсър- 
по-ефикасна работа.

На последните две-три засе- шенията се приемат с 14-15 ние наистина ги няма. 
дания стана практика да при- гласа "за", но няма нито един 
състват 20-21
Главно отсъстват отборниците един въздържан. А присъстват, казват, че изпълняват волята 
от СГЦ. Мнозинство имат де- както казахме 20-21 отборници. на избирателите, дали са пита- 
мократичните сили. Сега обаче Къде са останалите? Защо не ли същите тези избиратели

могат ли да напускат заседа
нията когато им се поиска? Ко
го в такива случаи представля
ват те и кой защитава, в тяхно 
отсъствие, интересите на из
бирателите, поне на тези, с чи- 
ито гласове са избрани? Защо е 
необходимо в една малка сре
да, каквато е Димитровград, да 
се “копира” поведението от ре
публиканската скупщина, кога
то на местно ниво се решават 
неща, които са от жизнено зна
чение за града, общината или 
някоя местна общност? Може 
би такава е директивата отго
ре? Може би. Но на тези “отго
ре” хич не им пука за това, кое
то се случва при нас, долу.

Затова е по-добре сами да се 
грижим за местните проблеми.

ва ясно, че мнозинство от ре- дят се и на следващото заседа-

Поставя се въпроса, ако при 
отборници. глас "против", едва понякога исковете си се удрят в гърди и

Б. Д.

] Димитровградчанинът Небойша Йоцев преди няколко сед
мици в двора си направи оранжерия с пластмасово фолио. В Ди
митровградска община има няколко стопани, които имат таки
ва оранжерии, но Йоцев е първият, който я оборуди със систе
мата за напояване “капка по капка”. Оранжерията е с дължина 
около 18 метра и е широка 4 метра. По думите на Йоцев, общата 
стойност на инвестицията е малко над 9 хиляди динара. Инста
лирането на системата “капка по капка” е струвало около 1300 
динара. Както той ни обясни тази система хем е ефикасна по от
ношение на напояването на зеленчуците хем с нея се пести вода
та. Според изчисленията на Йоцев, благодарение на посочената 
система водата се пести и до 60 на сто. Той е благовонен да даде 
информации на всеки, интересуващ се за поставяне на оранже
рии и инсталиране на системата за напояване. От него те могат
да получат и други полезни съвети за селскостопанското произ
водство, тъй като е завършил средно селскостопанско училище 
и има голям опит, както и това, че дълги години е работил в коо
перацията “Сточар”. Да отбележим, че Йоцев е собственик на 
селскостопанска аптека (разположена до “двумостовието”) и 
почти всички материали за оранжериите и системата за напоя
ване могат да се купят там. Б.Д. А.Т.



^#^НгСтгзВ»4й?" 20 май 2005

Инициативи Пресконференция на ОО на СРС в 
Димитровград________________Екотуризмът - шанс 

за предприемачество Кирил Младенов 

пак заплашватНа последната сесия общин
ските съветници в Димитров
град между другото приеха ре- културно наследство и екоту- 
шение да се създаде общинска

мент е, че опознаването на 
природата, националното и

сът в тази насока между двете 
страни е съвсем естествен и ня
ма да има никакви затрудне
ния, природата е същата, тра
дициите, обичаите, начинът на 
живот, дори и езиците са срод
ни. Трябва един път завинаги 
да разберем и да започнем да 
залагаме на тези ценности.

Ако останем встрани и не 
обърнем внимание на шанса, 
който ни се предлага, можем 
да загубим традициите и своя
та идентичност завинаги. Ако 
сериозно поставим задачата си 
и се запознаем с материята, 
шансът наистина е голям. Не 
само че ще събудим интерес у 
голям процент от населението, 
но ще заинтригуваме и много 
наши хора да'се завърнат с ка
питала си.

Големи възможности сега 
предлага и транзитният тури
зъм. Докато в екстремния, 
авантюристичния и екотуриз- 
ма активностите са доста ск
ромни и са далеч под възмож
ностите на нашия регион.

Основите на всичко това са 
създадени от малки групи (се
мейства), най-често отделни 
лица и твърде скромно от неп
равителствените организации. 
Ако желаем резултати и сери
озна работа, на тях им се пола
га да изиграят важна роля в 
диалога и дейностите, сътруд
ничеството и координацията 
на национално и местно ниво. 
А това означава, че те трябва 
да формират работна група, 
която да изготви стратегията 
за туризма в общината.

Силвия Маиова, 
Димитровград

На проведената тези дни 
пресконференция на Общин
ския отбор на СРС в Димит
ровград председателят му Ки
рил Младенов говори за това 
как наскоро е бил заплашван от 
представител на ДСБЮ. По 
думите на Младенов миналата 
сряда във вечерните часове ед
но лице, чийто идентитет Мла
денов не пожела да открие, се 
появило пред входната врата 
на апартамента му, представи
ло се като представител на 
ДСБЮ и на дъщерята му поръ
чало, че “ако татко й още вед
нъж спомене името на партия
та ДСБЮ и още веднъж говори 
по темата до каква степен чле
новете на ДСБЮ знаят българ
ския език, тогава семейството 
му ще носи последици”. Мла
денов тази вечер не е бил в 
апартамента си. За случилото 
се, след като пристигнал вкъ
щи, го информирала притесне
ната му дъщеря. Лидерът на

димитровграските радикали 
след това категорично заяви: 
“Никога повече няма да споме-ризмът са свързани помеждутуристическа

Мненията бяха и за, и против. Това трябва да стане ин- 
Противниците изразиха съмне- струмент, с който местното 
ние, че само ще се настани на ръководство може да обедини 
работа някое лице и че общи- многобройните 
ната няма с какво да привлече 
туристите, че в тази област ня-

организация. си. на името на посочената партия 
и никога повече няма да говоря 
по темата до каква степен 
представителите на тази пар
тия знаят българския език” и 
добави, че “след това негово 
обещание се надява, че ще го 
оставят на мира”.

Той каза, че "вече е предпри
ел мерки за защита на семей
ството си”. По неговите думи в 
случай той да е бил в апарта
мента си, когато лицето е съоб
щило заплахата, “то сега би 
имало син белег”.

Водачът на димитровград-

опити за раз
витие на туризма и да ги свър
же така, че да доведе до слива- 

ма никаква стратегия. не на доходите и напредък в
Инициативата обаче заслу- икономиката в малките населе- 

жава внимание. Защото, за да ни места. Природни и култур- 
се изгради необходимата стра- ни ресурси за развитието на 
тегия, преди всичко е нужно да екотуризма в Димитровград- 
има кадърна туристическа ор- ска община съществуват и не 
ганизация. В момента е важно се нуждаят от големи инвести- 
да се презентират нашите въз- ции. Понеже той се развива 
можности, а при това да се да
де зелена улица на екотуризма, меен бизнес, може да бъде сти- 
сектор в туризма, за който в мул на местните хора да се за- 
Димитровградска община съ- върнат по селата и по този на- 
ществуват условия. С добре чин да предотвратят обезлю- 
обмислена стратегия и добре дяването. 
изградена политика в тази об
ласт могат да се постигнат за- може да бъде проект на една 
видни резултати.

През последните двайсети- на национална институция или 
актуалността на агенция, неговите цели могат

най-често като малък или се-
ската организация на радика
лите сподели, че за случилото 
се няма намерение да инфор
мира полицейските органи, но 
ще информира ръководството 
на партията, към която при
надлежи.

Тъй като екотуризмът не

Б. Д.малка среда, дори и само на ед-

Лекарства за 

хората по селата
на години
екотуризма значително нарас- да бъдат постигнати само в ко- 
тна. Вторият момент е, че еко- ординация с други страни.То- 
туризмът е в рамките на при- ва на нас ни дава още по-голям 
родозащитните дейности, пре- шанс, като се има предвид, че 
длагащи на пазара цялото био- България е първата страна в 
логично разнообразие на на- Европа, която има стратеги- 
шия край, традиции, обичаи, ческа програма за развитие на 
национална и местна кухня и националния си екотуризъм.

Това значи, че нашата роля ще 
От друга страна, обеднява- бъде двупосочна, ползвайки 

нето на населението е безспо- опита и на едната, и на другата 
рен факт и необходимостта да стратегия, което гарантира ус- 
се започне с бизнес без големи пех. Ако сериозно се захванем с 
инвестиции в сегашните усло- този шанс и придадем важност 
вия е шанс, който дава екоту- на поставената задача, резул- 
ризмът. И най-важният мо- татът ще бъде налице. Балан-

На последното заседание на Общинската скупщина в Димит
ровград отборническите групи на ДСС и Г 17 плюс предложиха 
в Здравния дОм да се определи медицински техник, който заедно 
с лекарите да обикаля селата и да носи лекарства за хората.

Именно, за старите хора по отдалечените села голям проблем 
представлява снабдяването с лекарства, понеже лекарите изда
ват рецепти, а пациентите сами трябва да идват да вземат лекар
ствата в аптеките в града. В отговор на тази инициатива замес
тник-кметът на общината Баса Алексов изтъкна, че вече е напра
вен договор с Медицинския център в Пирот и от 1 юни с лекари
те, които в определени дни обикалят отдалечените села, ще ходи 
и медицински техник, който ще носи лекарства, които на място 
да бъдат дадени на пациентите.

пр.

А.Т.

“В 21
век със 

здрави 

уста и 

зъби”

В село Дука вица

Отровени пчели!?
Неотдавна в Горна Лукавица най-вероятно бяха отровени 

пчелите на димитровградчаиина Райко Зарков. Става дума за 
пчели в 20-ина кошера. Зарков не е информирал полицията за 
случилото се. Уверен е, че пчелите са отровени охотно 
спрей. Той изключва възможността да ги е захванала някаква 
болест, тъй като всичките са умрели отведнъж и допълва, 
пчелите на останалите пчелари, които имат кошери в този ра
йон всичко е наред. Кошерите си Зарков често е обикалял. 
Отравянето се е случило през периода от 2-3 дни, когато 
идвал в Горна Лукавица. Както казва този опитен пчелар, 
твърдението си за отравянето на пчелите би трябвал да под
крепи с анализ на компетентен ветеринарен екип, но този ана
лиз е сравнително скъп и той не иска да прави разходи.

Зарков е бивш началник на димитровградското на ОВР и 
пръв човек на Сюза на комунистите в Димитровград.

със

че с

не с
Така е озаглавена акцията, 

която тази седмица ще бъде
проведена в предучилищните 
заведения. Организатор е Ме
дицинският център в Пирот, а 
на територията на общината 
Детската превантивна стома- се защитават 
тология при Здравния дом и най-малките, 
зъбната ученическа амбулато- градинката сами изработиха градовете на окръга, комисия- 
рия при основното училище. прекрасните костюми за мал- та ще определи победителя.

В рамките на акцията са ор- китс артисти, с което въодуше- 
ганизирани редица активности 
като рисуване, литературни 
творби, малки театрални пред
ставления... Първата такава 
акция се проведе в понеделник 
в Бела паланка, а във вторник в 
Димитровград. Пред специал
на комисия на ниво на окръга и 
пред бройни гости малчугани-

зъбите при виха присъстващите. След ка- 
Госпожите от то проследи всичките изяви в Б.Д.

Гостувания на фолклорния 

ансамбъл
А.Т.

Съревнование на декламатори
Марко Тодоров пети

Единственият ученик от основното училище в Димитровград, който 
се класира за републиканското съревнование на младите декламатори 
бе Марко Тодоров. Съревнованието се проведе тези дни в град Валево, 
а Тодоров се нареди на пето място в своята категория - ученици от пър- 

те от предучилищното заведе- ви до чствърти клас, в посочената категория па декламатори участваха 
ние в Димитровград чрез пес- о6що 35 деца от цяла Сърбия. Класирането на младия Тодоров е успех 
ни, скечовс, актьорство и по- „е само за пего, но и за основното училище, както и за Димитровград- 
добни показаха как трябва да

Първият фолкорен ансамбъл от Димитровград в неделя ще участва 
в мащабното кулурно мероприятие “Нишавски хоровод", което този 
път ще се проведе в българския град Драгоман. Вторият фолклорен ан
самбъл към местното КХД от 13 до 15 май участва в международния 
детски фолклорен фестивал в българския град Каварна. През този ме
сец първият фолкорен ансамбъл отбележи две гостувания - във Велико 
Търново, къдсто участва в старопланинския събор “Балкан фолк” и в 
гръцкия град Неамармара, където се проведе фестивал па фолклорните 
аисамбъли от балканските страни. На събора във Велико Търново ди- 
митровградчаии получиха наградата “Почетен знак на фестивала". 
Фестивалите в Каварна и Неамармара. бяха ревюта. Б. Д.Б. Д.ска община.
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В чест на светите братя Кирил и МетодийОт 9 до 11 ллай в гр. Сливен

Седмица на българската 

култура
Фестивал на
детската книга

С изпълнението ма спекта
къла "Поета" на трупата на 
варненския драматичен театьр 
"Стоян Бъчваров" снощи в Ди
митровград приключиха дните 
на българската култура в Сър
бия, организирани по повод 24 
май - Деня на българската 
просвета и култура и на сла
вянската писменост.

Миналата седмица в град 
Сливен, под почетния патро
наж на г-жа Зорка Първанова, 
се проведе VII Национален 
фестивал на детската книга в 
България. Инициатори на ме
роприятието са Регионалната 
библиотека "Сава Доброплод- 
ни" от Сливен, Община Сли
вен, Националният център за 
книга към Министерството на 
културата, Асоциацията на ре
гионалните библиотеки в Бъл
гария, Агенцията за българите 
в чужбина и някои издателства.

В рамките на мероприятето, | 
организирано от Държавната | 
агенция за българите в чужби- 1 
на в съдействие на издателство Е 
"Братство", а под почетния | 
патронаж на кметовете на Вар- I
на, Димитровград и Ниш, в по- Невелина Попова, Румяна Петкова и Янка 
неделник вечер в салона на Стоименова пред нишките зрители 
Нишкия куклен театър бе про
жектиран най-новият българ- _ „
гки ,Ьипм "Лт/гият наш пъзмо- ката си' н0 аудиторията, която мо- на двойка. Особено трагична, как- 

живот" Тт й като бългао- же да г0 РазбеРс- особено извън то и обикновено, е съдбата на же- жен живот . 1ъи като оългар границите на България, е ограни- пата, което толкова внушително е 
ската премиера на филма се чсна.За да могат да се разтълкуват представено във филма, 
състоя само преди три седми- посланията, мотивацията на геро- Димитровградчани ДОВОЛНИ 
ци в София, това беше първата ите и цялата фабула, са нужни и
му премиера в чужбина. достатъчно знания за бившия жи- ровградското кино бе пр

Промоцията на най-новия вот на българите, които имаха оп- ран българският филм “Другият 
български филм в Ниш беше ределени ограничения в избора си, наш възможен живот . Голямата 
удобен шанс за контакти и раз- в правата на пътуването и рефлек- зала на Центъра за култура бе 
гппппм Г ппргтпгштрпи НЯ кине- са ВЪРХУ съдбата на семействата сравнително добре запълнена.

Р , Р г г- лтг_ на тези, които са емигрирали. Борис Лазаров: “Видяхме един
матографията в Сърбия. Жал- Някои от посланията или някои необикновен български филм, 
ко, че шансът бе пропуснат. За- от КОдовете на филма са добре който се отнася до един от най-го- 
губата несъмнено е двустран- разбираеми и смилаеми за българ- лемите проблеми на България

ската публика, която има съответ- през последното десетилетие - 
Пред зрителите в Ниш, и във ната социо-културна компетен- емиграцията. Много ми напомни 

вторник в Димитровград, се тност и нужните знания, тъй като е на някои филми от сръбската ки- 
представиха режисьорката Ру- живяла в това общество. нематография отпреди 20-30 го-
мяна Петкова сценаристката Според мен филмът е интере- дини. Чудесна роля на Янка Стои- 
Невелина Попова, продуцен- сен с познавателната си стойност менова'. 
тът Добромир Чочов и Янка и за аУД”™рията извън България,
Стоименова, която изпълнява 
ролята на Дъщерята. От името

Лауреат па националната 
награда "Константин Кон
стантинов" за принос в 
детското книгоиздаване 
стана известният българ
ски поет Георги Констан
тинов.

Във вторник вечерта в димит- 
ожекти-Национален конкурс "Книжчице, Вълшебнице!" - Проза

III възрастова група - поощрение
Тамара Янков -14 г., гр. Димитровград, Сърбия и Черна Гора

ТАЙНА НА ЖИВОТА на.

Дъждът леко се хлъзгаше по прозорците... Миризмата на 
жълтите круши изпълваше стаичката. На кревата беше сложен

Попйордапов: 
“Изпитвам удовлетвореност от 
факта, че най-сетне в Димитров- 

Весна Савич, председателка град имахме възможност да ви
на организаторите на мероп- иа управителния съвет па дру- дим един български филм. Спом- 
риятието - Агенцията за бълга- жество "Рила": ням си, че през 70-те години на
рите в чужбина и нашето изда- Доволна съм. Филмът е внуши- миналия век тук бе прожектиран 
телство, присъстващите бяха телен и познавателен. Трогна ме българският филм Крадецът на 

Йордан Ко- наистина съдбата на хората, живе- праскови”, внесен от една сръбска 
р ли в условията на тоталитарна фирма и в превод на сръбски.

България. Много вярно е предста- Един димитровградчанин, който 
вена трагедията на жената, не са- отдавна не е сред живите, тогава 
мо като жена и майка, но и като ми каза: “Дано доживеят димит

ровградчани да видят български 
и то-

Любомир
Гости на Фестивала бяха ав

тори, издатели, книгоразпрос- 
транители, библиотечни спе
циалисти от България, Сърбия, 
Унгария, Германия и Украйна 
и педагози, психолози и пред
ставители на българските об
щности в чужбина.

Като представители на бъл
гарската общност в Сърбия та
зи година участваха директо
рът на нашето издателство Ве
лимир Костов и редакторът на 
сп. "Другарче" Денко Ранге- 
лов, както и поетите Елизабета 
Георгиева и Милорад Геров.

И този път в програмата на 
Фестивала бяха включени ху
дожествено-документални из
ложби, срещи с детски автори, 
представяне на издателства, 
литературни състезания, база
ри на книги, представления, 
концерти, карнавални шес
твия...

Националният фестивал на 
детската книга, чийто домакин 
по традиция е Регионалната 
библиотека "Сава Доброплод- 
ни" в гр. Сливен, е уникално яв
ление в културния живот на 
България, което може да се 
сравни със "Змаевите детски 
игри" у нас.

Твърде интересна беше те
мата на тазгодишната кръгла 
маса: "Съвременната детска

но донякъде си остава и нераз
бран.Представителите па изда

телство "Братство" бяха 
на Регионалната 

библиотека "Христо Ботев 
в град Враца, а бяха приети 
и от врачанския замес- 
тпик-кмет Вълчко Марип- 
ски.
Разговаряно бе за установя
ване на по-иптепзивпо кул
турно сътрудничество. Ка
то първа крачка в това от
ношение е договорено пред
ставянето па детски твор
би, публикувани па страни
ците па списание "Другар
че" и па сътрудници па 
"Мост" в литературния ал
манах "Околчица".
В детската градина "Лю
ляк" във Враца се проведе 
премиера па стихосбирката 
"Вълшебно детство" па Ми
лорад Геров. Свои стихове 
тук декламираха авторът и 
Елизабета Георгиева.

гости и

поздравени от г-н 
лев и Велимир Костов.

Трупата на драматичния те
атър от Варна изпълни пиесата 
"Псета" на режисьора Георги 
Велчковски - тъжно-весел ка-

интелектуалец.
Дебютът на Янка Стоименова е филм без превод. Ето, дойде 

лейдоскоп на живота, видян направо блестящ, защото никак не ва време.”
през очите на едно скитащо е лесно да си начеващ в екип с та- Александър Игов: “Видяхме 
улично куче. Основният код на кива актьори, каквито са Ваня един модерен български филм и се 
спектакъла са отговорността, Цветкова и Иван Иванов.

. Венко Димитров:
Общо взето филмът е добър, съм от факта, че в димитровград- 

макар че началото не обещаваше, ското кино най-сетне можахме да 
Колкото разбрах касае се за една гледам български филм без пре- 
психологическа, но същевременно вод. Бих желал занапред това да 
и житейска драма на, разделената стане практика, 
от обществените условия, влюбе-

запознахме с модерното българ
ско филмово изкуство. Доволентърпимостта и привързанос

тта към "другия", към по-раз
личния.
Зрителите

Доцент д-р Ценка Иванова: 
Филмът е интересен с темати- В.С.Б. и Б.Д.

Заздравяване на 

традицията
В Димитровград в 
понеделник_________
Гимназията 

ще отбележи 

патронния еи 

празник

литература и нейните читатели 
- тенденции, рискове, предиз
викателства".

Целта на организаторите е 
да се даде възможност на всич
ки участници в процеса на съз
даването и разпространението 
на детската книга, както от 
България, така и от други стра
ни, да се срещат и да обсъждат 
състоянието и бъдещето на 
детското книгоиздаване, да 
очертаят проблемите, които 
стоят пред тях, да набележат 
пътища за засилване на инте
реса на децата към книгата и 
четенето, в конкуренция с но
вите мултимедийни продукти 
и, разбира се, да се провокира 
въображението и творчеството 
у децата.

В рамките на традиционното междууниверси- 
тетско сътрудничество на градовете Ниш и Велико 
Търново, по покана на декана на Философския фа
култет в Ниш проф. д-р Момчило Стойкович, вче
ра пристигна група преподаватели и студенти от 
университета "Св.св. Кирил и Методий" от Велико 
Търново. Гостите от България, които в Ниш ще 
престояват до неделя, се водят от декана на Фило
логическия факултет във В. Търново доц. д-р Баг- 
релия Борисова.

Срещата е удобен момент за обмен на опит и за 
разговори относно възможностите за бъдещото 
сътрудничество, както и за запознаване с богатото 
културно-историческо минало на тази част от 
Сърбия.

Довечера в Детския културен център в Ниш, 
съдействие с дружеството за сръбско-българско 
приятелство "Рила", ще бъде промовиран сборни
кът "Комичното в културата на Сърбите и Бълга
рите". В.С.Б.

По случай патронния празник на ди
митровградската гимназия “Св. св. Кирил 
и Методий” в понеделник ще й гостува 
училищният хор от едноименната гимна
зия от град Берковица. Очакват се и други 
гости. Димитровградските ученици ще 
подготвят рецитал за живота и делото на 
светите братя. Рециталът ще бъде изпъл
нен на 24 май в Центъра за култура от 12 
часа.

на издател-Директорът 
ство "Братство" Велимир 
Костов се срещна с голям 
брой български писатели и 
издатели в Пловдив, където 
присъства па тържестве
ното по случай 60-ия рож
ден ден на българската по
етеса Божана Апостолова, 
собственик на голямата из
дателска къща "Жанет 
45".

В.Богоев
А. Т.
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Юбилей на музейната сбирка при 
Археологическия институт на БАНОтново се събраха 

българските ансамбли 100-годишнина от 

първата изложба
Не можем да оставим борбата с за Археологическия музей на Кон- 

иманярите на арехолозите и исто- стантин Иречек, който по думите 
риците, защото твърде отдавна си му е бил един от най-горещите ра- 
приказваме, а все още нищо не сме детели за развитието на музейното 
направили, за да обновим това дело в България. Иречек предста- 
тромаво, остаряло законодател- вяше този музей като просторно 
ство, в което работят историци и място, в което да се изложат ста- 
археолози. Това каза президентът рините, за да могат родолюбците 
Георги Първанов на тържество в да ги видят и да разпознаят своето 
Археологическия институт с музей отечество, а чужденците да добият 
(АИМ) при БАН, посветено на ясно и добро понятие за България 
100-годишнината от първата ек- и българите, отбеляза президен- 
спозиция на музея. тът. И допълни, че през тези 100

Този юбилей е добра възмож- години АИМ е бил такова място, 
пост да изразим признателността На честването присъстваха минис- 
си към всички, които заложиха на- тър-председателят Сиемон Сак- 
чалото на археологическата наука скобургготски, председателят на 
и музейното дело в България, по- парламента Борислав Великов, 
сочи Георги Първанов. Няма на- министърът на културата и туриз- 
чин на това тържествено събрание ма Нина Чилова, председателят на 
да не изкажем почитта си към пър- БАН акад. Иван Юхновски, народ- 
востроителите, към създателите и ни представители, дипломати. В 
към всички блестящи археолози, чест на юбилея бяха открити нови 
специалисти и ръководители на експозиции във всички музейни за- 
музея, изнесли през десетилетията ли и временна експозиция - рет- 
неговото развитие и утвърждаване, роспекция на предходни изложби 
Георги Първанов припомни фраза на музея - от 18 май 1905 г. насам.
1ЛМЯШНШ1Ш

Юношеският и детският 
състав на фолклорния ансам
бъл към Центъра за култура в 
Босилеград участваха на Об
щобългарския младежки меж
дународен фолклорен събор 
"С България в сърцето", който 
от 13 до 15 май се проведе 
Каварна.

Покрай фолклорните ансам
бли от Босилеград и Димит
ровград, в събора участваха и 
танцови състави на българите 
от Украйна, Румъния и Алба
ния. както и ансамбли от Со
фия, Русе, Силистра, Благоев
град и др. Организатори на 
фестивала бяха Министерство- , % Ш
то на образованието и науката > з '-:Ь ’■■■ ' ;; ®"

Република България, общи- ДВМЧу-т- 
на Каварна и продуцентска къ- -' '■ -аьд :-»~к- ■
ща "Пирина".

Освен изпълненията на тан-

в

ОДЕН ОБЩОБТЙ^РСКИ МЛАДЕН. :и ЙО/:; . -ЕН СЪБ1

на В9ЕЯI______ -
на босилеградския Център за 
култура. По време на събора 
проведохме разговори с пред
ставителите на останалите ан
самбли за взаимно сътрудни
чество и обмен на опит.

- Много сме доволни от ор
ганизацията на събора. Гос
топриемните домакини и тази 
година за участниците органи
зираха разходка по черомор- 
ското крайбрежие около Ка
варна, посещение на истори
чески известния "Нос Калиак
ра" и редица културно-забавни 
програми, изтъкна Любен Гли- 
горов, организатор на култур
ните прояви в Центъра.

Въпреки че съборът нямаше 
състезателски характер, за 
успешното си представяне 

престижния фолклорен фести- босилеградският ансамбъл е
цовите състави, в рамките на

■^рооьюзовал се проведе и тържествено получил грамота, а кметът 
дефиле по улиците на Каварна, 11(1 община Каварна Цонко

Цонев и тази година е пока
нил босилеградските тан
цьори на десетдневна по
чивка през лятото в този 
известен курортен център.

"Ние навлязохме в последната фаза от преговорния процес - очаква
ме 25 ратификации от 25 страни-членки". Това каза външният министър 
Соломон Паси пред студенти от Бугарския свободен университет, къде- 
то гостуваха 16 посланици и представители 
те-членки и кандидатки на ЕС. "С присъединяването си ние въведохме 
за първи път в историята на ЕС трета азбука - кирилица. Има нещо сим
волично в това, че 1150 години, след като кирилицата беше разпостране- 
на в Европа от Кирил и Методий, тя беше въведена в Евросъюза именно 
от България", каза още Соломон Паси. Пред възпитаниците на ВУЗ-а 
Паси каза, че младите хора ще имат възможности, каквито техните ро
дители не са имали. Ще могат да учат и ратобтят в 27-те страни - членки 
на ЕС. Пред младата публика в университета говори и холандският пос
ланик боаронеса Хенриет Ван Линден, представител на люксембургско
то председателство на ЕС.

както и ревю на народни но
сии. По време на събора бяха 
изнесени и концерти на извес
тния български певец на на
родни песни Илия Луков, на
групата "Канарите", както и „ 11тт
концерт на прочутия българ- Бистришка копаница , Лес- 
ски кларнетист Иво Папазов и ковашко ^Поморавие" и "Игри 
танцовата групация "Нестия" от Банат . 
от София.

Босилеградските танцьори

на посолства на страни-

- Доволни сме от представя
нето на нашите танцьори, а 
особено впечатляващи бяха 
изявите на детския състав, под
черта Славка Накева, директор

се представиха с хореографии
те "Танци от Босилеградско",

П.Л.Р.

___ 21______Нашите села: Голеш (2) В книгата си "Каменица " 
Йордан Захариев записал, че 
Сарафските ливади, 
най-ценната част от имо
та на голешани, били вла
дение на богат турчин от 
Крива паланка, който 
по-късно ги продал на някой 
си евреин от Скопие. От 
него пък селяните от Го- 
леш, а също и някои от съ
седните села, ги изкупили и 
си ги поделили.

без хора!?Четири махали•••

*След разпада на предишна Югославия голешани се надяваха, че в тяхното село ще бъде открит про
пускателен пункт на сръбско-македонската граница, за да могат да поддържат по-лесно връзки с б/ 
ките си, които се преселиха в Крива паланка и други македонски градове, както и да се установи ре
довна транспортна връзка между Босилеград и Крива паланка, благодарение на която да се прекрати 
умирането на селото. Надеждата им най-вероятно няма да се сбъдне, въпреки няколкото инициати
ви, които срещнаха "принципно съгласие" и в двете страни.

лиз-

България, а през втората поло- работеше обществен магазин, 
вина на XX век в Македония, но сега е закрит. След разпада 
предимно в недалечното град- на предишна Югославия голе- 
че Крива паланка, където си шани се надяваха, че в тяхното 
намерили по-лесна работа от село ще бъде открит пропуска- 
земеделската и си построили телен пункт на сръбско-маке- 
съвременпи градски къщи. Та- донската граница, за да могат 
ка че в наши дни селото е почти да поддържат по-лесно връзки 
обезлюдено и вероятно не е да- с близките си, които се пресе- 
лече денят, когато то ще запус- лиха в Крива паланка и други 
тсе. Забравени в тримеждието македонски градове, както и да 
на Сърбия, България и Маке- се установи редовна транспор- 
дония, голешани са изкарвали тна връзка между Босилеград и 

тежко. Крива паланка, благодарение 
Почвата е неплодородна, а на която да се прекрати умира- 
климатът.иеблагоприятен - по- пето на селото. Надеждата им 
севите им често страдали от най-вероятно няма да се сбъд-

Голеш е село, съставено от 
четири махали, отдалечени ед
на от друга

Крагуйска махала се нами- 
ра на запад от селските гроби- Е* 
ща, в местността Ясикар. Ня- р 
кога имала 10 къщи, но през [пр-уЬ 
1920 г. останали 6. Почти всич- ЦЩя 
ки хора в махалата са от един 
род и са кореняци. В миналото 
живеели в село Голема Църцо- 
рия, а на мястото на днешната 
махала били техните плевници 
и кошари за добитъка. Сетне се 
преселили тук и образували 
махалата, а по-късно дошли 
още две семейства - едно от 
Бобсшино, а другото от Кара- 
маница.

В Крагуйска махала днес не 
живее никой.

Махала Пресека е разполо
жена на запад от върха Каме- 
нита чука, в местността Трън- 
кьево бърдо. В махалата имало 
2 къщи, но сега в тях не живее 
нито един човек.

Махала Село е разположена

по 400 - 500 м.

..V.,',

ш

ггШШШтШШ
поминъка си много

-. •
силните ветрове и продължи- не, въпреки няколкото инициа- 
телните мъгли. Голямата над- тиви, които срещнаха "прин- 
морска височина не позволява ципно съгласие" и в двете стра- 
отглеждаието на овощни дръв- ни.
чета с изключение на джанка- Голеш е едно от малоброй- 

сдин род, староседелци. Турция, която продължила да та Освен това селото е откъс- ните босилеградски села без
Четвъртата махала, Чал- владее Македония, и младото нато от всякакВи транспортни черква. Голешани имат едно

най-близо до стария Княжество България. и съобщитслпи връзки. По пъ- оброчище, на което служат две
граничен пост. Имала е 2 къщи В течение на времето няма- тя ]-олеш . Караманица, ^сойто служби: на Гергьовден (6 май) 
и е разположена в началото на ло пови заселници в Голеш, но де Пр0бит преди две-три десе- и иа Петровден (12 май). И на 
Голешко поле. Хората, които затова пък много хора се изсе- тилетиЯ1 могат да минават (не двата празника има(ло) събо- 

„ са я образували, са доселили лили от селото. В по-далечно- ^ез затруднения) леки коли и ри.
на изток от Сюлемаиица и на от с Голема Църцория то минало голешани се пресел- по.малки каМиопи, но само
юг от вьрха Голеш, близо до /дЛес в община Крива Палан- вали в Долно село, Кюстендил- прСЗ летния период. Докато
стария^ български граничен , Дошли са на свое място, ско, Карловско и други места в имашс повече хора, в селото
пост. Йордан Захариев запи- ’ м 1

нея имало 12 къщи и при своите кошари, когато би-сал, че в
че почти всички хора били от ла поставяна границата между

минска, е

- Следва -
Александър МЛАДЕНОВ
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На кроса 6 Сремска Митробица

Голям успех 

па Милена 

Стоицева

По повод 60 години на вестник „Спорт"

Ружица Алексова 

сред великанитеШшг

§/»Иа,
т

■ ■С тържсстпо в белградския хотел “Иитерконтииентал" бе от
белязана 60-ата годишнина на вестник “Спорт”. По този повод 
бяха наградени всички спортисти от бивша Югославия, носите
ли на медали от европейски и световни първенства, както и от 
олимпийски игри.

Сред наградените бе и известната димитровградска спортис
тка, притежателю на най-много медали от най-големитс светов- ____________
пи спортни състезания Ружица Алексова, която получи златна |й8ьУ-~!&а/

>;Д плакета. За Ружица, както и за димитровградския спорт, това е пЩЯР*;* гДЖЯН
голямо признание.

Д I Сред гостите покрай спортистите бяха и голям брой спортни
[В дейци, политици, сред които Борис Тадич, Расим Ляич и др.

I Младата лекоатлегка Милена 
Стоицева, чиито родители са по 
потекло от димитровградското 
село Скървеница, постигна забе
лежителен резултат на финала на 
тазгодишния крос иа РТС в Срем
ска Митровица. Тя за трети поре
ден път спечели надбягването на 
800 метра в конкуренцията на въз
растните пионери. Стоицева е 
член на нишкия локоатлетически 
клуб “Нишки маратон”.

к:
1‘?1

.

'Ч

т ч*
Е?

ДС.

Пионерско първенство на Бълга
рия по атлетика________________

Златен медал за Александра 
Андонова

ПФД-14 кръг Крос на Радио 
БелградМладост" 

азгромн "Пчиня
!!

Награди
!! за На 14 и 15 май на националния стадион “Васил Левски” в 

София се проведе пионерското първенство на България по
лека атлетика.

В дисциплината 4 х 100 м за отбора на “Класа” от София се 
състезава и димитровградската лекоатлетка Александра 
Андонова и спечели златен медал с резултат 54,06 секунди.

Андонова е четвъртият състезател от Димитровград, който 
е с двойна регистрация и печели медали. Преди нея това осъ
ществиха Джордже Гогов, Ивана Владимирова и Андреа То
дорова.

нашите
училищаВ мача срещу "Пчиня" от още 3 попадения. И другият 

Търговище босилеградските "новак" в редовете на "зелеии- 
футболисти завоюваха напъл- те" Синиша Дамнянович се 
но заслужена победа, което разписа два пъти - в 47 и 55 ми- 
пределно ясно се потвърждава нута, а крайния резултат в сре- петнадесетия крос на Радио' 
и от крайния резултат - 5:0 в щата оформи 17-годишният Белград, журито взе решение 
полза на "зелените". Дъждът, нападател Владица Владими- между наградените да бъдат и 
който непрекъснато валя по ров, който за пореден път се основното училище и гимнази- 
време на мача, не осуети по- нареди сред голмайсторите. ята от Димитровград. Награ- 
редното успешно представяне Два кръга преди края на дите са следните: Организато- 
на босилеградчани. първенството "Младост" огла- рИте на кроса — РТС ( и негови-

Първото полувреме прик- вяватаблицата на ПФД с 2 точ- те спонсори) през учебната 
лючи с 2:0 в полза на "Мла- ки повече от второкласираната 2005/2006 г. дават на училищта 
дост". Голмайстор на двете по- "Кондива" от Жбевац. В рам- седемдневно рекреативно обу- 
падения бе младият вранянец ките на предпоследния кръг на чение 
Даниел Стошич в 18 и 37 мину- 22 май (неделя) "зелените" ще тно-туристическия център

Осемнадесетгодишният гостуват на "Трешневка" в Ло- “Младост — АД Дринум” в гр. 
младеж от началото на този се- пардинце. Доколкото босилег- Лозница при най-благоприят- 
зон подсили редовете на боси- радчани успеят да измъкнат ни условия, което струва 8 500 
леградския отбор и с отлични- положителен резултат от това динара на ученик, разсрочено 
те си изяви даде огромен при- гостуване, тазгодишният шам- на шест месеца. В цената са за- 
нос за изключителните резул- пион на ПФД ще бъде познат четени: транспорт, нощувка в

стаи с две легла, пълен панси
он, забавления, посещения в 
родната къща на Вук Карад- 
жич, манастира "Троноша" и 
Баня Ковиляча, обиколка на 
културни забележителности, 
театрални представления, ко- 
мандировачни за професо
ра-учителя. Необходимо е са
мо да се подпише договор със 
Спортно-рекреациония център

Димитровград 14.05.2005 г„ СЦ “Парк”, зрители 200. Съдия “Младост АД Дринум” от Лоз- 
Игор Милькович от Ниш 7.5. _ ница, с което се получава пра-

Голмайстори: Ценич в 50, 56 и 61 минута и Милош Иованич в вото за ползване на наградата, 
76 минута за “Балкански”, а Милкович в 39 и 75 за “Напредак”. която ще връчи министърът 
Жълти картони: Миодраг Георгиев и Милош Иованович от на просветата и спорта Слобо- 
“Балкански”, Спасич от “Напредак”. дан Вуксанович на 16 май в Ра-

Играч на мача: Ценич (“Балкански”) 8. ДИо Белград.
Гостите дойдоха в Димитровград с намерение да се отбраня

ват и да се опитат чрез контраатаки да застрашат вратата на до- 
макините. Това и успяваха през първото полувреме, когато в 39 ц 
минута с гол на Милкович откриха резултата. Но през втората 

Ценич с три гола за десетина минути обърна резултата в 
полза на домакините и донесе заслужена победа на “Балкански”..

Сумирайки резултатите от

Д.С.

Царибродчани на площад 

"Бан Иелачич" в Загреб
екскурзия в спор

та.

тати на "Младост". преди последния кръг.
Във втората част на играта 

босилеградчани отбелязаха П.Л.Р.

НФЗ - шестнадесети кръг

"Балкански " - "Напредак" 

(Алексинац) 4 : 2 (0:1)
Царибродските спортисти винаги са били с много по-голе- 

ми възможности от тези, които предлагат състезателите от 
подобните малки градове. Такъв е случаят с почти всички 
спортни дисциплини. Без съмнение, че самият връх са достиг
нали баскетболистите, които след Втората световна война са 
се състезавали в липата с “Партизан” и “Цървена звезда” от 
Белград, “Торпедо” от Рийека, “Младост” от Загреб и други. 
Особено впечатляващи резултати са осъществявани в масо
вия спорт. До 1919 година в спортното дружество “Юнак” , 
след 1920 година в спортното дружество “Соко”, а от 1941 до 
1944 година пак е върнато старото му име “Юнак”. Към пе
тдесетте години на миналия век масовият спорт в Цариброд 
се развива чрез ДТВ “Партизан”. През целия този период ца
рибродските спортисти винаги са били за пример със своите 
резултати и организираност. Затова са канени на най-прес- 
тижните срещи на споменатите дружества^

Тази снимка е заснета на площад “Бан Йелачич” в Загреб, 
където са представени като “Бугари из Цариброда". Унифор
мени и стегнати, те достойно са представили нашия град пред 
многобройната публика. Царибродските "соколци" са учас
твали на подобни срещи и в София и в други по-големи градо-

Желюша" 

кандидат за 

висш ранг
част

Добре играха, но 

загубиха В 14-ия кръг от първенство
то на Общинската лига Пирот 
отборът на “Желюша" бе сво
боден. В следващия кръг от 
първенството в СЦ Парк “Же
люша” ще

ФК "Сбърдиг" - ФК „Балкански" 2 : 0 (1:0)
премер

Свърлиг, 11.05.2005 г.,игрището“Пастирище”,зрители-100. отбора на “Ром” от Пирот.
“Балкански” загуби още един мач на гости, този път в Свърлиг През втората част от първен- 

срещу едноименния отбор с 2:0. Димитровградският отбор игра ството отборът на “Желюша” 
без шестима титуляри (поради жълти картони), но все пак пока- регистрира добри резултати и 
за добра игра. По време на целия мач те бяха равностойни с про- се включи в борбата за първо- 
тивническия отбор и имаха няколко голови положения, но не ус-

и силите с

ве.
Най-добри резултати в масовия спорт в Цариброд са пос

тигнати през първата половина на миналия век, от който пе
риод е и тази снимка, собственост на отдавна починалия Ми
хаил Милев, дърводелец от Цариброд.то място, което осигурява кла

сиране в Окръжната лига.д.с. Сретен Игов |пяха да ги реализират.
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Предание от шопските краища

Осман Колчар и Никола Петрович
(продължение от миналия брой) По това време козарчета в Барйе чифлик изкарва- аз имам злато сто ока. Всичките ще ти дам, само жив!шшт шии щеш

нестг пп^ломовете^и лооото и да го за- около еди11 меТър височина. Скрили се дечицата в е проклето. Аз проклетия не искам.” Хайдутинът
ти. Когато съмнало,' Осман тих0Т осед^Тедевия хРасталшса и чакали- Ърчинът все по-често се обръ- силно махнал със сабята и отсекъл главата на турчи-
„л..., __„ ... " псдсвия, щал назад, за да види дали го настига преследвачът на. Яхнал коня и търгнал назад при другарите си.

т ‘ Р Р‘ ‘ ‘ к нюшнята, яхнал коби- и все по-силно удрял кобилата. На пътя кобилата се Отведнъж земята се затресла и се зачула силна ек-
‘ т- - Р , „ та П°РТЛ на ^алето избягал спънала от въжето и паднала. Турчинът се озовал сплозия отъкм калето. Сетне разбрал, че хайдутите

‘■Рк Р ‘ 1|дял го икола Петрович, хва- под нея. Наскоро пристигнал и Никола. Слезиал от взривили всички боеприпаси и разрушили казармата
пЛ! т„Р конк яхнал го без седло и подгонил К0НЯ, взел сабятна и тНръгнал към Осман. Турчинът за- в калето.
започна! безмилостноЛдааб;еЧкобилатш ПреСЛеДВЗ И почнал да и да моли за милост: “Не ме убивай,

I

Подготвил: Драган Кузев

______ВъзпоменаниеПрез фотообектиба ...

Отиде си големият 

майстор
значително повдигна пътното 
платно от крайпътната “бан- 
кина”, което пък стана причи
на за първото произшествие

1 след поправката на пътя. Неотдавна в село Буцалево почина на 83 години 
редовното задръства- Борис Тодоров Стоев, единственият казанджия в Бо- 

рш не П0 посока към границата, силсградския край. 
което става в петък и събота, и

ш\№ Е
|Г.... .Ащ& Този прочут занаятчия, известен като Борс Казан- 

необходимоста ОТ разминава- джията, след основното си образование изучил казан- 
не С пътническите автомоби- джийския занаят в Лссковац, при известния по товаш

време майстор Цвсткович. Още в началото на дългата 
занаятчийска кариера на майстор Борис качествените 
му изделия много бързо си намирали път до потреби
телите не само в Босилеградско, но и в околните места. Така неговите бакър- 
ии (медни) казани, котли, тепсии. чаши, игли и други изделия станали извес
тни надалече и прославили своя майстор. В работилницата му никога нс е 

щастие, понеже тежкотовар- имало залежали съдове - всичко продаваше "като халва".
НИЯТ ТИР се е движел много Една от тайните на изключителния му успех беше в това, че много държе- 
бавно, последиците ПО двама- шс на качеството на материалите, от които правеше изделията си. Затова ре- 
та водачи са все пак сравни- довно отиваше в завода в Ссвойно, къдсто лично подбираше бакърнитс пло- 

Въпреки значително натоварения трафик телно леки. Те са временно настанени в Пи- чи. Разбира сс, той непрекъснато сс стараеше да изработва изделията си на 
ПО магистралното шосе ОТ Ниш ДО Димит- ротската болница, НО са извън опасност за нивото на майсторската си слава и по този начин пазеше спечеленото дове- 
ровград и границата с Р България, най-интен- живота. Рис и уважение на потребителите.
зивни работи върху пътната настилка се про- Злополуката се случи в събота, а вече в не- През есента, по време на сезона на варенето на ракия, когото и да попита-
веждат на отсечката около Димитровград. деля товарът бе прехвърлен в друг камион, 1С 0 Босилеградско кон му с направил казана, всеки ще ви отговори: "Боре 

След като бе “изгребан” старият асфалт, след което тежкотоварен кран повдигна Казанджията.» С един негов казан си служат и по няколко поколения в един 
С1Г-, 1 „ ■</ ' л дом. Сега, когато си отиде големият майстор, нашенци съжаляват, че вече

предприятието Путеви от Ужице вече сло- ТИР-а на шосето. няма К0й да им прави и калансва бакърнитс съдове. Майстор Борис казваше,
жи няколко слоя нова асфалтова настилка, ^ ^ че от казанджийския занаят може да се живее добре, но въпреки това двама-
чиято дебелина достига почти Р1) см. 1 ова та Му сина, както и други младежи от този край не са проявили интерес да го

научат и професионално да се занимават с него.
Нека да е вечна паметта на големия майстор Борис Тодоров!

ли, са накарали водача на този 
камион за мъничко да се от- 

'• 4клони от новопоставения ас- 
- ':-к: фалт и да се обърне в канала

1181881 между пътя и жп линията. За

Щгл

,ч-: 7 '

1 1
,/ г ;
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Милко Александров

Тъжен поомен
На 21 май 2005 горина сс извършава ЕДНА ТЪЖНА 

ГОДИНА от ненадейната смърт на

ВОДОРАВНО: 1. Рудник. 5. Мар
ка камиони от Словения. 8. Пой- 14 
на птица. 9. Място пред общес
твена ограда. 12. Известен ес- 
юнски шахматист. 14. Свод над 
врата, прозорец и пр. 16. Орисия, 
съдба. 17. Безалкохолна напит
ка от просено брашно. 18. Дума 
за отричане. 19. Химически еле- 25 2б 
мент. 21. Любеници. 22. Препа
рат за миене или пране. 23. Му
зикант, който сам изпълнява 
творба. 25. Баня в Сърбия. 27. 
Планински или градински храст 31 
с ароматни листа. 28. Отбрано 
общество. 29. Неконтролиран ^ 
огън, палеж. 30. Мярка за земна 
площ. 31. Италиански компози
тор. 34. Мъжка рожба. 35. По- 38 
щенски пратки, 36. Носител на 
наследствеността. 38. Автознак 
за Сремска Митровица. 39. От
весни като стълбове греди. 40.
Арабско кафе.

4—^
СТЕВЧА РАШКОВ
ог Димитровград ( по потекло от с. Скърве- 
ница).

Вкъщи мястото ти празно всс стои.
Напразно търсим погледа на твоите очи.
Напразно чакаме да чуем твоя глас.
Пусто с, а ти си тъй далеч от нас.
С много обич и поклон пред светлата ти памет!
Панихидата щс сс състои на 21 май от 11 часа на гробището в Димит-

#8

ровград.
Опечалени: майка Дееа. баща Драган, сестра Руса, зет Новица и 
племешищи

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 20 май изминават ДЕСЕТ ГОДИНИ от смъртта на 

нашия баща, свекър, тъст, дядо и прадядо

АЛЕКСАНДЪР СТАНКОВ ПЕЙЧОВ 
(1902-1995)
от с. Плоча, Босилеградско

проучване. 17. Вид игра о топки Столицата на Албания. 26. Дър- 
на маса. 20. Заложено имущес- жавен строй. 27. Ловждия. 29. 
тво като гаранция за кредит Най-известният бразилски фут- 

в болиот. 31. Една партия в Сър- На 21 май щс сс навършат ДЕВЕТ ГОДИНИ от смър
тта на неговия син и нашия баща, брат, съпруг, вуйчо и дя-ОТВЕСНО: 1. Голям воден ба- (мн.ч.). 21. Парична единица 

сейн. 2. Съдебен термин. 3. Асо- САЩ. 22. Град в Гърция. 23. Съв- бия. 32. Дребен хищник с непри- 
шиетед прес (съкр.). 4. Подзем- купност от действия и събития, ятна миризма. 33. Робство, по

тисничество. 37. Ехо, екот.
до

§
на част на растение. 5. Дълбока които изграждат основата на ли- 
медна паница. 6. Пакъл.7. Място тературна творба (мн.ч.). 24. 
с вода и растителност в пустиня.
8. Дебела връв от коноп, юта и 
пр. 10. Вид ориентален сладкиш,
11. Марка германски резачки.
12. Безалкохолна напитка. 13.

ПЕЙЧО АЛЕКСАНДРОВ СТАНКОВ 
(1938-1996)
от с. Плоча, Босилеградско

1 Треви. 5. Ириг. 8. Ден. 10. Чакал. 12. Кабел. 14. Перон. 15. Везу- 
вий. 17. Йемен. 18. Победа. 19. Силоз. 21. Зала. 22. Ар. 23. Век. 24. 
Патина. 26. Зид. 28. Никола. 29. Рада. 30. Високо. 31. Колан. 32. 
Мишена. 33. Дами. 34. Литаци. 35. Боливия.

Поклон и ред веч нита им памет!
От опечалените семейства Станкови и Костакис- 
ви от Плоча, Ниш и БелградшШестата нота. 15. Изследване,
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АфоризмиЗлободневка НИшт IрВУШ Укшт
Арестуване *Моята страна е го

ляма тайна в швей
царските банки.

•\ !;

Господин министър, длъжен на Дирекцията за пътища лип- 
съм да ви осведомя, ме инспек- сват десет милиона динара. *Европа ни отвори 
тор Панович, заедно с хората Оо, това е страшно! вратата, НО ние още
от Отдела за борба със стопан- Тези дни е завършено и тай- търсим 1слк>ча.
ската престъпност, е разкрил, ното следствие, в рамките на 
че министърът на стопанство- което е разкрито, че министъ- 
то е взел подкуп, за да лажира рът па финансите е превел 25 
тендера, на който бе продадена милиона динара на един автоп- 
фабриката за лагери. Имаме и рсвозвач за фиктивна сделка и провежда се с прани 
видеозапис от ресторанта "Че- че двамата са разделили по- пари. 
решов хлад", от който се вижда между си сумата. Имаме и
как министърът взема торба изявление на този превозвач, в *Ако нашата демок- 
пари от представител на чуж- което той сериозно обвинява рация е такава като 
дестранната фирма. министъра. Всички доказатсл- пеленаче каква

Невероятно! ства са в канцеларията на ин- ’
Тимът на Панович е събрал спектор Панович.

Ужасно, ио защо се чака? За-

*Нашата привати
зация е екологична -

Кига решимо да резнемо по йедън рабуш у свако 
“Братство”, надиже се голема гюрунтия: кико това 
че турамо рабушйе кига цел свет се “компютеризу- 
йе”, огласи се и директорат. “На кво че личи да се 
върчамо неколко века назад?” - рита се отговорни
ят. “Я не знам кво ми се мота по главу, ама знам де
ка засечеш ли нещо у рабушат, засечено йе за век и 
веков и с нищо не може да се затрийе и заличи. Йе
дън па се изъпе: “Не знам кико че ни дочекаю тия 
що чету весникат, кво че мисли народ за нас! ”. “Тия 
народ толкова векове йе живеял и се йе служил с ра
бушйе та йоще йедън ли рабуш нема да разбере?” - 
не попущам я. Йедни се ритаю, другьи подържаваю 
и накраят директорат отсече (нали според законат 
он йе най-уман): “Добре, щом не се противи Бай 
Онзи, ти Манчо, седай и ударай рабушйе! Ама да га 
праиш на шопскьи, ако йе вечимка за народ, нека 
буде кико народ орати! ”

Е, имаше и съглам натезанье на кою страницу да 
га туримо. Накраят му определите заднюту стра
ницу. Брей, напрайимо “байину” страницу: “Бай 
Онзи”, "Бая Манча”... Най-много се изядосамо, ки
га рекоше дека личи на “зайебанцию” (да ме прос
тите) ем да критикуйе, ем критиката да буде кико 
гонетка, та народ да му се смейе. “Значи, посмейи- 
ще, а?” “Баштека!” - рече най-умният. “Добре, ама 
да не преседне на некога тия смей! ” - закани се я.

Са знам дека мнодзина “Братство” чету от пос- 
леднюту страницу, първо зарад Бай Онзи, а после и 
зарад Манчу.

Че ме питате защо ви разпраям това после толко
ва године. Еве защо: за Първи май и Великден, под 
снимкуту с велигденската яйца, не знам обърнули 
ли сте внимание, кико ми се вали най-умният “ком- 
промитовали смо се”, демек и “Братство” има 
“компютеран знак”. “Аверим, директоре, кажем я, 
най-после туристе рабуш на първуту страницу!” 
“Къвти рабуш, рабушат си остануйе на последнюту 
страницу, а ако се не разбираш у модерну техноло- 
гию, това йе компютеран знак и свака технология 
може да га разчете, а никой не може да га подпра
ви...”

Айде - помисли си - нека веруйе да йе тека. Ама 
що се не поудзърне и че види дека свите тия “ком- 
пютерни знаци” несу нищо друго до рабушйе. И за
що просто не признавамо дека смо се “рабушизи- 
рали”. Са и яйце да купиш, не може ако нема рабуш, 
а по рабушат че знайеш от кой кокошкарник йе 
дошло. Това що има машине койе изпискаш кига 
гьи принесеш до рабушат, йе напразно върлянье на 
паре. Я бре знам по човека къв му йе рабушат. Ако 
йе добар, турим му йедну праву тъничку засекоти- 
ну, ако ми йе нещо съмнителен, уз правуту напра- 
йим йедну кико питанку, ако йе лъжец напрайим 
му решетку, а ако йе катил и угурсуз кажем му да 
си иде накуде йе пошъл, я си имам другу работу...

Па са вийе ми кажете, кига йедън компютер че ре
че на некога, иди си бре, гледай си твоюту работу, и 
немой да прайиш на човеци зло, а? Или па на друго- 
га: забраздил си, човек, стукни се малко, немой да 
баламосуйеш народ, а? Текъв компютер 
технология йедва ли че види бел свет!

ли
ще бъде когато по
расне?и доказателства, че през пос

ледните шест месеца министъ- що още е свободен?
Извинете, кой? *Тои няма косъм на
Инспектор Панович. Защо езика. Но няма и бъб

реци!

рът на транспорта е взел про
цент от събраната пътна такса.
Чрез проверка на документа- вече не е арестувай? 
цията е установено,че в касата Александър Чотрич Симеон Костов

- АЗ СЪМ ПО-ЗЛЕ: ГОНЯТ МЕ ДАНЪЧНИТЕ!

Вицове Нашенски историйки
Върви един луд и ре се чул дрезгав 

тегли след себе си ка- мъжки глас:
- Влез! Има място Булките обичат да 

ходят на събор
напче.

- Що теглиш това за още двама... 
канапче, бе?

- Е, кво, да го бу
там ли?

* * *
Един дядо и една 

баба си седели до Преди години в селата в Босилеградско е имало 
много събори. Една млада булка, на която съпру
гът й бил войник, тръгнала със свекъра си на съ
бор в Плоча. Понеже тяхното село било отдалече
но от Плоча, снахата и свекърът потеглили още в 
зори, за да стигнат навреме на събора. По пътя 
през гората ги срещнала банда. Хулиганите огра
били свекъра и изнасилили булката.

Няколко месеца след тази случка, когато набли
жавал събор в съседното село, булката написала 
писмо до съпруга си в казармата.

"С тата тръгнахме на събор в Плоча. По пътя ни 
срещнаха хулигани и него го ограбиха, а мене ме 
изнасилиха. Наскоро в съседното село има събор, 
тата не иска да чуе, а на мен много ми се иска да 
ходя на събора."

* * * печката и се греели.
- Абе, старче! Дай- Госпожо, събле

чете се чисто гола и да си говорим нещо 
легнете по гръб на за младините! - пред- 
кушетката!

- Съжалявам, док-
ложила бабата.

- Какво да си гово- 
торе, ноднесазнаис- рим, дърто-о? Нали 
тина съм болна! знаеш, че дойде при 

мен малко употребя-* * *
Съпруг се върнал 

внезапно от коман
дировка. Влязъл в 
спалнята и на шега 
почукал на вратата 
на гардероба. Отвът-

вана...
- Щур човек си, 

бре! По-отблизо поч
ни, по-отблизо бе, 
човек! и теквая

П.Л.Р. Манча

Издателство вестник за българите в СЧГ *******


