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Президентът на Сърбия Борис 
Тадич посети Сурдулица____ Ц'

Световни мари - 

наши продукти ПОЦКИИ

Премиерът Кощуница посети Италия

Президентът Чампи и премиерът Кощуница
Като най-голям външнотърговски пар- т.е. за опазването на суверенитета и тери- 

тньор Италия подкрепя включването на ториалната цялост на Сърбия и Черна го- 
държавната общност Сърбия и Черна го ра. Това е основният извод от двудневно 
ра в евроатлантическите интеграции и ре- то посещение на сръбския премиер Боис-

статуса на КиМ чрез диалог лав Кощуница в Италия и разговорите му сшаването на
между Белград и Прищина. президента Карло Азельо Чампи, премие- 

Косметският проблем трябва да се ре- ра Силвио Берлискони и с шефа на итали- 
ши с компромис, като се спазва принципът анската дипломация Джанфранко Фини.

* Инвеститори от рода на "Кнауф" и "Кока 
Кола" значими за бъдещето на Сърбия 

Посещението си в Пчински рите в Гърция, Италия, Турция, 33 НеПОВредимоСТ НЗ границите В Европа, 
окръг президентът на Сърбия България и в страните от бив- 
започна в Сурдулица, където ша Югославия. Тази година 
най-напред посети фабриката новият собственик ще вложи 
за каменна вълна и бетонни 3,5 милиона за модернизация 
елементи “Вунизол”, привати- на производството, а за след-

1ролек\
ли е 

зима 

ли е?
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ващата година са заплануванизирана от германската корпо
рация “Кнауф”. Директорът на инвестиции от около 10 милио- 
“Вунизол” Славолюб Стайко- на евро. 
вич подчерта, че тази сурду- 
лишка фабрика изнася на паза- (На стр. 2)

.......
Проливните дъж- .

дове, низките х

по-високите пла- •'
нини (на снимката

е Жабляк) за извее- ...
тно време върнаха 
зимата, десетина 
дни преди да нас
тъпи лятото на 
северното полу

кълбо.

■I I.т15 »мм 1959
На тази дата преди 46 години излезе първият 

брой на “Братство”. През изтеклите години и де
сетилетия вестникът имаше и подкрепа, и пре
пятствия, но оцеля преди всичко благодарение на 
най-верните си читатели и сътрудници, които, за
едно със журналистите от редакцията, се старае
ха той да бъде колкото се можеше по-актуален, 
“по-смел” и привлекателен.

През първата половина на следващата година 
Издателство “Братство”, включително и вестни
кът, ще трябва да се трансформира според Закона 
за информирането, да се сдобие с нов основател. 
Най-важното е все пак да запази континуитета си 
и да стане истинска трибуна на българското мал
цинство в Сърбия.

:

Българите и сърбите 

са най-разточителни
Българите и сърбите са най-разточителните в Европа, като 

близо до тях се нареждат и румънците, съобщава румънският 
вестник “Котидианул”. Това сочат данните от проучване, кое
то показва още, че германците и американците са с най-стис- 
нати кесии. Проучване на Института за изследване на пазара и 
финансови консултации “Синовейт” си постави за цел да ана
лизира отношението към парите в 11 държави. Анкетата по
казва, че заделянето на пари за черни дни е възприемано мно
го различно в света. Като цяло, хората са по-склонни към раз
точителство, отбелязва вестникът, като се позовава на данни
те от изследването. Най-икономични са американците, гер
манците, тайванците и гражданите на Сингапур. На противо
положния полюс са българите и сърбите, като близо до тях се 
нареждат и румънците. Те са разточителни, шампиони по 
“хвърляне на дребните” и нямат особена склонност да заделят 
пари настрана, посочва “Котидианул”.
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Зд ц&нщфл на вниманието

Световни марки 

Животът се събужда - наши продукти 

в четвъртък
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Клисурчани нямат сили сами да решават проблемите си

(От стр. 1) родния пазар. Разбрах, че и 
“Кнауф” желае да помогне из* 

- С идването на “Кнауф” в граждането на по-добър път 
Сурдулица ние получихме още към България, което е в съзву- 
една световна марка изделия, чие с добрите ни отношения с 
които пестят енергия и пови- тази съседка и за общото раз- 
шават качеството на живота.

* В Дервен, центъра на селото, е по-оживено само в четвъртък, ко- 
гато тук е пазарен ден. В останалите дни през седмицата всичко 
утихва

Малко хора са останали в Клисура, ед
вам към 300. Преди десетилетия клисур
чани потеглили по пътя на миграцията, 
така че много домове са затворени. Мно
го къщи са рухнали, някои продължават 
да пропадат и да наподобяват на кулата в 
центъра на селото, която свидетелства за 
времето, когато тук са владеели турците.
Понеже останали малко хора, предимно в 
напреднала възраст, те не са в състояние 
сами да решат натрупалите им се битови 
проблеми.

В центъра на селото е по-живо в чствъ- 
рък, когато тук е пазарен ден. Тогава се 
понапълнят трите магазина, клубът на

витие на тази част на страната, 
Значимо е и това, че сега мо- каза президентът Тадич. 
жем и да изнасяме на междуна-те пътища. Наскоро ще раздвижим 

акция за подсигуряване на пари, но 
съм убеден, че за черквата ни е не
обходима по-голяма помощ. В това 
отношение разчитаме на общинска 
помощ, както и на нашенци от вът
решността.

След това президентът Та-

Ремонтирана е 
здравната станция

Председателят на Сурдулишка 
община д-р Станислав Момчило- 
вич казва, че занапред ще оказват 
по-голяма помощ на хората в де
сетте села край границата и ще 
изискват и други да изпълняват за- 

дължнията си. Той подчертава, че с пари на ЦХФ и на 
ОС е ремонтирана здравната станция в Клисура и че 
сега здравните услуги са доближени до населението.

За ремонтиране на станцията досега са вложени
- Много проблеми са ни притиснали, споделя около 4 700 000 динара. Подменен е покривът, поста-

председателят на местната общност в селото Арсе- вена е бетонна плоча, прокарано парно отопление, 
ние Златкович. — Ние просто нямаме и постоянен електроинсталация, доведена вода, изграден санита- 
превоз. Със средства, които подсигуряваме от пазар- рен възел... За здравословното състояние на населе
ната такса, предимно от български граждани, ремон- нието от крайграничните местности се грижи д-р | 
тирахме към 25 километра махленски пътища, но об- Митко Костадинов. Хората казват, че са доволни от 
що взето пътищата към махалите ни са в окаяно по- услугите му. И денем и нощем е тук, от понеделник до 
ложение. Телефонната централа е от партизанско петък. Зъболекар идва в четвъртак. И аптеката е отво- 
време и с връзките постоянно има проблеми. Нямаме рена само в четвъртък. Но една година вече не работи 
сигнали нито на един мобилен оператор, със затруд- лабораторията, така че хората и за основни кръвни 
нение хващаме първата и втората ТВ програма на изследвания отиват в Сурдулица. Кметът на селото 
РТС, за останалите и дума не може да става. Хората казва, че ЦХФ дарила и апарат за измерване на захар 
са изправени пред проблеми и когато трябва да про- в кръвта, но сетне той бил занесен в Здравния център 
дават добитъка си. Идват черноборсаджии и просто в Сурдулица. — Компетентните в Здравния център 
ги изнудват. Налага се да ремонтираме и черквата си, трябва да ни върнат апарата, разбира се и да създадат 
но нямаме пари. Турската кула ни е специфичен проб- условия лабораторията да продължи с работа, кате- 
лем - нито може сама съвсем да рухне, нито пък ня- горичен е кметът на селото, 
кой предприема мерки да я ремонтираме... > ^

Златкович казва, че тези проблеми не могат те са- Мг|(ПТ ПИППИПТРКПТП ГИ 
ми да решат и се надява за решаването на някои от 
тях да се сетят компетентните предприятия. Оповес
тява, че особена помощ очаква от общинското ръко- на фабрика, собственост на ТИК от Гърделица. Тя от
вод ство в Сурдулица.

На въпроса какво могат сами да направят, за да си пил, но не е известно дали и какво ще се произвежда.
- Тук трябва да има поне един промишлен обект,

- С наши пари набавихме седем сергии за пазара, а казват учителите Мирча Стоянов и Любен Михайлов, 
планираме да открием пункт за изкупуване на доби- - В нашите села наистина има малко млади, но той ще 
тък, разбира се като набавим теглилка, и да ремонти- бъде като бент, който ще ги задържа да остават тук. 
раме черквата. Налага се да пооправим и махленски- Това е едно от условията селата да започнат да се въз

становяват.
Клисурчани негодуват и за библиотеката си, 

която беше закрита след Нова година. Тя още 
не работи, а директорката на Библиотеката в 
Сурдулица и представители на общинската 
власт казват, че тази, както и библиотеката в 
Божица, не е закрита, понеже те “не са ни били 
предвидени в нормативните документи на цен
тралното ведомство”. Никой обаче не дава от
говор на въпроса как двата пункта са работили 
с десетилетия. Във връзка с този проблем Злат
кович казва:

- Не сме съгласни със закриването на библи
отеката, нито пък с намеренията книгите да бъ
дат преместени в училищните библиотеки. 
Добре направиха представителите на училище
то, които не подписаха такъв договор с библио
теката в Сурдулица. Изискваме библиотеката 
да продължи с работа, та нали тя беше един
ственото ни културно ведомство.

пенсионерите, пощата, здравната стан
ция... Този ден пристигат и повече черно- А. Златкович 
борсаджии, предимно от България. През 
останалите дни почти всичко утихне.

Притискат ги много проблеми

Борис Тадич по време на 
"Власинка"

посещението във

дич посети Топли дол, където 
обиколи производствените це
хове на “Власинка” ао.д. която 
от 14 април е в състава на “Ко
ка Кола”, където се произвеж
да известната вода “Власинска 
роса”.

- С купуването на “Власин
ка” световноизвестната фирма 
“Кока Кола” направи “Роса” 
световна запазена марка, каза 
президентът Тадич и подчерта, 
че с такива гиганти южната 
част на Сърбия установява 
преки връзки със света, което 
има стратегическо значение за 
развитието на цялата страна.

Д. Мирчев

Нова енергия
- Сега ни е необходима нова 
енергия, тъй като Сърбия е 
изправена пред най-големи 
реформи през историята 
си, каза сръбският прези
дент на срещата си с биз
несмени във Власотинце. 
Ние сме длъжни да превъз
могнем проблемите и като 
общество да открием реал
ни перспективи за младите 
хора, подчерта президен
тът, откривайки в това 
градче бюро на Народната 
канцелария.

Преди години в центъра на Клисура беше изграде-

давна не работи, а клисурчани казват, че някой я ку-

подобрят бита, Златкович казва:

Сътрудничество на Димитровград 
и Сурдулица______________________

Ерма - обединяващо звено
Делегация на Общинската скупщина в Димитровград, водена 

от кмета на общината Веселин Величков, пребивава във вторник 
на еднодневно посещение в Сурдулица по покана на сурдулиш- 
кия кмет Станислав Момчилович.

След взаимното запознаване с най-важните особености на 
своите общини, делегациите набелязаха възможните насоки на 
бъдещото си сътрудничество. Тъй като и Димитровград, и Сур
дулица са крайгранични общини, естествено е, че централно 
място в разговорите зае презграничното сътрудничество с 
най-близките български градове. Сурдулица, заедно с Враня и 
Владичин хан, има добър опит на това поле с Трън, Брезник и 
Перник. Подобен микрорегион отскоро учредиха и общините 
Димитровград, Пирот и Бабушница с Драгоман, Годеч и Трън. 
Обединяващото звено, както беше посочено, е река Ерма, която 
извира на територията на Сурдулишка община, минава през 
Трън и отново се връща в нашата страна, за да се влее в Нишава 
недалеч от Димитровград. В защитата на водите на Ерма и на 
цялата екосистема по нейното течение трябва да се ангажират 
общините от двете страни на границата. За да привлече и между
народни инвеститори, проектът за Ерма трявба да бъде съобра
зен с най-високите европейски екостандарти.

Посочена беше и необходимостта от нови инвестиции в обо
рудването на съществуващите и откриването на нови гранич- 
нопропусквателни пунктове в тази част на границата.

Договорено беше да се изготви проект за установяване на 
линкова връзка между електронните медии от Сурдулица и Ди
митровград, с цел да се повиши качеството на такъв вид контак
туване и създцат възможности за обмен и преизлъчване на раз
лични емисии.

Турсака кула рухва и пак застрашава хората В.Б.

На българските парламентарни избори ще гласуват и босилеградчани

Избирателна секция в КИЦ подчерта, че доколкото се уреди 
процедурата, в КИЦ са готови да 
организират избирателна секция.

Очаква се освен босилеградча
ни, които притежават българско 
гражданство, в избирателната 
секция да гласуват и лица с бъл
гарско гражданство от съседната 
сурдулишка община.

Досега гласуването за българ
ски граждани в СЧГ е било орга
низирано единствено в Посол
ството на Република България в 
Белград.

Съществуват реални възмож- КИЦ да събере най-малко 20 за- 
ности в помещенията на босилег- явки за задвижване на процедура 
радския филиал на КИЦ “Цариб- за откриване на избирателна сек- 
род” да бъде организирана изби- ция в Босилеград. “Събрахме 31 
рателна секция за парламентар- заявки, които предоставихме на 
ните избори в България, насроче- посолството и оттам получихме

отговор, че е изпратена нота до 
Председателят на Програмния Външното министерство на СЧГ, 

съвет на КИЦ Иван Николов зая- с която е поискано разрешение за 
ви, че българското посолство в откриване на избирателна секция 
Белград е поискало съдействие от в Босилеград”, каза Николов. Той

ни за 25 юни тази година.

П.Л.Р. Д. Мирчев
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За поведението на АТП в Пирот Ще бъде ли открито българско консулство?Не зачитат 

пътниците
Напоследък все по-често в неофициални данни, в самия гора, за които Ниш чисто геог- 

общините, в които живее бъл- Ниш живеят най-много числя- рафически е по-близо от Бел- 
гарско малцинство, зачестиха щи се към нашето малцинство, град, дори и на многоборйните 
коментарите, свързани със Много са примерите по све- български граждани, 
съкровеното желание - да бъде та, където определени държа- често посещават Югоизточна 
открито КОНСУЛСТВО 
Ниш.

които

в ви поддържат и по няколко Сърбия.
Мнозина посочват като при-Пиротската автотранспор- фирма е гнило. От фирмата 

тна фирма АТП неотдавна пуб- казват, че им липсват пари, но 
ликува проспект, в който са на- това не е разборен отговор. На 
белязани повечето от линиите, коя фирма парите й стигат? 
които тя поддържа на терито- Май много неща биха могли да 
рията на Пиротски окръг и се решат с по-добра организа- 
по-широко. По принцип това е ция и дисциплина. Ако при- 
добро начинание, но за еди кой мерно АТП не е в състояние 17 
път трябва да се каже, че АТП 
през последните година-две се нията от Пирот до Бабушница, 
движи нередовно. В проспекта нека я поддържа 7 пъти. Но не-

консулства с цел улесняване на 
Както знаем, Ниш е средище административното обслужва- мер Република Гърция, която 

за българите от Босилеградско не на хората. Евентуалното бъ- от няколко години има консул- 
и Димитровградско, а също та- дещо консулство на Република ство в Ниш, въпреки че в този 
ка и за българското малцин- България в Ниш би било полез- град няма много гърци, освен 
ство от другите три общини в но не само за блъгарите от гръцките студенти, които след- 
Сърбия: Бабушница, Сурдули- Сърбия, а и за всички останали ват тук. 
ца и Пирот. Впрочем, според граждани на Сърбия и Черна Т. Петров

пъти дневно да поддържа ли-
Босилеградчани плащат данък „ув таюг<у

Щетите компенсирани частично
* От изчислените над 4 милиона динара щети от природни бед
ствия в общината, държавата е компенсирала само един милион.

Общинската комисия е преценила, че през мина- мически най-неразвитите в Сърбия и не разполага 
лата година гражданите в Босилеградско са претър- със собствени източници на финансови средства за 
пели щети, предизвикани от природни бедствия, от тяхното наваксване, принудена е да иска помощ от 
около 4 млн динара. Най-големи щети са предизви- републиканския бюджет.
кани от градушки, наводнения, гърмотевици и пожа- А парите и в държавната хазна не стигат. За утеха, 
ри, вълци... републиката е отпуснала 999 999,20 динара от 4 083

В общинското управление казват, че всички иско- 869,20 динара преценените щети в Босилеградско, 
ве на гражданите са обработени незабавно след за- което е по-малко дори от една четвърта част. Сле- 
явленията на хората за сполетялото ги бедствие, дователно три четвърти от данъците за ‘Ччз таюг” 
Членовете на комисията за преценка на щетите са понасят самите потърпевши, 
обиколили всички засегнати местности и собстве
ници и в съгласие с предписанията са съставили дени на повече от 40 потърпевши, ясно е, че при раз- 
протоколи, които сетне са разгледани и приети и от дяла на еднакви части, никой не е можал да получи 
страна на съветниците в Общинската скупщина.

Тъй като Босилеградска община е една от иконо- ни заплати!

Ако посочим и факта, че тези средства са разда-

повече от 25 хиляди динара - една и половина сред-
В. С.Б.

например пише, че автобус от ка така и да пише в проспекта, 
Пирот до Димитровград се за да не чакат гражданите по | 
движи и в 13 часа, но миналия спирките и хабят времето и 
четвъртък рейс на АТП в тази нервите си. Не малък брой хо- 
посока не тръгна. През същия ра и дечица през изминалата 
ден не тръгна и рейсът от Пи- зима измръзнаха по спирките, 
рот към Бабушница в 8, 30 ча- чакайки рейсовете на АТП. В 
са. В четъртък и петък не тръг- много училища на територията 
наха няколко рейса от Бабуш- на Пиротски окръг преподава- 
ница към Пирот. Подобни при- телите, които пътуват не можа- 
мери има още много. Пътни- ха да стигат навреме до работ
ните се ядосват и затова, че от ните си места, учениците не се 
работещите в АТП често пъти озоваха в чиновете. Работници- 
получават неверни информа- те също закъсняваха за работа 
ции. На въпросите им кога и и губеха част от заплатите си. 
дали ще пристигне някой рейс, Докога в АТП мислят да про- 
който закъснява, те по принцип дължат с тази практика? Път- 
отвърщат: “Току-що не е прие- ниците достатъчно се измъчи- 
тигнал”. Често пъти се окаже ха. Крайно е време във фирма- 
обаче, че рейсът го няма още та да си помислят каква вреда 
половин час, час или два, а по- причиняват на гражданите, 
някога се случи да го няма Крайно е време по въпроса да 
изобщо през целия ден.

Очевидно е, че в АТП от на общините в Пиротски ок- 
приватизацията насам имат ръг. 
много проблеми. Нещо в тази

Ще се "ограничат" ли кафетата?
Миналия петък в Белград в Ми

нистерството на просветата и 
спорта се проведе среща на минис
тър Слободан Вуксанович с пред
ставители на почти всички общини 
в републиката. Основна тема на 
срещата, както ни осведоми Васа 
Алексов, който от името на общи
на Димитровград присъства на 
срещата, била ограничаване дви
жението на непълнолетни лица 
без придружител след полунощ. 
Необходимостта от обсъждане на 
тази тема е увеличеният през пос
ледно време криминал сред не
пълнолетни лица, нещастни случ
ки. убийства и подобни. Темата е 
обсъждана преди това на заседа
ния на съветите на родителите в 
училищата.

Всички участници единодушно 
са подкрепили инициативата да се 
ограничи движението на непълно
летни лица без придружител след

на непълнолетни лица, като на на
рушителите се налагат и много 
по-драстични наказателни мерки 
от порядъка 100 хиляди динара.

На срещата, на която присъс
твали градоначалниците на Бел
град, Крагуевац, Ягодина и някои 
други градове, е констатирано, че 
положението на младите е продукт 
от неколкогодишните санкции, от 
войната и разпадането на предиш
на Югославия, от бройните стачки 
на просветните работници и по
добни нередности в обществото. 
Обща констатация е, че на учили
щата трябва да се върне възпита
телната роля, която те драстично 
са загубили. Училищните полицаи 
са крайна мярка, която трябва да 
се прилага.

Ако тези препоръки бъдат прие
ти официално, тогава и местните 
органи на властта ще трябва да ги 
реализират час по-скоро.

полунощ.
В пряка връзка с това е и рабо

тата на кафетата след полунощ. 
Навремето също имаше такива 
инициативи, но те не намериха 
подкрепа от обществото, дори и от 
родителите. Сега всички са се оп
ределили, че работното време на 
тези заведения трябва да се огра
ничи до полунощ, т.е. до 24 часа 
делнично, а до 1 час след полунощ 
през уикенда. Впрочем в развитите 
западноевропейски страни рабо
тата на тези заведения е отдавна 
ограничена и то на много по-късо 
време. През нощта работят само 
заведения със специално разреши
телно и с определени гости, и те са 
така наречените “затворен вид за
ведения”. Освен това на срещата е 
договорено да се активизира рабо
тата на съответните инспекции, ко
ито по-редовио да контролират 
забраната за наливаме на алкохол

се произнесат и ръководствата

А.Т.Б.Д.

добичето.
Имената на Барут и на “сайбията” му останаха и 

съдебните анали. По инициатива на Ветеринарната 
станция и на ОВР, общинската прокуратура в Сур- 
дулица беше завела дело за престъпление срещу 
Господинов. След като прибавил необходимите до
кументи и разпитал десетина свидетели, сред които 
директори и инспектори, съдията в Общинския съд в 
Босилеград Драган Янев издал присъда, в която кон
статирал, че Господинов е виновен понеже е злоу
потребил с доверие. Същевременно му е наложил 
четири месеца затвор, но виновният няма да издър
жи наказанието, при условие че в срок от една годи
на не направи друго престъпление. Неотдавна с при
съдата се съгласи и Окръжният съд във Враня, така 
че сега тя е правосилна.

Не е известно какво е станало с коня след продаж
бата му. Представителят на Министерството за сел
ско стопанство (ие се е придружил към иска на про
куратурата за утвърждаване на престъплението) не е 
поискал материално обезщетение за добичето, така 
че съдиите не са ни могли да разискват по този въп
рос. Затова още виси във въздуха въпросът колко 
струва Барут.

Как един кон се намери и 6 съдебните анали? в

Барут отиде на ‘‘курбан**
♦Вместо за разплод, конят станал обикновена стока за търговия

През 2001 година тогавашният Съюзен завод за 
растителни и животински ресурси и Министерство- 

\ то за селско стопанство на Сърбия раздвижили ак- 
; ция за запазване на расовия състав на конете в Боси- 
■ леградска община и посредством босилеградската 
! Ветеринарна станция на селскостопански домакин

ства в общината били дадени десет кобили и два 
жребеца от босненско-планинската порода. Въз ос- 

! нова подписаните договори селяните не са могли да 
отчуждават конете-кобилите, а са били длъжни да се 
стараят за добичетата, да ги ползват за яздене и за 

; по-леки товари, първото и третото жребче да дават 
на министерството, а жребците да служат за раз- 

! плод. Ветеринарната станция е изпълнила разпоред- 
! бите от договорите. Обаче не всички 
: спазвали. Конят Барут е станал курбан на безотго- 
| ворност.

Тежка била съдбата на Барут, по-тежка и от това

рите, които носел. Жребецът бил даден на Драган 
Господинов от Горна Любата. В началото на април 
2002 година обаче комисия на Ветеринарната стан
ция констатирала, че той дал добичето на работници 
от Република Сръбска, които в Горна Любата с коне 
пренасяли дърва. Но неизвестната съдба на Барут не 
приключва тук. С останалите коне на дърварите той 
бил закаран в Рикачево, където също носил товари 
дърва, а след това, все до януари 2002 година, пече
лил пари в Кострошевци. При заминаването си дър
варите от РС го оставили при Марина Гмитрова, ко
ято няколко пъти поръчала на Господинов да дойде 
да си вземе добичето. Понеже той не направил това 
и след предупрежденията от страна на Ветеринарна
та станция и от Отдела на вътрешните работи в Бо
силеград, след два месеца тя продала коня за 650 
ДМ. Сетне заявила, че с парите издължила дългове 
на босненците в селския магазин и за прехрана па

селяни са ги

В.Б.
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За възстановяване след наводненията_______ _ I

10 юни 2005

Соломон Паси и Михай Унгуряну 
подписаха __________ Осем милиона леваДекларация за 

надежда
Средствата са отпуснати на Постоянната селението от бедствия, аварии и катастрофи 

комисия за защита на населението при бед- до 4 май т.г. е предоставила 25,5 млн.лв. за от- 
ствия, аварии и катастрофи от министерство- страняване на последствията от природните 
то на финансите, по нареждане на минис- бедствия, възникнали между ноември 2004 г. и 
тър-председателя Симеон Сакскобургготски, май 2005 г. с осигуреното допълнително фи- 
съобщи правителствената информационна нансиране, както и с останалите, утвърдените 
служба. С държавния бюджет на България за със закона за бюджета средства за тази цел, са

всички необходими финансови

Министрите на външните работи на България и Румъния Со
ломон Паси и Михай Унгуряну подписаха в Русе декалрация, в 
която се изразява увереност, че еволюцията в дебата за бъдеще
то на Европа трябва да се разглежда не като разочарование, а ка
то повод за размисъл и надежда. Чрез декларацията България и 
Румъния подкрепят продължаването на процеса на ратифицира
не на европейския конституционен договор като възможност 
гласът на всяка страна членка, на всички граждани да бъде чут в 
дебата за ценностите, целите и средствата за нашата бъдеща 
Европа, каза пред журналисти Соломон Паси. Той допълни, че с 
ратифицирането на договора за присъединяване от България и 
Румъния се дава категорично доверие на европейската консти
туция. С тази декларация се потвърждава, че двете страни про
дължават да изпълняват поетите вече задължения с цел да се 
присъединят към ЕС на 1 януари 2007 година, каза българският 
външен министър. Румънският му колега Михай Унгуряну зая
ви, че подписаната съвместна декалрация потвърждава увере
ността на България и Румъния в политиечската Европа - такава, четния знак на Българската педиатрична асо-

2005 г. в резерва за непредвидени и неотложни създадени 
разходи, за предотвратяване и ликвидиране на предпоставки за ликвидиране на последствия- 
последиците от стихийни бедствия и крупни та от възникналите бедствия до този момент и 
производствени аварии, са предвидени 55,5 до края на годината, 
млн.лв. Постоянната комисия за защита на на-

В Ирак и АфганистанПризнание за 

Първанов
Президентът Георги Първанов получи по-

Избирателни секции за 

българските рейнджьри?
Българските рейнджъри в контингентите в Ирак и 

циация за инициативата на държавния глава Афганистан ще могат да гласуват в базите си там. На 
“Българската Коледа”, с която за две години територията на военните бази в Ирак и Афганистан 
бяха събрани повече от 2,5 милиона лева за дет- ще бъдат разкрити избирателни секции, ако до 10 юни 
ско здравеопазване. са подадени не по-малко от 20 заявления, съобщи на

Церемонията бе по време на 10-ия юбилеен пресконференция говорителят на Централната изби
рателна комисия Бисер Троянов.

Ръководителите на дипломатическите мисии на 
България или ръководителите на най-близките до во- 

те не могат да заместят цялостната грижа на енния КОнтингент представителства образуват самата 
държавата, заяви пред форума президнетът. избирателна секция и включват лицата, които ще гла- 
Натрупаните през годините сериозни пробле- Суват на 25 юни, допълни Троянов. По думите му до 
ми трябва да се решават с активна държавна, в 15 юни парламентарно представените политически 
това число и бюджетна политика, каза Първа- сили могат да предложат в ЦИК по един представи

тел за член и по един представител за резерва в изби-

каквато се изгражда днес.

Оли Рен по повод "НЕ" 

за евроконституцията
Еврокомисарят по разширяването Оли Рен прикани европей

ските правителства да не обръщат гръб на България, Румъния и 
Турция - трите страни, които са на път да се присъединят през 
следващите години към Европейския съюз.

“Аз съм представител на култура, в която се държи на дадена-

конгрес на асоциацията в НДК. Инициативи ка
то “Българската Коледа" могат да помагат, но

нов.
рателните комисии.

та дума и сключените споразумения... Ще е лош пример да не се г» г, дррцлцг! ид ддоПР 
спазят поетите ангажименти”, цитира Файненшъл таймс изявле- р рмйа[П1)1 па /Утре
нието на финландеца, който отговаря в Европейската комисия за 
процеса на разширяване. Какво трябва да знаете за пътуването

С цел да улесним на нашен- нетката струва 4 евро, а за един 146, които са първите реактив- 
Трудностите около Европейската конституция не би трябвало ^ (и не само на тях), които месец 10 евро. Плюс бензина, ни самолета в хъш-ария Ш- 

да засегнат присъединяването на България и Румъния, двете през това лято ще тръгнат към които горе-долу струва колко- шините са едни от наи-безшум- 
страни трябва да бъдат оценявани според собствените им заслу- българските курорти, се поста- то и в Сърбия. ните и са с 84 места^
~V”““Р.Г,’."“*Л б“рг"',р.ТрГст°.™™ =.Г4ГрГГт^рр“ 

Шусел каза това на форум по случай 10-годишнината от при- града на българското черно- за 1 час _ със самолет, то тогава мер цената на билета София- 
съединяването на Австрия към Европейския съюз. Би било пог- «°рие. ще трябва да бръкнете доста Варна - София е 24 лева за вто-
решно и антидемократично да се спре процесът на ратифицира- Ако пътувате със собстве- дълбоко в джоба си, защото це- ра калса, а за първа 30 лева Би- 
не, посочи канцлерът по повод отрицателния вот на французите ния си автомобил, на влизане в ната на самолетния билет в летът пък отиване и връщане 
и холандците на референдумите за ратифициране на европей- България наи-напред ще тряб- двете посоки е 90 евра което е от София до Бургас е 20 лева 
ксия договор. Той изтъкна, че не бива да се спира европейската «а да платите 2 евро за дезин- 180 български лева. Полетите втора и 25 лева първа класа, 
машина за “пауза за размисъл” или “пауза в действието”. Тъкмо Ф^ция, а след това задължи- са три пъти седмично - в поне- Автобусните билети са поч- 

1 г телно да си купите т.нар. ви- делник, вторник и петък. Иначе ти двойно по-скъпи и през ля-
нетка”, което всъщност е - път- полетите на авиокомпанията тото е нужно да се направи ре- 
ната такса. За една седмица ви- се облеужват от новите ВАЕ зервация.

Волфганг Шусел:

обратното - трябва да се приложи настъпателна стратегия, по
казваща способността на всяка от европейските институции да 
реагира, подчерта Волфганг Шусел. Т. Петров

Признания за български иина
Тодоров, управител на Винарска изба орден на виното е сред най-уважаваните час- “Мегю! Тегез” от 

“ТОООК.ОРР”, е първият българин, удостоен с тно-правни инститиуции в Европа, в който членуват “ТСЮОК.ОРР” е пъ- 
престижното рицарско отличие на официалната це- редица видни личности от обществения и полити- рвото българско ви- 
ремония по посвещаване в рицарско звание, състоя- ческия живот на Стария континент. но, печелило медал
ла се в Будапеща, Унгария. Европейският рицарски “Нашата мисия е да разкрием на всички хора, кои- от конкурса УтаНез рЯ

то ценят хубавото вино, природата на та- 1п1егпа1юпа1е8 
зи благородна напитка, нейната култур- Франция през 2003 г., 
на и исоторическа идентичност. Споде- а вината “ТСЮОКО-
лям мнението, че Европа се определя ка- РР” еа включени в престижното издание на Съюза 
то континент на виното, че тук традици- на френските енолози “1000 вина на света”, 
ите в тази област са най-стари и са свър-

Иван
'(■к

р!
у?*шквъв

зани с редица идеали, следователно ев- Вината на “Демейн Бойар” са с осем награди за 
ропейците имат естественото право на първите пет месеца на годината, спечелени на “Мон- 
свои собствен Рицарски орден , заяви диал де Брюксел” и на Международния винен кон- 
г-н Тодоров при встъпването си в рицар- КурС в Лондон. Това обяви пред журналисти изпъл- 
ско звание. нителният директор на компанията Маргарит Тодо-

Винарска изба ТСЮОКОРР е първа- р0В -р0й представи наградените вина от конкурса 
та по рода си в България, която произ- “Мондиал де Брюксел”, които са със златен медал за 
вежда малки, лимитирани серии високо- “Каберне Совиньон - Домейн Бойр 2001", и два сре- 
качествени червени вина. Тя се намира в бЪрни медала - за "Каберне Совиньон - Сините ска- 
сърцето на Тракия - в с. Брестовица, ем
блематичен за българското винопроиз
водство регион. Оборудвана с най-нови, 
модерни технологии, избата е съхранила 
близо 60-годишна традиция. Виното

ли 2001".
“Мондиал де Брюксел” се организира от 12 годи

ни и е едно от определящите събития в света на ви
ното не само в Белгия, но и в Европа.

Изба "Тодоров" в с. Брестовица
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„Услуга" покачи цените на коллунад- 
ните услуги______________________

Ще плащат 20,40% повече
Комуналното предприятие фирмите на 2 динара за един 

“Услуга” в Босилеград от 1 квадратен метър от жилището
- обекта, което е собственост 
на домакинствата или на фир
мите. Увеличена е и цената за

юни увеличи цените на услуги
те си с 20,40%. Увеличението е 
разрешено от ОС. Вместо до
сегашните 8,12 динара за 1 ку- свързването на канализацион- 
бик вода, домакинствата в Бо- ната мрежа. Вместо досегаш- 
силеград и Райчиловци ще пла- ните 8500, домакинства и фир- 
щат по 10 динара, докато 1 м3 мите за свързването ще запла- 
вода за фирмите вместо досе- щат по 10 230 динара, 
гашните 28,12 сега струва 34

* По повод гибелта 
на Ботев, на 2 юни 
делегации на ученици 
от основното учили
ще, от ДСБЮ, от Ма- 
тицата на българите 
в Сърбия и от боси- 
леграаския филиал на 
КИЦ "Цариброд" поло
жиха цветя пред па
метника на Васил 
Левски.

Върху всички цени се изчис
лява и 8% данък добавена сто-динара.

Вместо досегашните 3,12 йност.
“Услуга”Директорът надин. домакинствата ще плащат 

канализационна вода по 4 ди- Предраг Трайков изтъкна, че 
нара за м3, докато фирмите, увеличението на цените 
вместо 8, ще заплащат по 10 ласувано с коефициента на уве- 
динара за кубик вода. Новата личението на цените на дребно 
цена за събирането и изкарва- за периода от септември 2003 
нето на боклука за домакин- до февруари 2005 година.

' ствата е увеличена на 1, а за

е съг-

По повод “Ботевите дни” 
Комисията по образование при 
Националния съвет на бълга
рите в СЧГ и Матицата на бъл
гарите в Сърбия организираха 
викторина, в която участваха 
около петдесет ученици от ос-

П.Л.Р.

Успехът 6 основното училище 
„Георги Димитров"__________новното училище и от гимна

зията в Босилеград. Виктори
ната се проведе във формата 
на тест, който освен въпроси за България в Белград. Заедно с тев, а със съдействието на пре- 
живота и делото на Христо Бо- децата от Босилеград, в една подавателя по изобразително 
тев, съдържаше и въпроси за от черноморските бази на изкуство Милко Александров, 
историята, културата и просве- МОН, в периода от 18 до 31 в същите помещенията бе ор- 
тата на българския народ. юли тази година, ще летуват ганизирана и изложба на ри-

Тринадесет ученици, осъ- общо 50 българчета от Димит- сунки на ученици от подведом- 
ществили най-добри резултати ровград, Сурдулица, Банат и от ствените училища в общината, 
на теста, ще бъдат наградени с Косово и Метохия. По повод манифестацията
безплатно двуседмично лету- В рамките на отбелязването гости на Матицата бяха члено- 
ване на Черно море, което съв- на “Ботевите дни”, в помеще- ве на младежкта организация | 
местно организират Минис- нията на Националния съвет и на ВМРО от София, 
терството на образованието и на Матицата в Босилеград бе 
Посолството на Република организирана и сказка за Бо-

Милян Караджов 

е най ученик
Сред отличниците са и 21 ученици, на които 
ще бъдат присъединени грамотите "Вук Ка- 
раджич", а като подарък от училището ще 
получат по една книга.

П.Л.Р.

След приватизацията на „Бор"

Собственикът търси руда
* Бившият директор на "Бор" Симеон Йорданов е отново начело на 
фирмата. Новият собственик възнамерява да експлоатира и руди

Въпреки че от продажбата ятието за преработка на руди 
на общественото предприятие “Неметали” от Вранска баня.

- Вече обикаляме находища-

години трудов стаж, които не 
си спомнят кога за последен 
път са получили заплата. Те 
още се страхуват за по-иата- 
тъшната си съдба.

Въпреки че с купуването на 
предприятието новият соб
ственик е поел и всички негови 
дългове, голяма част от бив
шите и сегашните му работни
ци, спечелили делата срещу 
фирмата при Общинския съд в 
Босилеград, се опасяват, че той 
няма да реализира присъдите и 
да им даде парите. Дали тяхна
та недоверчивост има основа
ния, ще покаже времето.

Миналата седмица 43-ма ра
ботници от “Бор”, които прие
ха социалната програма, полу
чиха полагащите им се пари ог 
държавата.

“Бор” изминаха двадесетина 
дни, производството все още та на графит и доломит в Боси- 
не е възстановено. Новият соб- леградско и правим планове за 
ственик Гойко Райкович изтък- тяхната 
на, че в момента се вършат Райкович.

експлоатация, каза

Междувременно новият соб-подготовки за купуване на дър
весина и за възстановяване на ственик е назначил за^директор 
производствения процес. Той на фирмата Симеон Йорданов, 
заяви, че наскоро ще бъде про- когото преди няколко месеца 
менено и досегашното назва- Управителният съвет на “Бор 
ние на фирмата и вместо “Бор” беше отстранил от този пост. 
тя ще се нарича “Минералико Вече е проведена и учредител- 
Бор”. Причината за промяна на на скупщина на акционерите, 
названието е, че освен за дръв- на която по предложение на 
ната промишленост, той е за- собственика е избран тричле- 
интересован и за експлоатация нен Управителен съвет, чиито 
на руди от територията на об- членове не са от Босилеград, 
щината, преди всичко на гра- След приватизацията в тази 
фит и доломит. Да припомним фирма са останали 41 предим- 
той е собственик и на предпри- но млади работници, с под 10

95 осмокласници от Основ
ното училище “Горги Димит- лище в Босилеград и тази годи- 
ров” в Босилеград на 3 юни та- на са организирани подготви- 
зи година завършиха основно- телни обучения по математика

и сръбски език за полагане на 
От тях 34-има завършиха класификационните изпити за 

класа с отличен успех, 27 - с записване в средните училища, 
много добър, 27 - с добър и 7 - Класификационните изпити, на 
със задоволителен успех. Сред които ще се явяват само учени- 
отличниците са и 21 ученици, ците, които възнамеряват да се 
на които ще бъдат присъедине- запишат в четирикласовите 
ни грамотите “Вук Караджич”, средни училища в Република- 
а като подарък от училището та, са насрочени за 22 и 23 юни.

Според конкурса за записване 
в средните училища, при явява
нето на изпита учениците тряб
ва да посочат в кое училище 
искат да се запишат. Всеки ос
мокласник може да се опреде
ля най-много за 20 училища.

За отбелязване е, че и тази 
година вместо класификацион
ния изпит по майчин език. кон
то полагат учениците от оста
налите малцинства в Сърбия, 
босилеградските осмокласни
ци ще се явяват на изпит по 
сръбски език.

В централното основно учи-

го си образование.

П.Л.На Скупщината на ДСС в Белград ще получат по една книга.

Ученически екскурзииПрисъстваха и босилеградчани
На Скупщината на Демократическата партия на Сърбия, която на 4

и 4-ма членове на общинската Миналата седмца учениците от трети и седми клас в 
Основното училище “Георги Димитров” в Босилеград бяха на 
екскурзии. За два дни седмокласниците са посетили Белград, 
Крагуевац и Топола, а са нощували в Панчево. Учениците са 
заплащали по 3000 динара, а училището им е осигурило още 
по 500 динара за всеки.

В рамките на еднодневната си ексурзия третокласниците са 
посетили културно-историческите забележитслности на Ниш, 
както и Нишка баня. Разноските, възлизащи на по 800 динара, 
изцяло са поели учениците.

юни се проведе в Белград, присъстваха 
организация на тази партия от Босилеград - Владимир Захариев, Алек
сандър Александров, Ефтим Митов и Славчо Владимиров.

Владимир Захариев е отново избран за член на Главния съвет на пар
тията, който наброява 156 члена. Гой получил най-много гласове сред 
предложените кандидати от отделната листа за Пчински и Ябланишки

Р-ОО на ДСС в Босилеград поздравява избора на Воислав Кощуница 
за председател на нашата партия, както и всички решения, приети от 
страна на Скупщината, изтъкна Владимир Захариев, председател на_бо- 
силеградската организация на ДСС и кмет на общината. П.Л.Р.

П.Л.Р. П.Л.Р.
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Демократичната партия те резултати от последните из- 
въпреки факта, че не участва бори, защото е факт, че тя е ис- 
във властта, не е истинска опо- тинският победител, а не ради- 
зиция, защото има председа- калите. Разликата обаче е във 
тел на държавата, председател факта, че радикалите медийно 
на ИО на Войводина, предсе- много повече експлоатират то- 
дател в Белград и в 30 общини ва. Стеванич не е първият, а 
в Сърбия. Затова част от член- вероятно не и последен, който 
овете на ДС са недоволни.

несе значително за проспери
тета на общината. За да стане 
това, необходимо е законови
те предписания да бъдат съг
ласувани с тези на съседна 
България. Това може да стане, 
ио и самите жители на община
та трябва да започнат да об
мислят нещата по демократи
чен начин. Пример за това е 
Хоргош на унгарската граии-

>- • .V,
■ **_• •
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Как се потушават горските пожаринапомня от какво значение ще

Противопожарна кола 

трябва - пари няма
На последното си заседание Общинският 
съвет в Димитровград обсъди и иска на по
жарникарите за набавка на противопожар
но возило, което да се използва при поту
шаване на горски пожари.

Именно най-голям брой по- ната. Често пъти обаче 
жари на територията на общи- случва пожарникарите, когато 
ната се случват в полето или тръгнат да загасват пожар в 
горите и са предизвикани от някое отдалечено място, тряб- 
несъвестните жители на села- ва да вървят пеша и по два ча
та, които палят стърнищата са. И още нещо, след като вози- 
или неокосената от предишна- лото се ангажира около горски 
та година трева. Тъй като става пожар, например във Висок, 
дума за хора на преклонна въз- градът остава без помощ в слу- 
раст, то от тях не може да се чай на пожар, 
очаква голяма помощ за поту
шаване на пожарите или за по- съвет приеха сериозно иска на 
магане на пожарникарите. Те- пожарникарите, но не можаха 
риториалното противопожар- да помогнат, понеже в бюдже- 
но поделение при полицията та няма средства, от които да 
разполага с возило-цистерна, се набави необходимото вози- 
което е предназначено за гасе- ло, което в момента струва над 
не на пожари в градски усло- 500 хиляди динара. Наистина 
вия. За горските пожари то не щетите от горските пожари са 
е приспособено, на първо мяс- значители и возилото бързо би

ца.
На журналистическия въп

рос ще има ли скоро нови избо
ри, Стеваиич не можа да даде 
децидираи отговор, но що се 
отнася до становището на ДС 
държавата трябва да получи 
ново правителство, което озна
чава, че избори са необходими. 
Той напомни, че основното 
обещание на Кощуиица е прие
мане на Конституция. Това 
според него не става, защото 
след приемане на Конституци
ята непременно ще последват 
избори на всички нива, а ДСС 
се страхува от нови избори. 
Страхът от аргументите на ДС 
е и причина да не се разисква 
за доверие на сегашното пра
вителство.

Според Стеванич, ако на бъ
дещите избори ДС спечели 
40%, а това е реално осъщес
твимо с подкрепа на малцин
ствата, тогава ДС ще бъде до
минираща партия в парламен
та. Оттам и въпросът какво ДС 
прави, за да спечели доверието 
на малцинствата.

“Ние вече сме спечелили 
техното доверие, защото и във 
вашата община нашият канди
дат е спечелил кметското мяс
то, а в много градове и в сама
та Войводина това е факт. Зна
чи ние само трябва да продъл
жим в тази насока, в общуване
то с малцинствата".

се

Зоран Петров, Ивица Стеванич, Даниела 
Вичентиевич и Мира Петрович

Това заяви Ивица Стева
нич, член на председателство
то на ДС, който на 3 т.м. посе
ти Димитровград и говори на 
трибуната за членовете на ОО 
на ДС. Той бе придружен от 
Мира Петрович, член на ре
сорния отбор за планиране и 
строителство, и от Даниела 
Вичентиевич, член на ресорния 
отбор за търговия, туризъм и 
услуги при председателството 
на ДС.

Посещението е реализирано 
в рамките на втория кръг на 
обиколката на общинските ор
ганизации от страна на члено
вете на ресорните отбори.

Според Стеванич ДС тряб
ва да се гордее с осъществени-

бъде това, че утре общината 
ще се граничи с ЕС (когато 
България в началото на 2007 
година се присъедини към съ
юза). Когато става дума за вот 
на недоверие на 
правителство, той подчерта, че 
мотивите на ДС са противопо
ложни на тези на радикалите. 
Те са недоволни от Правител
ството заради Хага, а ДС от на
чина на управляване на държа
вата, от скоростта в прилагане
то на реформите, особено в 
министерството на правосъди
ето и в полицията.

Даниела Вичентиевич изтък
на, че туризмът в Димитров
градска община би можал да 
бъде отрасъл, който да допри-

Членовете на Общинския

сегашното

то, понеже не може да се движи се отплатило, но...
Иначе доброволното проти-по разровените селски пъти

ща, пък и доколкото успее да вопожарно дружество, което 
стигне донякъде, поради ло- съществува повече от 50 годи- 
шите пътища се случват ава- ни, е възобновено през 1996 го
рни. От друга страна в него ня- дина и има около 50 членове, 
ма място за пожарникарите, петнадестина от които са ми- 
макар че те, колкото е възмож- нали специална подготовка, 
но, излизат на място с цистер-

А.Т.
А.Т.

Новини от димитировградската митн и ца

Конфискувани 68 ловджийски ножове
На граничния преход “Градина” митничари- ца 

те неотдавна конфискуваха 68 бройки ловджий- УВ 
ски ножове, които бяха укрити в пътнически ав- 1 
томобил “Мерцедес” с кралевашки регистраци- Н 
онни номера. Ножовете били укрити в нова вън- Щ 
шна гума за строителна количка, под седалките 
на колата, докато една част от ножевете залове- 
ният укрил под якето си, като ги залепил с тиксо 
около талията си.

Става дума за четири вида ножове в сриги- Ж 
нални опаковки и калъфки, изработени с малки 9 , 
компаси, и миниатюрни лампи с механизъм, Ш 
който се отваря след натиск на копче.

Въпреки че е бил известен на митничарите ка- № 
то човек, който често минава границата, пътни- К 
кът, след като бил заловен, заявил, че става ду- № 
ма за малко количество, което представлява ■ ■ 
спортни съоръжения и че той не е добре позна- I 
вал митническите регламенти.

*** М

Служителите в димитровградската митница 
Емил Петров и Миодраг Петров присъстваха 
на обучение за контрол на железопътния тран
спорт, което бе проведено през май в Учебния 
център на Управлението на митниците на Сър
бия и в жп гарата в Белград. Обучението бе ор
ганизирано от организацията САФАО и посол
ствата на Полша и САЩ в Белград. На обучени
ето присъстваха общо 24-ма представители на 
митническите и полицейските служби от СЧГ и 
Босна и Херцеговина. След обучението в 
Управлението на митниците на Сърбия, на мит
ничарите и полицаите тържествено бяха връче
ни дипломи. Честитиха им и посланикът на 
САЩ в Сърбия Майкъл Полт, посланикът на 
Полша в нашата страна Тадеуш Дим, замес
тник-посланикът на ЕУ и представител на 
САФАО Есмералда Арагонес, както и директо
рът на Управлението на митниците на Сърбия 
Драган Йеринич.

Б.Д-
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Пресконференция на ОО на Г 17 плюс Донация от Германия за 16 общи- 
ни 6 Сърбия___________________

25 000 евро за
Димитровград

На пресконференция, която отпадъчните води... Според 
проведе ОО на Г17 плюс в Ди
митровград говориха предсе- ито е трябвало да се разисква 
дателят на ОО на тази партия на сесиите на ОС и заседанията 
Драган Стефанов и членовете на Общинския съвет са стопан- 
на отбора Илия Методиев, стовото, водоснабдяването, 
Драган Милтенов и Иван Мил- назначаването на работа на 
ков. За кризата във функциони- млади и образовани кадри, 
рането на следизборната коа- граждане на местни пътища и 
лиция в Димитровград Стефа- др. 
нов каза, че ОО на Г 17 плюс 
още в началото е настоявал за на работа на хора в явното 
подписване на коалиционно предприятие “Комуналац”, в 
споразумение, в което би били органите на местното самоуп- 
дефинирани взаимните права и равление и някои общински ве- 
задължения на коалиционните домства, председателят на ОО 
партньори: “За съжаление пот- на Г 17 плюс сподели, че по 
върди се нашето съмнение, че време на заседанията на коали- 
коалиционните партньори не ционните партньори е било до- 
са готови да превземат отго- говорено да се изготвят систе- 
ворността и задълженията от матизации за работните места, 
едно такова коалиционно спо- въз основа на които да се съзи- 
разумение”, каза той. рат реалните нужди за работна

По думите на Стефанов, ръка, след което ще се опреде- 
единствената работа, която ли и динамиката на назначава- 
партньорите досега са извър- нето. След този договор обаче 
шили съвместно и успешно е за нищо не са били питани, ни- 
непозволяването в с. Белеш да то пък е била направена систе- 
се инсталира сепаратор за ка- матизация, което има за после- 
мъни. Всичко останало - кому- дица ненужно назначаване на 
наланата програма, изготвяне- работа.
то на бюджета и др., е работено Лидерът на димитровград-
без тях, въпреки че по време на ския Г 17 плюс разкритикува и 
предизборната кампания и началника на общинското уп- 
след това са получавали обе- равление Велин Николов, като 
щания, че ще ги консулитират, попита защо той се появавя на 
когато се разисква по тези въп- пресконференция на ДС и Де- 
роси. “Коалиционните пар- мократичния блок и защо гово- 
тньори абсолютно не уважават ри в името на общественото 
нашето мнение и сега сме наяс- предприятие и Детската гра- 
но защо искат да увеличат броя динка: “Неговата функция е де
на членовете на Общинския съ- финирана със Закона за мес- 
вет - постоянно да имат кво- тното самоуправление и с ре- 
рум и да ни прегласуват”, под- щението на ОС за общинското 
черта той и добави, че коали- управление. Защо началникът 
ционните партьнори по време коментира 
на сесиите на ОС и заседанията работа в “Комуналац” и Дет- 
на Общинския съвет са натрап- ската градинка? Неговото по
вали темите, които за Г 17 ведение между другото не съ- 
плюс и гражданите на община- ответства на документите, кои- 
та са от маргинално значение: то прие ОС - “Кодексът за по- 
сформиране на туристическа ведението на заетите в управа- 
органиазация, преименуване та и обществените служби в 
на площада, определяне на по- Димитровградска община” и 
четен гражданин на общината, Етическият кодекс за поведе- 
откриване на лаборатория за нието на функционерите на 
изследване на качеството на местното самоуправление. На

сесиите на ОС Николов също 
разискваше по теми, които не 
съответстват на неговата фун
кция”, каза Стефанов.

Илия Методиев каза, че “ня
кои членове на ОО на Г 17 
плюс са били шантажирани и 
унижавани от страна на прово
катори, които междувременно 
незаслужено са заели някои 
челни постове”. Той добави, че 
не е вярно Г 17 плюс да застра
шава работата на мнозинство
то в ОС и да бяга от превзема
нето на отговораност и допъл
ни: “Всичките наши потенциа
ли бяха на разположение на об
щинската власт. Предложихме 
и сътрудничество с ресорните 
министерства. Предложихме 
добри и некомпромитирани 
кадри, които са готови да прев
земат отговорността. Но зара
ди нечие самоволие пред тези 
хора вратата бяха затворени.”

Драган Милтенов говори за

не
го приоритетните теми, по ко- Германската организация за техническа помощ (СТ2.) във 

финансирането на проекти за водоснабдяване и енергийни ре
сурси е обезпечила парична помощ за 16 общини в Сърбия с 
по-малко от 30 000 жители. Въз основа на сключените догово
ри община Димитровград ще получи 25000 евро.

Както ни осведомиха от кметството, донацията ще бъде из
ползвана за набавка на още един сметовоз, с помоща на който 
ще се изкарва боклукът от главната улица в селищата Белеш и 
Желюша. Донацията покрива 50% от цената на камиона.

Но, за да се изкарва боклукът от тези селища необходимо е 
преди това те да бъдат снабдени с контейнери, което ще стане 
в най-скоро време. Изкарването на боклука от крайградските 
селища е проблем, който жителите непрекъснато изтъкват ка
то приоритет. Общината и “Комуналац” търсят решение, ма
кар че са необходими доста средства. Затова набавката на 
контейнери и не може да се осъществи за всички крайградски 
местни общности наведнъж, а ще става етапно. В крайна 
сметка това е част от приетата стратегия да се премахнат “ди
вите” депонии, които са навсякъде около града и крайград
ските селища.

из-

Във връзка с назначаването

А.Т.

Ще дойдат представители
статуса на димитровградската Д И
гимназия. Той припомни, че ЦМ 11
ОО на Г 17 плюс се е застъпвал ■ ■■■ 'ФАГО е най-новата партия, 
адекватни и навременни ходо- която се появи на политичес- 
ве с цел местното средно учи- ката сцена в България. Какво е 
лище да запази статуса си на ФАГО?

за това да се предприемат

Й®ЙЙ§* .цьГ: ' шТова са първите букви отгимназия с паралелки на други 
специализирани училища. По названието Федерация Актив- 
думите на Милтенов, онези ко- Но Гражданско Общество. На 
ито занапред позволят въпро- пръв поглед нещо вече видяно 
си от толкова важно значение ,4/ч Vу нас, където са регистрирани 
за Димитровградска община към 300 партии. Може би и в 
да се решават от страна на ма- България, но... 
лък брой хора и без широко ФАГО е гръбнакът на бъл- 
публично разискване ще носят гарските предприемачи и час- 
голяма отговорност за сегаш- ТцИ, главно дребни и средни, 

бъдещето на тази среда, но и едри, бизнесмени. В него 
Милтенов каза, че никой от са водачите на фирми като 
страни не трябва да бъде обви- “Тандем”, “Пършевица”, “Ви- 
няван, че е искал да промени дона", “Родопея”, “Кенар”, партия, която ще има свои во-

“Рилски лен”, “Златарски мага- Дачи на листи във всички изби- 
зини Алекс”, “Ганчев” (детски рателни единици са обещали 

учебното заведение може да храни и сокове) и много други. пРе-* следващата седмица да
С председателя на ФАГО посетят Димитровград, за да 

се запознаят с възможностите 
за капиталовложения в общи
ната. По време на посещението

®АГ°ното и
назначаването на

статуса на гимназията, тъй ка
то само Училищният съвет на

вземе такова решение, а мно
зинство от членовете на този Кирил Вътев 
орган принадлежат към парти- председателството Йонко Ива- 
ите, които понастоящем имат нов тези дни се срещна предсе- 
мнозинство в ОС.

и с члена на

дателят на Националния съвет ще се срещнат с предаставите- 
и председател на ОО ДСБЮ ли на ДСБЮ и на общината, 
д-р Ангел Йосифов. От новатаБ.Д.

А.Т.

Посещение на 

пенсионерите 

от Годеч

През фотообектиба Манас-Посетителите на 
тирчето знаят, че недалеч от 
храма има чешмичка, от която 
постояно тече студена питей
на вода. Чешмата доскоро беше 
почти потънала в земята и 
трудно достъпна за наливаие на 
водата.

Отскоро тя е изместена ня
колко метра по-надолу и е нап
равена нова от камъни. Около 
нея са направени каменни пейки, 
на които може да се седне да се 
почине, а самата чема е оформе
на така, за да може да се изпол
зва безпрепятствено. Водата 
от чешмата е отведена по ху- 
баво уредено “речно коритоП с 

чЖв няколко водни миниатюрни кас- 
•' й’ кади, които дават хубава гледка

:.?-у ш

Димитровградската организация на Съюза на пенсионерите 
тези дни бе домакин на колегите си от българския град Годеч. Те 
направиха посещение на Градската галерия и спортния център 
“Парк". С годечаните се срещна и кметът на общината д-р Весе
лин Величков.

Както изтъкна председателят на димитровградския Съюз на 
пенсионерите Павле Тодоров, намерението на ръководството 
на тази организация е да интензифицира сътрудничеството си с 
пенсионерски организации от съседна България. Тодоров доба
ви, че организацията настоява пеисионерскитс организации в 
Южна Сърбия - от Пирот, Бабушница, Сурдулица и др. - да уста
новят по-тясно сътрудничество с колегите си от България.

шш

и карат посетителите да зас
танат и да й се полюбуват. Хем 
полезно, хем хубаво.

> ' ’
1,

Б.Д.А.Т.
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Проблеми на бабушничани с питейната бодаИкономическата обстановка в
Бабушница се влошава

Заети са около ЦОВСЧС ОТ Д1Ш МОСОЦВ 

1000 души пият вода от цистерна
"V 5* * *■,•* .яди

Жителите на Бабушница и ШШшШИШШшт . Ю?Ш&1вЯЯ

Бабушница потъва във все по-дълбока ико
номическа криза и това най-добре чувстват 
самите жители на общината

Едно от първите неща, кои- мения доведоха до блокадата 
то посетителите напоследък на работата на определени об- не малък брой села в тази об- 
забелязват в Бабушница е това, щински органи. Някои от орга- щипа, които се снабдяват с пи- 
че десетки помещения в самия ните пък изобщо не са сформи- 'гей на вода от регионалния во- 
център на града са с катинари, рани. въпреки че от изборите допровод Люберажда-Ниш, от 
Това е красноречиво отраже- измина доста време. Полити- началото на април т.г. до днес

пият вода от цистерна. Причи-ние на все по-острата иконо- ческите размирици доведоха 
мическа криза в тази среда, от до това днес да не получават ната за това е, че изворите в с. 
която напоследък обеднява на- заплатите си и работещите в Любсраджа са мътни и водата

от тях не може да се пие. В хи-
бизнес. Бабушнишките фирми, равление, общинските култур- мическо-биологическо 
конфекцията “Текстилколор” и ни и други ведомства и органи- шение водата е годна за упот- 

рговската фирма "Талам- зации. Някои от гях се готвят реба. Питейната вода се докар- 
бас”, вече са “в тъч”, “Текстил- да стачкуват пред сградата на ва от Пирот. Собствениците на 
колор” от месеци не работи. ОС. Те дори възнамеряват да возилото са местното кому- 
Провалиха се и двата опита да залостят входната врата на нално предиприятие и пожар- 
бъде продаден чрез аукцион. сградата на ОС, в която освен никарското дружество. Пари за

гориво главно е давало кому
налното предприятие. Тъй ка-

селението и секва на частния органите на местното самоуп-
огно-

тъ

то то е в трудно финансово по- Изворите в с. Любераджа 
ложение, реагира и председа
телят на Бабушнишка община, 
който обезпечи 40 литра гори-

на - на 25 май степента на мът- 
ността е скочила на 10, след то
ва се е качила на 12-13%. Въп
реки че това никой професио
нално не е изследвал, хората в 
“Комуналац” предполагат, че 
земетресението, т.е. подземни
те трусове в тази част на Сър- 

продължила около един месец, гистрирали тенденция на из- дия са имали пряко влияние 
В “Комуналац” са забелязали, чистване, като степента на ВЪрХу качеството на водите в с. 
че до земетресението от 24 май мътността е била малка - 2, 5 Любераджа. 
с епицентър в Димитровград процента. След земетресение- 
изворите в с. Любераджа са ре- то водата е ставала все по мът-

Попастолщем степента па 
мътността е малка и в 
“Комуналац" се надяват, 
че в скоро време водата от 

предприятието “Комуналац” водопровода Ниш-Люберад- 
преди 8 години изворите в с. жа пак ще бъде годна за пи- 
Любераджа също са били за- ене. 
мътени. Тази неволя тогава

во за цистерната.
Както ни информираха в

! Б.Д. |
“Таламбас” закри магазините 
си и окончателно загуби битка
та с частните търговци. Хими
ческата промишленост “Луж- 
ница” също няма кой да купи. 
Работниците са все по-малко. 
Много от тях нервно махат с 
изпълнителни съдебни присъ
ди, съответно чакат разпро
дажбата на фирмата, за да мо
гат да получат полагащите им 
се суми пари. 
операция “Бабушница” отдав
на не работи. В Бабушница 
добре стопанисват конфекци
онните фирми “Стандарт” и 
“Лисца”. В тях работят около 
700 души. Работи и клонът на 
пиротския “Тигър”, но преди 
няколко месеца в него бяха 
съкратени половината работ
ници, така че днес там изкрават 
поминъка си малко повече от 
200 работници. Клонът на 
ИМТ от Болевац със своите 
около 40-ина работници също 
работи солидно. В “Комуна
лац” имат малко повече от 40 
работници, но те не взимат 
заплати от няколко месеца, тъй 
като джиро-сметката на фир
мата е блокирана. Дължи им 
местното 
“Наисус” от Ниш им търси па
ри за питейна вода, въпреки че 
ползва изворите в Бабу 
ко... В частните фирми “Д-ком- 
пани” и “Юпитер” работят и 
взимат солидни заплати някол
ко десетки бабушничани. Мал
ко над 1000 заети в стопанство
то за община с повече от 15 хи
ляди жители е малко. През пос
ледните няколко месеца Ба
бушница разтърсват недоразу
мения между представителите 
на две противоположни поли
тически опции. Тези недоразу-

органите на местното самоуп
равление са поместени и някои 
републикански органи и служ- В Сурдудица се боди дело за „боядисан 

пътен знак"би.
Бабушница потъва във все 

по-дълбока икономическа кри
за и това най-добре чувстват 
самите жители на общината. 
Директорът на фирмата “Ко
муналац” Златко Алексич нап
ример казва: “Държахме се 
дълго години. Докато други 
около нас рухваха ние успявах
ме някак да отбегнем кризата. 
Сега тръгнахме и ние към на- 
надолнището и рухваме в ико-

Р9е)пртмават българскаЗемеделската ко-

По иск на общинската път Босилеград - Божица, на чужд предмет, 
прокуратура в Общинския при местността “Романов

номическо и друго отношени- СЪД в Сурдулица се води мост”, е боядисал с черна Дел°™ е бил° «асрочено за 13 
е”. Собственикът на единстве- дело срещу Димитър боя пътен знак, на който е отсъдГтГЙранАнти^даму 
ната печатница в Бабушница Димитров Треперски ОТ ОИЛО написано Община се обезпечи преводач на май- 
Небойша Джорджевич ни каза, Босилеград. Димитров еСудулица”. чин български език. Исканията 
че повечето от съседите му са 
останали без работа и си седят

Първото разглеждане на

заподозрян, че миналата Прокуратурата смята, че му били приети и разглежда
нето било отсрочено за 6 юни. 
Понеже тогава преводачът не

$ д година на регионалния с това е направена щетаВКЪЩИ.

дошъл на разглеждането, дело- 
м то е отсрочено за 5 юли.
|3 Във връзка с “боядисването 

на знака” преди това срещу Ди
митров било заведено дело за 
престъпление при Общинския 
съд за нарушения в Сурдулица. 
Той отказал да приеме призо
вките да бъде разпитан - най- 
напред от Общинския съд за 
нарушения в Сурдулица, а след 
това и от Общинския съд за 
нарушения в Босилеград - по
неже те били написани само на

Модернизира се Радио Сурдулица

Програма и на български език
Мъналата седмица на хъл- ца, в съзвучие с новия обсег, сега вече като обществено 

ма край село Киевац започна да разнообрази програмата си предприятие “Радио Сурдули- 
работа нов емисионен център и да започне да излъчва еми- ца”. Оттогава из ефира ежед- 
на Радио Сурдулица, с което сии и на български, и на ром- невно излъчва 13-часова прог- 
чувствително се повишава ка- ски език.

самоуправление,

рама, която се приемаше само 
От основаването си в нача- на територията на общинскияшниш- чеството на приема на тази

медия почти на цялата тери- лото на 1996 г. досега, Радио център и две-три най-близки
тория на Сурдулишка община. Сурдулица изживя няколко села. Наложи се да бъдат :| сръбски език, а не двуезично, 
Едновременно с това община- премеждия, различни етапи на предприети конкретни мерки | т.е. и на майчиния му българ- 
та обезпечи и средства за доо- собственическа трансформа- за подобряване на качеството | ски език. След това Общинс- 
борудване на студиата с мо- ция - на падения и възходи, и обсега на разпръскването. кият съд за нарушения в Сур- 
дерна техника. Тъй като освен Родено като частно радио, то Така се стигна до изграждане- : дулица го глобил с 2500 дина- 
сърби в Сурдулишко живеят и наскоро бива приютено от об- то на новия емисионен център ; ра, но Димитров отказал да
наши сънародници, както и щината, за да бъде отстъпено в Киевац, откъдето с “голо 1 приеме решението за глобата,
голям брой роми, ръковод- на “великия брат” - РТС, а от око” се вижда почти цялата ! понеже и то не било написано и
ството на тази медия, реши от миналата година отново се община, дори и някои части от ! на български език.
средата на следващата седми- връща в общинските обятия, съседните. Д. Мирчев П.Л.Р-
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Риста Велинов от Райчиловци бил в 
умиротворителните сили на ООН в Синай

____— а
10 юни 2005 ^

Български фирми на Новосадския 
панаир______________________

Стокообменът
ДВОЙНО ИО-ГОЛЯМ

На пост между 

две войски
с уважение. Бяха бедни и им по
магахме. Давахме им вода, чес
то и храна. Храна имахме дос
татъчно и след всеко ядене ни 
оставаше.

У нас все по-често се разис
ква въпросът дали и сега наши 
войници трябва да участват в 
подобни умиротворителни ми
сии на ОН. На въпроса ни как
ви са рисковете, Велинов отго
варя:

- Рискове съществуват и в 
обикновения живот, а камо ли
на линията на разграничение 
между две войски. Истина е, че 
по времето, когато аз бях в Си
най израелците и египтяните 
спазваха примирието, но ня
колко канадски войници заги
наха, понеже с возило се бяха 
натъкнали на мина.

През средата на юни 1965 
година гложанинът се завър
нал от Синай, а след три месе
ци приключил и войниклъка. 
Донесъл си и парички, понеже 
заплатата в сините каски била 
около 75 пъти по-голяма от

вита” от Варна. За шест бъл
гарски фирми организатор бе
ше Агенцията за малки и сред
ни предприятия, чийто експерт 
Чавдар Горчев каза, че участи
ето на световноизвестен пана
ир е истинско удоволствие.

-Много български фирми 
проявиха интерес за изложение 
на панаира, някои от тях вече 
са на сръбския пазар, докато 
другите търсят партньори. 
Добри връзки се осъществиха 
и на Пловдивския панаир, кой
то се състоя преди Новосад
ския - каза Горчев.

Съвместното изложение на 
българските фирми посети 
икономическият съветник при 
посолството на Република 
България в Белград Красими
ра Янкова.

-Добрите отношения между 
двете страни и стопанското 
сътрудничество са мое жела
ние, но и мое задължение. Смя
там, че билатералният дого
вор, сключен между България 
и СЧГ на 1 юни миналата годи
на, дава добра основа за сът
рудничество, което може да се 
подкрепи с факта, че стокооб
менът оттогава до днес е двой
но по-голям - заяви Янкова.

И. Йеленкович

На 72-я Международен но- 
восадски селскостопански па
наир, провел се през втората 
половина на май, участваха 
около 2000 изложители от 60 
страни, между които и от Бъл
гария. Десетина български 
фирми се представиха с маши
ни за кланици, вкусови изде-

Риста Велинов от Гложие, та пустиня. Освен нашия кон- 
който тридесетина години жи- тингент, който наброяваше над 
вее в Райчиловци, е сред мал- 500 души, там бяха стациони- 
цината от нашите краища, рани и войници от Индия, Ка- 
участвали в умиротворителни- нада, Бразилия, Дания, Шведия 
те сили на Обединените нации и Норвегия. Сътрудничихме 
в Синай. В състава на сините помежду си, канадските войни- 
каски се намерил по предложе- ци например ни снабдяваха с 
ние на командирите си в Бихач, вода, спомня си Велинов, 
където отбивал военната си 
повиност. Съгласил се и след издържал половин година, 
допълнителни здравословни Изпълнявал няколко задълже- 
контроли

Покрай другите мероприя
тия в рамките на Новосад
ския панаир се състоя кръг
ла маса, организирана от 
Асоциацията на панаирите 
и посветена на реинтегри- 
рането па капитала в 
страните от Югоизточна 
Европа. Постоянна членка 
па тази асоциация е и Бъл 
гария с градовете, в които 
се организират панаири.

войнишката заплата в тога
вашната ЮНА. Едно време за
минавал в дюлгерлък във вът- 

, ^ _ решността, преди тридесет го-
и професионална ния. Едно време бил куриер, дини започнал да работи в 

подготовка, остроумният сел- след това майстор-строител и 
ски младеж на 10 декември поддържал обектите на югос-

Нашенецът казва, че в Синай

Горската секция, а сетне в 
предприятието за обработка на 

1964 година се намерил в кора- лавския контингент, а известно ДЪрВ0 “Бор”. Преди няколко 
ба за Египет. време бил и на “жежката” ли-

След войната между Израел ния на разграничението.
Спомените на мъжете за

месеца напълнил 63 години и
лия, свежи и консервирани ово- 
щия и зеленчуци, с напитки, 
мляко и млечни изделия, плас
тмасови фолии, сувенири... От 
София на новосадския панаир 
свои продукти показаха “Мил
чо и Анета Кленови”, “ТИС 
ЛТД”, “Експо елите”, от Хаско
во - “Аргос”, “ПИМ” и “Роди
на”, след това “ИТМ-продукт” 
от Пазарджик, “Никое хранин- 
жинеринг” от Добрич, “Стру- 
ма-бон” от Сандански и “Бул

сега чака първата си пенсия. 
Докато я чака, “Риста със зана
яти триста” се занимава с раз- 

ницата между двете държави. Велинов казва, че никога няма лични дейности. Когато не се 
Основната им задача в буфер- да забрави сините каски и вре- 
ната зона между двете вражду- мето когато се решавала съд- 
ващи страни била да осуетяват бата за войната и мира между с 
опитите им за нарушаване на Израел и Египет. Твърде добре п

си спомня за местното населе
ние, т.е. за бедуините около Ел

и Египет, умиротворителните 
сили на ОН контролирали гра- войниклъка винаги са силни.

катери по строежи, помага на 
съпругата си Мара или е често

внуците, децата на по-въз
растния му син Живко. 
По-малкият му син Горан е в 
Скопие и преди няколко дни 

-Ние войниците от състава Ариш, които ги приели като стана магистър по информати- 
на тогавашната ЮНА бяхме приятели.

примирието и за продължава
не на войната.

ка.- Войната им беше дотегна-разпределени по линията на 
разграничение през Синайска- ла. И ние към тях се отнасяхме В.Б.

мр|Кратък репортаж

При мечките в Рила
* На спокойния мечешки живот завиждат и хората

из България, ще получат пари от фондация “4 лапи” и 
ще останат без мечките си.

- Най-много гости, между които и ние, идват тук 
през пролетта и лятото. Туристите са заредени с 

и фотоапарати. Животните гледат с

Високо в Рила планина, на 12 километра над град 
Белица, се намира най-големият парк за танцуващи 

Европа. Разположен е на площ от 120 
приютява 17 кафяви мецани. До края на тази

мечки в цяла 
дка и
година циганите стопани, които водят четириногите камери

безразличие към посетителите, не помръсват, а само 
с предните си лапи ровят по земята. Чудесни са 
условията за обитателите на този център. Природата 
вътре не е пипната. Дървта, храсти, треви, камъни - 
всичко си е на мястото. Дори са измайсторени 
луксозни бърлоги и басейни", диви се англичаниът 
Дейвид.

Пътеките са съвсем близо до мецаните. Но няма 
място за страх и притеснения от близостта с тях. 
Пред телеиите мрежи е инсталиран специален 
електропастир, т.е. ограда, по която тече ток. 
Разбира се, електричеството е с такава сила, че пито 
ще убие обитателите, нито пък ще им позволи да 
преминат през загражденията.

Заради животните тук често идват посланиците на 
Швейцария, Австрия, Китай, Англия. В книгата за 
впечатления всичките са признали, че са впечатлени 
и очаровани от мястото и парка. Малчуганите се 
молят на родителите си да останат още малко за да

Такава е съдбата на мечките, неприбрани 
от фондация "Четири лапи"
се радват па мечките.

Най-важното е, че местните хора тук са разбрали, 
че “мечият парк” вече води хиляди туристи в региона, 
а това е от полза за всички (в началото преди да 
открият този “мечи парк” хората оттук вдигаха 
стачки - б. Т.П.) . Мнозина от тя, на шега, вече 
изразяват желание - фондацията на Брижит Бардо и 
тях да ги осинови, защото на “мечешкия живот” биха 
завидяли много хора...

Т одор Петров



Обра-Мапж

Анкета сред димитровградските 
абитуренти

10 '0 юни 2005

Ива Симеонова спечели много литературни награди

Литература или 

киноизкуство? 620
Олуич, Матия Бечкович, Момо те творби на тях. Случвало се е 
Капор, Добрина Ерич, Миод- някое димитровградско дете 
раг Игнятович и други. Някол- да получи признание от лите- 

тя е получавала ратурио мероприятие, а после 
да узнае, че творбата му е била

Миодраг Киров:Мартина Милкова:
“Ще след
вам туриз- 
мология в 
България, 
понеже за-

ко пъти 
най-значителние Ще опитамнагради от 
“Поетичната школа”, като е изпратена, 
писала творби на зададени или 
свободни теми.

да се запиша 
във Факул
тета по физ
култура в 
България. 
Доколкото

/IСтаята на Ива е пълна с кни
ги от различни жанрове. Тя 

От множеството признания много чете, а любимите й писа- 
иека да посочим следните: тели са Хенрих Сйенкевич и 

за поезия от Михасл Енде. Когато става ду-

;!
Г/Ж върших 

средното ту- 
Щ] ристическо 
И училище. 

Отлична

първа награда
фестивала “Дните на поезията ма за постите, посочва Жак 
за деца”, проведен през 2003 Превср и Шарл Бодлср. Люби- 
година в Сараево; втора награ- мите й книги са “Безкрайните 
да за поетична творба в катего- приказки”, “Момо”, “Отнесени 
рията на студенти и ученици от от вихъра” и др. Младата Ива 
средните училища от фестива- споделя, че я внушават филми- 
ла във Велики Дреновац през те и че има желание да следва 
2004 г.; първа награда за пое- режисура. Дали след средното 

Вероятно не съществува тична творба по случай мероп- образование “вятърът ще отие- 
ученик в историята на Димит- риятието “Дните на европей- се” това талантливо момиче в 
ровградско, който да притежа- ското наследство”, проведено посоката, която за сега я 
ва повече признания за литера- миналата година в манастира ресува, остава да се види. Във 
турно творчество от 17-годиш- “Свети Йоан Богослов”; дип- всеки случай тя досега постиг
ната Ива Симеонова. Ива мно- лом “Бялото перо” за поетична на много на литературното по- 
го пъти досега е изпращала творба от фестивала, проведен 

прозаични в Житище през миналата годи- 
творби на международни и до- на; специална похвала за при- 
машни конкурси за литератур- казка от фестивала, провел се 
но творчество на младите и е също миналата година в Алек- 
спечелвала различни призна- еннац; специална наград 

- първи, втори и трети наг- поезия от конкурса “Витошко 
лале” в София и редица други.

Майката на Ива Снежана

Й успея, 
бих следвал 
в Полувише

съм ученичка”. медицинско училище в
Кристина Рангелова: България, специалност

“И аз съм физиотерапия и реаби- 
: литация. Успехът ми е 

ус- много добър."
Саша Иванов:

не■

завършила с 
отличен 
пех средно
то туристи
ческо учи
лище и ще 
следвам ту
ризъм в Бъ
лгария.”

инте- “Засега не 
■ШН съм обмис-

идеяталял 
да се запиша 
в някое по- 
л у в и с ш е 
или 
учебно заве
дение.”

ле.
Б.Д.свои поетични и

виеше!Пиротски ученици гостували в София
а за

Научили български езикния
ради, дипломи, специлани наг- Сагиа Мадов, отличник:

Ще опитам 
да се запиша 
във Факул
тета за ор
ганизацион
ни науки в 
Белград. 
Доколкото 
не успея на
вит съм да 

се запиша в България в 
някой от факултетите, 
където информатиката е 
на 1-во място, защото та
зи наука най-много ме 
интересува.”

ради и др.
Най-много участия в “Поет- Симеонова е преподавател по 

ничните школи” сред димит- български език и литература и 
ровградските ученици има Ива затова младата поетеса попи- 
Симеонова. Това мероприятие тахме до каква степен й е пов- 
по принцип се провежда два лияла тя, за да се занимава с 
пъти годишно (през лятото и литературното творчество и 
зимата), под покровителството толкова 
на Министерството на култу- участва в литературните проя- 
рата на Сърбия. Тя е имала из- ви. Тя ни каза, че майка й е “ви- 
ключителната възможност да новна” предимно за участията 
го посещава три пъти в Бел- й в проявите, тъй като тя зорко 
град и вендъж в Ариле. В Сър- следи конкурсите за междуна- 
бия само едно момиче е посе- родните и домашни фестивали 
щавало школата 5 пъти. Талан- и за подходящи прояви

формира дъщерята си и оста-

Ученици и учители от Основното училище “8 септември”
неотдав-от Пирот, в рамките на проекта “Наука без граници”, 

на посетиха българското Основно училище “Стоил Попов” в 
софийската община Нови Искър. Сътрудничеството на двете 
училища започнало през миналата година, така че става дума 
за второ поредно гостуване на пиротчани в България, а през 
септември ученици от тази софийска община ще дойдат в Пи-

ентусиазирано да

рот.
Училищният психолог в пиротското основно училище 

Олгица Найданович каза за вестник “Слобода”, че 25-те уче- | 
ници от шести и седми клас и 7-те учители и сътрудници са

в източната съседка.впечатлени от гостуването
Според думите й по време на гостуването са организирани 

футболни, волейболни и баскетболни, състезания както и съв
местни работилници на тема “Детските права и бъдещето без 
граници”. Пиротчани са посетили българския парламент, 
храм-паметник “Александър Невски” и “Софияленд”. Понеже 
са гостували в домовете на своите връстници и постоянно би
ли с тях, гостите научили да приказват на български.

и ин-
тивата нашенка ни разказа, че 
лекции от областта на литера- налите ученици от средното и 

чество в “Поетич- основното училище. Снежана 
Симеонова, както по-късно

турното твор
ните школи” са изнасяли про
чутите поети - Драган Лукич, разбрахме, не само, че е инфор
мира Алечкович Б.Д. А.Т.Гордана мирала учениците за конкурси

те, а и сама е изпращала тяхни-

___ _Драган Алексоб е ученик на випуска в босилеградската гимназия
ж ' • %
Ж \:

' ■ -!>

Мечтае да стане лекар На 20 юни Драган ще присъс- 
.. тва на тържествения прием,

Блестящата си ученическа колко се радвам, че Учителски- подготвен за всеки учебен час. който кралското семейство
кариера Драган Алексов коро- ят съвет провъзгласи точно От друга страна постоянно се Караджордо/севич ще органи-
няса с престижното признание мен за ученик на випуска. Очак- стараех да разширявам знания- зира в Белия двор в Белград за
“Ученик на випуска 2004/2005" вах престижното признание и та си чрез допълнителна лите-
в босилеградската гимназия, накрая желанието ми се осъ- ратура.
Той е пълен отличник и е носи- ществи. Признанието допъл- Къкви са плановете ти?
тел на грамотата ”Вук Карад- нително ме задължава да рабо-
жич". Многократно е печелил тя още повече и да оправдая 0^ запиша във Факултета по
признания на общински и ок- оказаното ми доверие. Особе- медицина в Ниш. Прибавих си
ръжни съревнования по раз- но бих подчертал, че в нашия тестове по биология и химия за

предмети. Бил е ученик випуск има голям брой отлич
на випуска и в осми клас в ос- ници, сред които са и най^доб- вече няколко месеца усилено се
новното училище, когато е по- рите ми приятели Денис Иова- готвя. Зная че конкуренцията
лучил същата грамота. Препо- нович и Саша Стаменов, които бъде изключително силна, 
давателите в гимназията под- също получиха грамотата Вук Н0 изобщо не се обезкуража- 
чертават, че, освен на безспор- Караджич . вам. Надявам се да постигна
ния талант, изключителните Какво трябва да притеока- добър резултат, който ще ми 
му постижения са и резултат на ва един ученик, за да се 
неговата всеотдайност и упо- стане ученик на випуска?

- Смятам, че без упоритост и

йшш,
учениците на випуска в сред
ните училища в Сърбия.

м- Имам голямо желание да рата. Може би една от причи
ните е и интересът ми към при
родните науки, особено към 
химията и биологията.

Драган казва, че за успеха си 
много дължи на майка си Сли
вица, баща си Иван и по-малка
та си сестра Верица. Майка му 
е завършила полувисше иконо
мическо училище и работи в 
босилеградското данъчно уп
равление, а баща му с полувис
ше машинно училище е безра- ИВК,.*;? , 
ботен. Сестра му се учи в трети НЙу?. с 
клас в гимназията и също е пъ- .

НЕвйял

да*.
{Л ,г:ЛИЧНИ кандидат-студентския изпит и

1?,-'

ш
к.даде възможност да се збъдне

1умечтата ми.
Защо избра медицината?

- Още от малък мечтая да 
стана лекар и изборът е лично 
мой. Обичам да помагам на хо-

ритост в работата.
Как се чувстваш след полу- сериозна работа човек не може 
ченото признание и дали си да осъществи успех. Още от на- 
го очаквал? чалото на образованието си ре-

- Просто не мога да кажа довно учех уроците и бях добре
& ,лен отличник.

П.Л.Р.
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Българо-сръбски литературни връзки Концерт на класическа музика в 
ДимитровградБалканите за Европа Младите нашенци 

разкриха таланта си
* В посолството на Република България в Белград миналата седми
ца се състоя промоция на четири книги литературни произвеаения
отпечатани на сръбски и на български език.

- Книгите, които представя
ме днес са още едно доказател
ство за интензификацията на 
културното
преди всичко в областта на ли
тературата между двете съсед
ни страни, подчерта българ
ският посланик в

I : Щ11!Поредица -Бзлюмсм драма м Европа*

«....
сътрудничество, * Учениците от Музикалното училище 8 

Ниш - цигуларката Олга Младенова и пиа
нистите Марияна Младенова и Слободан 
Гюров изпълниха комозиции на Моцарт, Бах, 
Чаиковски и други автори.

Белград доц. 
Яни Милчаков, откривайки съ
битието.

V

След по-дълго време в Ди- пълнители 
митровград беше организиран свирят още като малки. Цигу- 
концерт на класическа музика, ларката Олга Младенова пре- 
Изпълнителите бяха 13-годиш- ди известно време регистрира 
ната цигуларка Олга Младено- и един изключителен успех, ка- 
ва, три години по-възрастната то спечели първо място на ре- 
й сестричка Марияна, която публиканското съревнование 
свири на пиано, и 17-годишни- по музика в съотвена категория 
ят младеж Слободан Гюров, на млади таланти. Неотдавна 
също пианист. Олга е ученичка тя била приета от градоначал- 
в пети клас на Низшето музи- ника на град Ниш Смилко Кос- 
кално училище в Ниш, Мария- тич, като изключителен музи- 
на е първокласничка в Средно- кален талант, 
то музикално училище в същия

са започнали да.:- Днешното събитие е про
дължение и интензифициране 
на дългата традиция сръб
ско-български връзки, особено 
през последните четири-пет 
години, когато беше сложено 
началото на едно ново съживя
ване на това сътрудничество, 
каза проф. д-р Михайло Пан- 
тич, писател и преподавател в 
катедрата за сръбска литерату
ра в Белградския университет.

Историята на новата бъл
гарска литература от Свет
лозар Игов, издадена от изда
телска къща “Филип Вишнич”,

'
СЪВРЕМЕННАтмл&А
п
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и8 СЕДАМПРИЧА' 
3 Л.УБАВИ, ГРЕХУ 

И СМРТИ

СЕДЕМ ИСТОРИИ | 
ЗА ЛЮБОВ, ГРЯХ | 
И СМЪРТ
Двуезично издание

5
© Сестрите Олга и Марияна 

живеят в Ниш.Дво)езично издаье3
Нека да отбеле-Н I (юта т.г.т.)__ жим, че татко им

е още една перла в гердана от
книги, с които могат да се гор- нило Киш, особено на разкази- на Биляна Сръблянович, избо- 
деят и сръбската, и българска- те му от книгата “Ранни ядове”, рът падна върху Пътуващ ше
та култури, подчерта проф. Различните по светоглед герои атър "Шопалович" от Любо- 
Пантич, като добави, че тя вече са обединени от местоживее- мир Симович, Пътят на Егор 
е предизвикала отделни срав- нето им - улицата и от негеро- от Вида Огненович и Вирус от

ичния начин на повествование. Синиша Ковачевич. Запланува- 
Съвременна но е съвместно печатане на по- 

Книгата Седем истории за сръбска драма на български редицата Балканска драма за 
любов, грях и смърт отВален- език, издаден от Драматичния Европа и на английски и на 
тин Георгиев, издадена от из- театър в гр. Пловдив, бе пред- немски език, каза Хубач. 
дателство “Сага Т.С.Т.” от ставен от драматурга Желко Четвъртата книга, която бе- 
Белград, е отпечатана двуезич- Хубач. Той припомни, че пре- ше промовирана в българското 
но - на сръбски и български, ди няколко години на сръбски посолство в Белград бе седми- 
Директорът на това издател- език бяха издадени три българ- ят брой на нишкото литератур- 
ство Драган Маркович е анга- ски камерни драми, които нас- но списание Градина, в който 
жирял кзто преводачи студен- коро започнаха да се играят в са представени съвременни 
тите по българска филология в сръбските театри. Целта на на- български писатели и поети. За

чинанието е да се спомогне т.н. “български” брой на Гра- 
взаимното опознаване на съв- дина говори Велимир Костов, 

дят и на това поле. ременната драматургия в две- който направи подбора на ав-
Този сборник къси разкази, те съседни страни. Тъй като на торите, представени 

жанр, който напоследък стана българските театрални дейци е книжка на нишкото списание, 
популярен и в България, напо- известно само творчеството на 
добава на творчеството на Да- Душко Ковачевич и отчасти и

Мирослав (43 г.)
по-потекло е от
Димитровград.
И той е музикант
и свири на ня
колко инстру-

нителни проучвания и съпос
тавки.

саксо-мента
Сборникът фон, китара,

кларнет... Въпре
ки таланта си за

тоймузиката,
преди години е
завършил Елек
тронния факул-

в Ниш стет
оценка 10. След
това се опитал
да завърши и

Белград, като им е предоста
вил възможност да се потвър-

в тази

За проекти на 
Центъра за култура

В Сдружението на издателите 
представен български роман

За три културни 

прояви - 470 000 

динара
" на Гроздев в 

превод на сръбски
Романът "Плен" на съвре- връзка с автентичното същес- 

менния български писател Ге- тво. Понеже романът не е до- 
орги Гроздев, който миналата вършен, на читателите остава 
година излезе като електрон- в търсенето на собствения 
но издание в България, на идентитет да предполагат ка- 
сръбски език е превела Ана къв е краят - каза Кънчев при 
Джурич, а издател е "Дружес- представянето на книгата в 
тво Рашка школа". Сдружението на издателите и

По думите на Божидар книжарите в Белград.
Редакторът на изданието 

Милисав Савич подчерта, че

п

От димитровградския Център за 
култура съобщиха, че републиканско
то министерство на културата и ме
диите ще им отпусне средства за реа
лизиране на три културни пр 
Първата е манифестацията “Нишав- 
ски хоровод”, която ще се проведе в 
Димитровград от 9 до 11 юни т.г., 
втората е художественият пленер 
“Погановски манастир 2005 г." през 
първата половина на август т.г., и тре
тата е мероприятието “Балкан театър 
фест”, който ще се проведе през есен
та. За “Нишавския хоровод” минис
терството ще отпусне 100 хиляди ди
нара, за пленера - 120 хиляди, а за те
атралния фестивал - 250 хиляди дина
ра. Да отбележим, че миналата годи
на същото министарство даде 30 хи
ляди динара повече за организиране 
на пленера "Погановски манастир”.

град, където се учи и Гюров, Музикална академия 
който е във втори клас.

Младите музиканти се пред- ди различни обстоятелства не 
ставиха с композици на Мо- успял. Неговият брат Иван (38 
царт, Бах, Чайковски, Мострас, г.), който също притежава та- 
Клементи, Фибих, Перголези, лант за музиката (свири на 
Хачатурян и Зайц. Олга изпъл- акордеон, пиано, тромблон, 
ни 4 композиции за цигулка с китара...), веднага след средно- 
акомпанимента на пиано на то училище избрал да следва 
сестричката си Марияна, която музика и завършил Музикална- 
изпълни две, а Слободан се та академия в Белград. Иван 
представи с три композиции за има две звания - преподавател 
пиано. Публиката не напълни по музика и диригент 
залата, но изпита големи сим
патии към младите таланти и желаваме успех в школуването 
се възхити от качеството на и плодовита професионална 
техните изпъдения. Както раз- кариера, 
брахме, и тримата млади из-

в ав
стрийския град Грац, но пора-ояви.

Кънчев, професор по история 
на българската литература 
Софийския университет, в ро- събитията в романа се случват 
мана става дума за дълбоката на ловна територия на пери- 
антропологическа криза не са- ферията, на която' животът не 
мо в съвременното българско е нищо друго освен лов на 
общество, но и в Европа и све- плен, макар че не се знае мо

ментът кога този, които лови 
самият ще бъде уловен". По- 

на мощник - министърът на кул-

в

!
! та- -Метафоричното заглавие 

означава положението , „ „
. обикновените хора, които са турага Иван Иванович при- 
• винаги нечии жертви. Но често помии, че отколешната идея 

пъти и собствен плен. Сгоже- на сръбския поет Раде Драи- 
тьт на "Плен" говори за ду- нац за културно свръзване на 
тевността без път, за загубва- балканските народи никога не 
нето на митическите димен- е била толкова актуална, кол- 
зии на дука, за отсъствието на кото сега.

т
На младите изпълнители по-

Б.Д.
Б.Д.
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!ШГРумяна Петкова, българска кинорежисьо|

* В рамките на мероприятията, посветени на Деня на българската прос
вета и култира към средата на месец май в Ниш и в Димитровград се 
състоя задгранична промоция на най-новия български филм "Другият наш 
възможен живот", в който играе най-добрата любовна двойка в българ
ския филм през 80-те години * С режисьорката на филма г-жа Румяна 
Петкова, разговаряхме за нейното творчество, състоянието на българ
ската кинематография, бъдещото на киноизкуството...

- С филми се занимавам от 1973 го- ди. Той показа, че въпреки всички пре
дана, когато завърших Института по междия, които преживяхме, животът 
кино в Москва. Изминала съм по целия има смисъл, 
път на един кинематографист, защото 
съм била асистент-ръжисьор и втори 
режисьор в Киноцентъра “Бояна” в Со
фия, нещо, което много ми е помогнало 
в организацията на филмите.

Дебютирах през 1981 година с играл
ния филм “Отражения” в който се раз
казва за едно момиче, което не може да 
се намести в цялото онова безумие, ко
ето цареше тогава в България.

През 1985 г. направих филма “Призе
мяване”. Главната героиня беше жена 
на 30-32 години. И двата са по сценарий 
на Невелина Попова, която е сценарис- 
тка и на последния ми филм “Другият 
наш възможен живот”. По някакъв на
чин това е като една трилогия за място
то на жената в съвременния свят.

Люба от последния ми филм е жена 
на 50 годишна възраст, променила 
всичко, за което е мечтаела на младини.
Тя е поетеса, учителка, журналистка..., 
за да стане накрая ватманка - нещо 
много характерно за България в мо
мента. Много хора у нас бяха принуде
ни да сменяват професията си.

Женски екип: Невелина Попова, Румяна Петкова и 
Янка Стоименова

Историята е тенденциозна век и почвам да разбирам, че това е на
чинът да се види един филм. Е, че си за
губил някакви авторски права не е чак 
толкова важно. Важен е самият факт, че 
някой го качва на интернет, а други хо
ра го гледат и почват да си пишат по 
повод този филм - това вече има няка
къв смисъл.

Според мен “Другият наш възможен 
живот” ще има най-голям успех, когато 
бъде даден по телевизията, защото в 
България останахме с много малко ки
носалони. Българинът отвикна да ходи 
на кино, което е световен процес. По те
левизията филмът ми ще по

* Казахте, че ви интересуват пробле
мите на малцинствата. Възможно ли 
е в някой от бъдещите ви филми, да 
се разказва за сънародниците ни в 
Сърбия?
- Това би било много интересно. 
Първо, защото ме интересува съд
бата на хората, живели в една 
голяма държава, каквато беше 
предишна Югославия. Затова че
та всичко, какаото излиза на бъл
гарски от литературата па няко
гашната ви страна.
Много интересно би било да нап
равя филм за вашите хора, но в 
съвременен план. Просто не ми се 
занимава с исторически филми, 
защото по един или друг начин, 
историята винаги е тенденциоз
на. Значи, интересува ме съвре
менното, когато ние от София до 
Ниш можем да дойдем за половин 
ден, да се видим тук и да се вър
нем спокойно след това на рабо
та. Това е прекрасно! Оттук на
татък ще почнат нещата да се 
размразяват, ще почнем да от
криваме нови светове, нови хора,

Реабилитация за цяло едно 
поколение

Сетне направих още един докумен
тален филм за известната певица от 
турски произход Ялдъз. Тя сега живеее 
в Турция и е женена за един, пак бъл
гарски турчин, който стана депутат в 
турския парламент. Тъй като ме инте
ресуват проблемите на малцинствата, 
направих и един филм за циганите. 
Според мен едно мнозинство е отго
ворно за малцинствата, защото то ви
наги е в по-силна позиция, независимо 
в какъв режим живее.

Това е нещо, което ме накара в пос
ледния си филм “Другият наш възмо
жен живот”, за ролята на дъщерята на 
Люба, да взема момиче, което е глухо
нямо. Такива хора също са малцинство 
и ние трябва да им обръщаме повече 
внимание. Янка се справи невероятно 
добре, тя просто спечели кастинга.

Трябваше да направя този филм, в 
който да събера двама от най-големите 
звезди на българското кино през 80-те 
години - Иван Иванов и Валя Цветкова, 
които са и сред най-добрите любовни 
двойки в българския филм.

лучи
най-точната оценка, без значение “за” 
или “против”.
* Планове ?

- От 12 години аз съм доцент в Юго
западния университет в Благоевград, 
където преподавам режисура и винаги 
между филмите, които съм правила, 
най-много се отдавам на моите студен
ти. Много ме радва, че вече имам сту
денти и от чужбина, двама от които са 
от Сърбия - Весна и Михайло - и осем 
от Македония.

Втората голяма награда, без то да е 
награда, е от 1999 година в Унгария, ко
гато “Гори, гори, огьнче” беше избран 
за филм, който най-добре отразява 
промените в България. На един много 
голям форум, организиран от Унгар
ската кинотека и Централния европей
ски университет, бяха избрани по един 
филм от всяка една държава от бившия 
соцлагер. От България беше избран 
точно моят филм. Това за мен беше на
истина голямо признание.

Най-много награди ми е донел дет
ският филм “Разговор с птици” - из
бран беше в официалната селекция на 
Берлинския филмов фестивал, на 17-ия 
фестивал на детско-юношеското кино в 
Москва спечелих “Сребърната награ
да”, а на международния фестивал на 
детското кино в Чикаго получих награ
дата на името на Лив Улман, която ми е 
любимата актриса. Има и други, но те

Най-скандалният ми филм
е от 1992 година “Гори, гори, огьнче”. 
Той се състои от 4 части и разказва за 
възродителния процес, за преименува
нето на помаците в България. Казвам 
скандален, защото въпреки промените 
1989 г. у нас, обществото все още не бе
ше готово да се казват истините от вре
мето на социализма. Трябваше да се 
намеси дори тогавашния президент 
Желю Желев.

За помаците в Западните Родопи 
после направих и един документален 
филм “Междинен свят”. Това пък е 
филмът ми, който е бил на най-много 
фестивали.

За успокоение и за да внеса малко по
зитивни неща, направих и един детски 
филм “Разговор с птици”, който много 
си обичам. Едно детенце отива при ба
ба си на село, защото майка му е отиш
ла в чужбина, и там то открива приро
дата и света на Странджа. Това е фил
мът, който ми донесе най-много награ-

са по-малки и от по-друго ниво.
Актрисите ми винаги са взимали наг

ради, което също е голяма радост за 
мен. В ТВ драмата “Авантюра” Татяна 
Ловова взе голямата награда“Златната 
арка”, от “Приземяване” Пламен Агет
взе голямата награда в “Карлови вари”, те и наистина е толкова прекрасно, че 
а момичето, което играе в “Разговор с границите сега нямат значение. Вече са 
птици , взе награда за момичешка роля ме писали в книгата на Гинис затова, че 
на международния фестивал във Варна винаги работя с женски екип. Опера-

Най-важното обаче са пълните сало-

Много важно ми беше да направя то
зи филм, защото това поколение остана 
някак си в страни и както каза компози
торът на филма Петър Дундаков - 
30-годишно момче - този филм е реаби
литация за неговите родители. Трябва
ше да го направя, за да се види, че тези 
хора все още имат чувства, помнят ми
налото си, като при това не е секнала и 
жаждата им за живот, защото имат 
свои ценности.

Българската 
кинематография днес т Младите хора не признават граници-

- През 90-те години Киноцентърът 
“Бояна” е София се саморазпусна, 
така че вместо 5-6 на годината, 
започнаха да се правят по 3 филма 
за две години. При това искаме 
единият да вземе всички награди, 
вторият да е гениален, а третият 
да пълни киносалоните. Е това не 
бива. В резултат на това и тради
ционният фестивал “Златната ро- 
за" във Варна вече не се провежда 
всяка година, а всяка втора - ста
на биеиале.
След новите закони за филма и за 
спонсорите, според които държава
та обезпечава условия за 3 игрални, 
5 документални филма и 100 метра 
анимация на годината, очакваме 
нещата да започнат да се оправят 
постепенно.

торката ми винаги е една, а сценарис-
ни, защото разпространяването на 
филми е много по-различно сега, тъй

тките са различни, но винаги жени. 
Сега излезе един прекрасен роман на 

като можеш по интернет да качиш все- Керина Ангелова от Бургас, която ще 
ки филм и всеки да си го гледа вкъщи. напише сценарий по него. Отделно с 

Татяна Добрева, една от най-добрите 
драматуржки в България, също имаме 
един проект, както и с Рада Москова, с 
която направихме “Разговор с птици”, 
искаме да направим още един детски 
филм. Работя в посоката на по-весело-

По-широко съм скроенаГоляма радост
* Колко опасни за кинематографи
ята са електронните медии, преди 
всичко интернетът?

- В началото ние много се възмуща
вахме и бяхме против тях, тъй като ни т0, по_1Дастливото и по-доброто, защо

то по-ведрите неща, струва ми се, пове-

* Споменахте награди от филмо
ви фестивали?

- Две са най-скъпите ми награди. 
Наградата на критиката от фестивала 
“Златната роза 94" във Варна, защото 
обикновено, големите награди са свър
зани и съобразени с някаква конюкту- 
ра, а критиците - велика работа!

взимат авторските ни права, качват 
филмите на глобалната мрежа... Но аз че ^иха вървели, 
специално съм по-широко скроен чо- В. Богоев
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* Извън България живеят сумарно не по-малко 
от 6,5 милиона българи. От тях около един 
милион поддържат българското си гражданство.

ланическа конференция на великите си
ли през 1876 г.: Санстефанския мирен 
договор от 1878 г.

Знаем как се развиват събитията 
след това. Берлинският конгрес разкъс
ва България на няколко части. По вре
ме на три войни (Балканската, Между
съюзническата и Първата световна) 
ние се опитваме да възстановим бъл
гарската етническа общност в една 
държава, но поради редица външни и 
вътрешни причини не успяваме. Даже

Не е достатъчно само осведомява
нето на българите в чужбина чрез 
медиите, въпреки големите въз
можности на сателитните кана
ли. Незаменима е живата връзка с 
хората чрез развитие на култур
но-просветна дейност сред българ
ските организации, землячества и 
религиозни общности в чужбина, 
както и подпомагане на тяхната 
родолюбива работа.

ТШГзТ, \
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ЩШи.» 1 ШЧ
Колко са българите на нашата пла

нета? Ние знаем, че в България живеят 
повече от 7 милиона души (а бяхме 
стигнали 9 милиона!). Причините за на
маляването са известни: ниска раждае
мост и висока смъртност, т. е. отрица
телен демографски прираст; изселване 
на много наши сънародници в чужбина 
поради ниския ни жизнен стандарт; на
пускането на стотици български турци 
по време на възродителния процес и 
др. Но всички тези хора са българи и те 
не са 2-3 милиона, както се смяташе 
доскоро.

Разработената от група учени Бъл
гарска национална доктрина включва 
няколко национални
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ЕхагсЬа!

стра
програми, една от които е “Защита и 
духовно обединение на българите по 
света”. Според авторите на разработка
та, извън пределите на България има 
приблизително толкова българи, кол- 
кото в нейните граници.

Малко хора знаят, че в бившия Съ
ветски съюз (сега ОНД) живеят 3 мили
она волжко-уралски българи, които те
първа ще изявяват своята национална 
българска идентичност. Освен това в 
държавите от ОНД има още около 800 
хиляди българи със съхранена нацио
нална идентичност. Те живеят главно в 
Украйна и Молдова (т. нар. бесарабски 
българи). Пръснати са и в други държа
ви (Русия, Татарстан, Казахстан), без да 
образуват големи съвкупни общности.

В Америка и Австралия са емигрира
ли около 450 хиляди българи, а според 
други данни те са 700 хиляди.

В съседните балкански държави бъл
гарите са около 2 милиона души. Заед
но с гражданите на България те населя
ват българската етническа територия 
(землище). Така че извън България жи
веят сумарно не по-малко от 6,5 милио
на българи. От тях около един милион 
поддържат българското си граждан
ство.

тегически
г;.г:г.

С» - ‘ДV. 1 1 • > 0

: Картата на границите на Бъл
гарската екзархия (1870 - 1912 
г.), Берлин, 1917 г.

---
.
*страната ни претърпява две национал

ни катастрофи и границите й се стесня
ват още повече.

Десетки и стотици хиляди българи 
напускат родните си земи в Македония 
и Тракия и се преселват в свободна 
България. Много повече остават там и 
са асимилирани насила в “македонци”, 
“славяногласни елини”, а напоследък 
се появиха “шопи”, “помаци”, “гагаузи” 
и др. Независимо от този зловещ сцена
рий за “пресътворяване” на нашите 
братя, те си остават българи и много от 
тях вече осъзнават националната си 
идентичност.

постоянни контакти със 
задграничните ни 
сънародници.

I \

:Х
V;

Необходимо е те да бъдат осведомя
вани пълноценно за политическия, ико
номическия и културния живот у нас 
чрез печатни издания, телевизионни и 
радиоканали. България, като всяка дру
га държава, трябва да защитава граж
данските права на българите в чужбина 
чрез предвидените международни нор
ми и договори и по дипломатически 
път.

............теетг
• Г.'а*В реалността на 

съвтременния свят
■■ ; Съответните български органи са 

длъжни да създават облекчения при 
придобиване и възстановяване на бъл
гарското гражданство. Системно тряб
ва да се проучва българската емигра
ция, да се разработват анализи и прог
нози, както и да се създаде национален 
регистър на българите по света, както 
правят други държави.

Освен възстановяването на българ
ското гражданство, ние сме морално 
задължени да подпомагаме всички на-

... -■

Берат (грамота), с който султа
нът утвърждава границите на 
Българската екзархия е означа
ване на градовете и манастири
те с българско население и мит
рополии, подчинени на екзарх 
Йосиф I (1870 г.)

ние не можем да присъединим тези зе
ми към България, нито пък да прину
дим българите от далечни страни да се 
завърнат. Но съществува едно силно 
оръжие: Българското етнокултурно 
пространство. То се определя от гово
ренето и разпространението на българ
ския език, българската култура и наука, 
съхраняването на националните тради
ции и не на последно място — запазва
нето на традиционното ни източно-пр
авославно вероизповедание. Особено е 
необходима борбата срещу манипула
циите на българския език чрез съсзда- 
ваие на македонски, шопски, помашки 
и други измислени езици. Трябва реши
телно да се противопоставим на опити
те да се фалшифицира и дори присвои 
нашата история, да се унищожават бъл
гарски културни и исторически памет
ници извън страната.

Според националната стратегическа

Българската етническа 
общност на Балканския 
полуостров програма, всички ние и особено компе

тентните държавни органи би трябвало 
да следват и изпълняват някои изисква
ния, които прилагат другите развити 
страни. Така ще се осигури защита и 
духовно обединение на българите по 
света. Много важно е да се създават ло
бита от българи, живеещи в различни 
страни, да се развиват земляческите 
организации, които да лобират за Бъл
гария пред правителствата и обществе
ността в тези държави. Нашите дър
жавни и граждански организации тряб
ва да поддържат

ши сънародници, които желаят да се за
селят в България.

Осъществяването на Националната 
стратегическа програма “Защита и ду
ховно обединение на българите по све
та" е исторически дълг към българска
та нация и държава. За неговото изпъл
нение могат и трябва да намерят свое
то място всички граждани, организа
ции и институции. Само така ще преус
пее българската кауза през този век и в 
бъдеще.

се оформя през 18-19 век и включва зе
мите на: Мизия, в която влизат Дунав
ската равнина, Добруджа, Западните 
български земи (Тимошко, Поморавие- 
то, Западните покрайнини); Тракия 
(Южна България, Източна и Западна 
или Беломорска Тракия) и Македония. 
Границите на тази етническа общност 
са очертани с няколко документа: сулд 
танския ферман от 1870 г. (признат от 
великите сили), който учредява грани
ците на независимата Българска цър
ква; решенията на Цариградската пос- Георги Бориславов

Български медии 6 чужбина

Наш глас“ - вестник на банатските българи в Румъния
»

_ ^.«йот I? п-18. гтпг» нала очите си към Европа. Макар
ли-шиГалциТгвТ1даГтата ме?мно Н;а 16 страници изли- - Ние, банатските българи, имаме представители в ру- че още не сме съвсем готови за 
заТстаик^банатскитГ&ьлгари “Наш глас” с тираж 3000 мънския парламент. Аз лично изкарах два мандата. Мога присъединяване към ЕС, вярвам, 
ск^вилпяпяРсплктооъг наместника проф. Карол-Матей да кажа, че живеем доста добре, макар че може още че до 2007 ще приключим всички- 
Й^ва^ч^^котото^сеТапознахме^на неотдавнашната среща по-добре. Със субсидии държавата помага малцинствения те подготовки - каза Иванчов с 
Иванчов, с когото се запознахме на д ткни11а ни вестник, но понеже тоиа не е достатъчно помагат ни и благопожелания до читателите иа
пуб^™Мл Г- нашите б—еи във Т "в спонсорство. Освен вестника вестник “Братство”.
и«лЗтя ж7вот на Румъния страната, в която живеят, издаваме и списание “Литературна мисъл , както и бюле- 
и оаЛено взГросите, конто засяга? българското малини- тии на румънски език. Румъния днес е страна, която е обър-

Карол-Матей
Иванчовм.т.
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Георги Георгие6,треньор на ФК „Младост"Мачовете на 

пионерите и 

петлетата на 

„Балкански“

"Балкански" осигури 

място в НФЗ Ще оправдаем доверието 

на феновете
Георги Георгиев, живата легенда на ФК /г:ля

“Младост”, който още като футболист остави ШТ/ ;
дълбоки следи в историята на босилеградския 
футбол, тази година изживя най-блестящите ШЛЕ | 1
си мигове в двадесетпетгодишната си трен- Ер“ * 
ьорска кариера. Под негово ръководство К|
“Младост” стана шампион на Пчинска фут- ■ 
болна дивизия за сезона 2004/2005 и осъщес- К» 
тви правото си от следващата година да се И 
състезава в Нишка футболна зона. През този ■ 
сезон Гошо Марата, както му викат в Босилег- Щ 
рад, умело ръководеше момчетата в зелените И 
фланелки по пътя към шампионската титла.

- Просто не мога да кажа колко съм щастлив заради постижението на 
“Младост”. Това е исторически успех не само за футбола, но и въобще за 
спорта в Босилеградско. През последните няколко сезона “Младост” ви- 

беше сред най-сериозните конкуренти за титлата, обаче поради

фК "Балкански" - ФК "Раднички" (Чаплинац) 6 : 2 (4 : 0) щ
Димитровград, 5 юни 2005 джелович 5), Стаменкович 5.5, 

г., СЦ “Парк”, зрители - около Д. Ранкович 5 (Станкович -), 
300. Главен рефер - Алексан- Митич 6, Цветкович 6 и М. Ран- 
дър С. Йованович от Ниш (7.5). кович 7.
Голмайстори - Иванов в 8, 38 и Играч на срещата:
42, Басов в 15, М. Пейчев в 69 и от “Балкански” (7.5).
78 минута за “Балкански”, а 
Милош Ранкович в 51 и 72 ми- хийно и цялата работа завър- 
нута за “Раднички”. Жълти шиха през първата част на ма- 
картони: Милан Георгиев, Гю- ча. С тази победа “Балкански” 
ров и Ценков от “Балкански”. осигури оцеляването в НФЗ.

ФК "Балкански": Йовичич 7, През втората част на мача до- 
Бошкович 7.5, Р. Георгиев 7 (Д. макииите бяха доволни от пос- 
Пейчев -), Милан Георгиев 7, тигнатия резултат, намалиха 
Стоянов 7, М. Пейчев 7. 5, Ива- темпото, от което се възпол- 
нов 7.5 (Ценков -), Гюров 7.5 зваха гостите и отбелязаха две 
(Глигориевич -), Миодраг Ге- попадения, 
оргиев 7, Басов 7.5, Ценич 7.

ФК "Раднички": Гаврилович ството “Балкански” трябваше 
5, Йованович 5 (Николич 5), да гостува на отбора “Доле- 
Жунянин 6, Димитриевич 5, вац”, но този отбор напусна ди- 
Стефанович 5, Йешич 5.5 (Раи- визията.

Г-Ф*- 1
Иванов 1

Пионерите на “Балкански” в 
състезателски мач загубиха ка
то гости в Бела паланка от съ
ответния отбор на “Йедиство” 
от този град с 4 : 8. Петлетата 
на димитровградския отбор 
също като гости победиха 
връстниците 
“Иединство” с 3 : I. В миналия 
кръг пионерският отбор на 
“Балкански” в СЦ “Парк” побе
ди съответния състав на “Йе- 
динство” от Пирот с 10:2.

До края на първенството ос
тава още една отсрочена сре
ща с отбора на “Лужиица” в 
Димитровград. В момента пи
онерите на “Балкански” се на
мират в самия връх във вре
менното класиране.

Домакините тръгнаха сти-

си - петлетата на
паги
липса на спортен късмет или по други причини никак не успявахме да 
станем шампиони. Тази година мечтите ни станаха реалност, казва Ге
оргиев.
*Г-н Георгиев, как коментирате играта на Вашия отбор 
през изтеклото първенство?

- Освен безспорните индивидуални качества, всички футболисти на 
“Младост” през този сезон се отличаваха с голяма дисциплинираност в 
играта и с огромно желание за успехи. Затова в 16 изиграни мача завою
вахме 15 победи и допуснахме само една загуба. Единственото ни пора
жение бе срещу вицешампиона “Кондива” (0:1). От друга страна обаче 
срещу същия отбор нашите момчета спечелиха на своя стадион с убеди
телните 4:1. Всички в Босилеград бяха свидетели на супериорната игра 
на “Младост”, понеже почти във всеки мач отбелязвахме по 5 или 6 гола 
във вратата на съперника. През целия сезон феновете имаха доверие в 
нас и ни подкрепяха, което ни даваше допълнителен кураж. Освен от
личното представяне в ПФД, “Младост” отбеляза и изключителен успех 
в състезанията за Купата на Пчински окръг, където стигнахме до фина-

В последния кръг на първен-

ФК "Желюша" победи 

за второ място Крайчинобич посети 
Димитровград

Отборът на “Желюша” в нов, Гигов, Георгиев, Гогов, 
17-я кръг от първенството на Ненов и Денков.
Пиротска общинска лига побе
ди като гост отбора на “Звезда” желюшани гостуваха в Темска 
в Блато с резултат 2:1. Това бе и загубиха от едноименния от- 
победа за второ място в край- бор с 0: 1 .Голът бе постигнат в 
ното класиране. Желюшани се последните моменти на среща- 
представиха добре, обаче съ- та. 
перниците им ги затрудниха,
тъй като играха настървено, за люшани ще изиграят още един 
да стигнат до трите точки. В мач срещу отбода на “Будуч- 
състава на “Желюша” бяха: ност” от Велики Йовановац. Те 
Стоицев, Ангелаков, Димит- ще са домакини на тази среща 
ров, Николов, Крумов, Стефа- и очакват сигурна победа.

ла.

Предстои 

събрание на 

Спортния 

съюз

* На къкво най-много се дълоки успехът на “Младост”?
- Освен че успяхме да запазим почти всички футболисти, които игра

ха през последните няколко сезона, преди началото на тазгодишното 
първенството подсилихме редовете си с няколко опитни футболисти от 
Враня и Сурдулица. Особено бих изтъкнал и доброто ми сътрудничес
тво с колегата Владица Манасиев, който заедно с мен организираше 
тренировките и тактическите подготовки на футболистите. Покрай ан
гажираността и отличните изяви на футболистите, решаващо влияние 
имаше и добрата организация на работата в отбора. Преди началото на 
сезона в “Младост” бе избрано ново ръководство, което ни създаваше 
подходящи условия за работа и винаги ни подкрепяше. Бих подчертал и 
доброто сътрудничество с общинското ръководство, което навреме ни 
подсигуряваше необходимите средства.
*Как ще се подготвяте за следващото първенство и как
ви крачки ще бъдат предприети до началото на есенния 
сезон?

- След кратка почивка в края на този месец ще започнем тренировки
те за новото първенство. В момента разполагаме с отлични футболисти, 
обаче някои от тях ще напуснат отбора преди началото^на новия сезон. 
Със сигурност ще ни напусне младият защитник Денис Йованович, кой
то заминава да следва, както и някои от футболистите от Враня и Сурду
лица. От друга страна в тима се завръщат нападателите Мирослав Геор
гиев и Михайло Йоич, които тази година бяха войници. Надявам се до 
началото на новото първенство да подсилим редовете си с няколко мла
ди играчи от вътрешността и да включим в отбора няколко наши талан
тливи юноши, които вече имат потенциали да играят в първия състав. 
*С къкви планове ще стартирате в НФЗ?

- Всеки отбор, който се класира в по-висша дивизия, през първия се
зон се старае да запази мястото си в нея. Естествено и ние ще положим 
усилия да оцелеем в Нишка футболна зона и в крайното класиране да за
емем място в средата на таблицата. Разбира се, това никак няма да е лес
но, особено като се има предвид, че през сезона 2005/2006 година в Ниш
ка футболна зона ще се състезават 18 отбора, които разполагат с опитни 
и добре подготвени футболисти.

В 16-я кръг от първенството

До края на първенството же-

Председателят на Спортния 
съюз на Сърбия Синиша Край- 
чинович миналата седмица посе
ти Димитровград. Понеже дълго 
време отношенията между Спор
тния съюз и местното общинско 
ръководство не са добри (причи
ната е избор на Управителен съ
вет на СС), на срещата е догово
рено бъдещият Управителен съ
вет да наброява 9, вместо досе
гашните 7 членове. Пет от тях да 
са от общинското управление, а 
четири от Спортния съюз. Наз
начена е и комисия от три члена, 
която да разгледа критериите за 
избор на членове на Управител
ния съвет на СС. Наскоро трябва 
да се проведе и извънредно го
дишно събрание на Спорния съ
юз на Димитровград, което да 
приеме всичките новопредложе- 
ни решения.

Атлетика: Юношеско първенство 
на Бълария

Участват пет димитровградчани
Утре (на 11 юни) в Пловдив тезава в скок на височина, 

ще се проведе държавното Александра Петрова в много- 
първенство на България за бой, Александра Андонова в 
юноши по лека атлетика (пра- дълъг скок и щафета 4 х 100 м, 
вото да участват имат и пионе- Горан Делчев в бягане на 100 и 
ри). По традиция участие взи- 200 м и Джордже Гогов в скок 
мат и членове на АК “Балкан” на височина.

Миналата година Гогов наот Димитровград, които се 
състезават на двойна регистра- това първенство спечели зла- 
ция за софийския отбор “Кла- тен медал и още е аткуален

юношески първенец на Бълга-са”.
Д-С.Андреа Тодорова ще се със- рия. П. Рангелов

д-с.
Босилеградчани и димитровградчани 
на мача България-Хърватска

В Деня на предизвикателство

В организация на босилеградския филиал на КИЦ “Цариброд” 60 
босилеградчани присъстваха на футболния мач от световните квали
фикации между националните отбори на България и Хърватска, кой
то на 4 юни се изигра на Националния стадион “Васил Левски” в Со
фия. Срещата приключи с резултат 3:1 в полза на хърватите.

За феновете от нашия град босилеградският филиал на КИЦ оси
гури 60 безплатни билета в съдействие с Българския футболен съюз. 
За запалянковците беше организиран превоз с автобус. Цената на би
летите и в двете посоки бе 10 лева и 80 динара, а разноските са си пое
ли пътуващите на мача.
***

В рамките на активностите в международния 
Ден на предизвикателството Димитровград се съ
ревновава с община Арилье. Според окончателни
те резултати на комисиите, които са следили актив
ностите, в Арилье активни са били 20% от населе
нието на общината. В Димитровград, който до сега 
няколко пъти е участвал, отзивчивостта на населе
нието е била 66%. Това осигурява на Димитров
град догодина да се съревновава в международна 
конкуренция. И преди това стана един път, но с 
един град в Германия, срещу който той 
какъв шанс. Кой ще бъде съперникът ни, с който ще 
се “предизвикваме” още не се знае.

Иначе в рамките на пред 
веде и изложба на кучета, 
между “тънки” и “дебели”.

П.Л.Р.

Петдесет футболни запалянковци от Димитровград за пореден 
път имаха възможността да гледат голяма футболна среща — мача 
между България и Хърватска от осмата квалификационна група за 
световното в Германия през 2006 година.

За съжаление те не помогнаха на българския футболен отбор нито 
можаха да се радват на победа, понеже българските национали загу
биха с 1 : 3.

И този път организатор на посещението на мача бе КИЦ “Цариб-

нямаше ни-

род”. ДС.
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Кертб|и Трябва ли да завиждаме на старите дарибродча- едно от любимите места на царибродчани, уп- 
ни? Ако съдим според старите снимки, няма диле- ражнявали тази древна игра. 
ма - трябва! Особено като гледаме тази снимка, зае- Въпреки всичко някой ще се запита защо пък да 
нета преди повече от шест десетилетия. На нея се им завиждаме. Поради простата причина, че сега 

яда вижда някогашният хотел “Интернационал” с лят- Димитровград няма нито една лятна градина - 
ната си градина. Седналите хора, които спокойно ресторант.

•./ си пият питиетата на преден план, и танцуващите Такива уютни места в града днес просто не съ- 
посетители, на заден план на снимката. Да, танцу- ществуват. Друга пък е приказката, че и да ги има 
ват на дансинг-площадката посред бял ден. Такива ние не сме в състояние да си позволим подобни 
дневни танцови забави по онова време в Цариброд развлечения поради известното ни материално 
са се наричали “кермези”. Освен в лятната градина положение, 
на хотел “Интернационал” или “Давитковото”, как-

"укипамв
-7.

! ;* '-IIIII ? |
у ч?‘

ви 1

«
Ш«Уай*ч И накрая нека да кажем, че този гостилничар- 

§2 то са наричали този гостилничарски обект, керме- ски обект се е намирал отсреща на железопътната 
щ зи са организирани и в градината на ‘Тациното”, гара. До него се е намирала залата за кегълбан. На 
” “Галиното” и в салона на “Брезничаньете”. Много нейно място сега е построена безличната сграда

на спедициите, която все още е празна и недовър-

а
по-късно и на дансинга в парка.

В сградата, вляво от хотел “Интернационал”, е шена. 
Раб°тил и салон за кегълбан (куглана), който е билш1ш Сретен Игов

Предание от шопските краища Тъжен помен
Измина ЕДНА ГОДИНА от смъртта на

БОЯНКА ДИНОВА ВЕЛИНОВА 
(1922 - 2004)

и ОСЕМ ГОДИНИ от смъртта на
Вълчан и коджабашии но и на овцете си свириш.” Стеван

се зарадвал, станал и дотичал до 
приятеля си: “Хей, Вълчане, вълча 

Дълго време Вълчан Войводата нал и вързал коня за едно дърво, породо! Ти ходиш сам из гората, 
не ходил към Ръсовци и Ръжана. Погалил го нежно по ноздрите да Тук, Вълчане, идваха четирима 
Един ден решил да посети своя замълчи. Слезнал до пътеката и коджабашии. За тебе питаха и на 
приятел Стеван Плашоя в с. Ръ- залегнал зад един храсталак. Нас- народа казваха: “Когато хванем 
совци. Стеван няколко пъти успя- коро по пътеката се задали чети- 
вал да уплаши турците във Висо- рима ездачи. Ездачите били тур- 
ка, казвайки им: “Бях в планините ски офицери коджабашии (капи-

ЙОВЧЕ СИМЕОНОВ 
ВЕЛИНОВ 
(1924 - 1997) 
от Босилеградтози Вълчан, жив ще го одерем,

Мили родители, бабо и дядо! Годините минават, но те 
не могат да заличат безмерната ни любов към вас!

Панахидата ще отслужим на 12 юни 2005 година от 10 
часа на гробищата в Босилеград.

кожата му ще вземем, със слама 
ще я напълним и на султана в

и видях хиляди хайдути. Те казват, тани). Те били с нови дрехи и въо- Стамбол ще я подарим.” Вълчан 
че наскоро ще тръгнат в кървав ръжени до зъби. Всичките носели 
бой, ще стигнат чак до Стамбол и пушки, кубури и ятагани. Вълчан 
всички турци на Балканите ще из- взел заредена мечкарка и седнал

се засмял и казал на Стеван: “Ма
ле, колко глупав е този султан,

Опечаленото семейство Веселиновищом взима като подарък кожа на 
бият.” Турците се изплашвали и с да чака. Когато турците пристиг- страхлив хайдутин. Аз срещнах 
конете си бягали през Славиня нали на около 15 крачки, той при- коджабашии и те ме питаха къде е 
към Стамболското шосе. Хората целил и стрелял с двете цевки на Вълчан Войводата. Аз 
учудено се питали защо ли бягат пушката. Веднага взел другата пътеката, по която трябва да вър- 
турците, а Стеван спокойно им от- пушка, но видял, че няма вече в вят, за да го намерят и те богато 
говарял: “Плашил я, плашил!” Та- какво да стреля, тъй като конете ме дариха, като ми дадоха много 
ка на Стеван му останал прякорът останали без ездачи. Почакал нови дрехи, копринени чалми, 
Плашоя. Внукът на Стеван бил Вълчан да се мръднат конете и ви- пушки бойлии, кубури, приде ба- 
Йордан Плашоин. Днес в Ръсовци дял на земята четири трупа. Взел

Тъжен помен
На 19 юни 2005 година се навършва ЕДНА ГОДИНА от смъртта на на

шата мила майка, съпруга и снаха

им показах

СЛАВКА ВЛАДИМИРОВА 
(28.03.1960 - 19.06.2004) 
от с. Долна Любатарут и олово и четири коня хране- 

живее Георги Плашоин. Въпреки им всичкото оръжие и го прехвър- Ни. Виж ги, Стеване, какви са!” 
че фамилното му име е Пейчич, лил на своя кон. Съблякъл дрехи- Стеван разбрал какво е напра- 
хората по-добре го знаят като те от труповете, направил вързоп Вил Вълчан. Извадил бутилка с ра-

и също го натоварил на коня. кия и го почерпил. Вълчан пода- 
Слезнал Вълчан Войводата с След това тръгнал с турските ко- рил турските коне на Стеван и го 

коня си до Церово бранище и не не по пътеката към Ръсовци. помолил утре да отиде в гората и 
искал да язди из гората, а завил Стигнал до едно пасбище наблизо да погребе труповете, 

пътеката през бранище- до селото. Там Стеван Плашоя си
свирел с кавал.

Ти живееш в мислите и в сърцата ни. Винаги ще пазим 
от забрава хубавите спомени за теб.

С много обич се прекланяме пред паметта ти. Почивай 
в мир!

Годишния помен щс отслужим на 11 юни на гробища
та в Долна Любата. Каним всички, които познаваха Славка да ни придру
жат.

Плашоин.
1ШМ

вляво по
то. Вече бил наближил Ръсовци, пасел овцете и 
когато дочул конско цвилене пред Вълчан се провикнал: “Хей, Сте- 
себе си. Побързал към гората, сях- ване, приятелю стари, седиш мир-

Подготвил: 
Драган Кузсв Опечалени: съпруг Владимир, син Игор, дъщеря Даниела и свекър 

Александър

8 9 -110....) Тъжен помен
На 15 юни сс навършват ПЕТ ТЪЖНИ ГОДИНИ от смъртта на нашия 

мил и незабравим син, брат, шурей, вуйчо, девер и чичко
ВОДОРАВНО: 1. Река в Южна ТОМИСЛАВ СТОИМЕНОВ 

(1974-2000) 
от Босилеград

Америка. 7. Името на тенисис
та Агаси. 11. Зов за помощ. 12.
Порода ловно куче. 14. Жара- С много обич и признателност пазим спомена за твоя

та житейска мъдрост и безкрайната ти доброта.
Почивай в мир и светлина!

ва. 15. Замръзнала вода. 16.
Вид легло. 17. Съвременен на
чин на живот, обличане и др.

"ии Скърбящи: майка Борка, баща Иван. сестра Вера. зет 
Григор, племенник Вннко, снаха Сунчица. племенници Сандра и 
Йован н многобройни роднини от страната и чужбина

18. Ехо, екот. 19. Земен газ.
който обикновено предизвиква
взривове в мини. 20. Отвор на
кожата. 21. Крайпътен хотел.
22. Сграда за преработка на Тъжен поменмляко. 24. Изолиран електрон

на 17 юни 2005 година се навършват ОСЕМ ГОДИНИ 
от смъртта на

(♦мца.роводник. 25. Количество на
книги иотпечатани вестници, ! <?,. ■.

др. 26. Памучна връв в свещ ЛЕПОСАВА СТАНОЕВА 
от Димитровградили фенер. 27. Химически про-

цес в металургията. 28. Името Нека всички, които я познаваха, си спомнят за нея. В 
нашите сърца тя остава завинаги.% Ш)

Л V )на актьора Пачино. 29. Една на
ука. 30. Античен съд за течнос
ти. 32. Крилата мисъл, мото.
33, Шестата нота. 34. Инок, ка- та Бокшич. 13. Модел руски са- ди, оказания. 23. Казашки гла- 
лугер. 35. Кръвоносен съд. 36. молети. 16. фуражно растение, ватар. 24. Подова постилка. 25.

17. Най-известната картина на Председател на ОС в Димит- 
Леонардо да Винчи. 19. Вид те- ровград през 80-е години на 20 
лефон. 20. Вещество за произ- век. 26. Маяк. 27. Шифър. 31. 
водство на свещи. 21. Позиция Лично местоимение. 33. Името 

шахматната игра. 22. Леген- на актьора Марвин.

Г:Т Опечалени: съпруг Никола, син Петър и дъщеря 
Иванка със семействата си

Възпоменание
На 15 юни преди 29 ГОДИНИ престана да тупти благородното сърце 

на нашия незабравим

Река в Австрия и Германия.
ОТВЕСНО: 1. Организация на 
държавите, производители на 
петрол. 2. Порядък, 3. Модел 
руски самолети. 4. Манастир 
(ост.). 5. Дървен духов музика
лен инструмент. 6. Обработка 
на земя. 7. Модел руски авто
мати. 8. Щат в САЩ. 9. Радио
локатор. 10. Голям период от 
време. 11. Името на футболис-

СПАСЕН СОКОЛОВ ПАКЕ 
от Нови Садв

Решение на кръстословица 245 - Водоравно^ Времето минава неумолимо, но болката ни по теб е бе
зутешна. Оставаш в сърцата ни завинаги обичан и скъп! 

| Почивай в мир!
И Вечно скърбящи: татко Люба, сестри Нада и Лилия,
И вуйчо Тошко, вуйна Ветка и техните семейства

1. Дом. 3. Балон. 7. Дюза. 11. Ек. 12. Талаш. 13. Магер. 14. Кочан. 
16. Вагон. 18. Ти. 19. Апел. 20. Съвет. 21. Кос. 22. Шифър. 24. Ри
бар. 26. Минус. 27. Равин. 29. Мат. 30. Терен. 32. Дата. 34. ИЩ. 35. 
Годеж. 36. Солун. 37. Танюг. 39. “Нисан". 41. Бо. 42. Обем. 43. Ко
мик. 44. Хан.
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$ Манчин рабушшямИсторийка от шопските краища 3:

8»2* {Луде кравеДве решета за две "топчета
Куза Младенов, бакалин и механджия от Неа- да го моли: “Соколе, брат да си ми, моля тсуда 

ля, отишъл при ветеринаря Сокол Андонов в не слушаш Куза, недей да го скопяваш. Той е 
Борово и го повикал да му кастрира овнове, ко- полудял, но ние не сме. Искай, каквото искаш, 
зели, бикове и свине. Попитал ветеринаря за це- но не го слушай!” Сокол й казал, че вече е дал 
ната на услугата и той му казал: “Кузе, идва Ко- обещание, което сега не може лесно да не из- 
леда, пък ние нямаме орехи. Ако можеш да ми пълни, но бабата била упорита и настоявала Со- 
дадеш две решета орехи, пари няма да ми да- кол да измисли някаква причина. “Добре, ще му 
ваш”. Куза се замислил и отврънал: “Ех, Соко- откажа ако ми дадеш две решета орехи”, казал 
ле, това ще бъде много трудно. Баба Руса пази Сокол. Бабата отдъхнала и веднага донесла 
орехите като очите си. Трябва нещо да измие- орехите, 
лим..." След малко на Куза хрумнал план и го 
разказал на Сокол: ”Когато завършим с доби- от 12 растега и се обърнал към Сокол: “Хайде, 
тъка, ще влезнем вкъщи на греяна ракия. Аз ще Соколе, хайде на работа!” Сокол постъпил спо- 
те попитам можеш ли да скопиш и мен, а ти ка- ред плана, сиреч отказал на Куза. “Как така не 
жи, че можеш, но ти трябва въже от 12 растега. искаш? Ма, ти нали ми обеща, бе?”, викал жес- 
Аз ще отида при Апостол за въже. Баба Руса си- токо “сърдитият” Куза. Сокол му отговорил: 
гурно ще те моли да не ме скопяваш. Поискай й “Ако те скопя, от силни болки ще ми “умурда- 
две решета орехи. Когато се върна, ще погледна риш” инструментите и след това няма да мога 
в дисагите, за да видя дали тя ти е дала орехите, да работя." “Добре, щом не искаш да ме ско- 
След това ти ми откажи, пък аз уж ще се разсър- пиш, няма да ти платя за добитъка”, казал Куза. 
дя и ще кажа, че не искам да ти платя за скопя- “Добре де, няма да ми плащаш, но нека баба Ру- 
ването на животните."

Сокол се съгласил с плана. Дошъл петък. Бо- кия, ако има”, отвърнал Сокол. Баба Руса щас- 
ровци тръгнали на пазар. Сокол сложил нужни- тливо започнала да вика: “Има, има, как може 
те неща в торбата си, сложил дисагите и яхнал да няма...!” 
коня. Когато стигнал в Невля, минал през река
та и влезнал у дома на Куза. Срещнал го домо- си пийнали, сърдечно се сбогували, 
кинът и го завел в оборите. Дошли и други хора 
да помогнат. Няколко часа работил Сокол и ко
гато завършил, Куза го поканил да влезнат на 
греяна ракия. Баба Руса слагала яденето на ма
сата. Куза попитал Сокол: “Можеш ли да ско
пиш и човек?” “Мога, Кузе, мога, само че аз ня
мам толкова дълго въже. За тая работа ми тряб
ва въже от 12 растега, понеже трябва тъй здраво 
да те вържа, че да не можеш въобще да мър
даш.” Куза отишъл при Апостол да търси въже, 
а Сокол останал сам с баба Руса. Тя започнала

-Нема да ми веруйеш, Манчо, кво 
ми се случи онядан у оборат! Кому ки- 

«I' ко да кажем, смейе ми се и каже да съм 
това сънувал, а некои направо да съм отка

чил! А еве, жив ми кърс, истина йе кико що гледам 
съга тебе! - спре ме насред пут Добри Говедаринът.

-Ещо да ти не веруйем, денъска свакиква чудеса 
гледамо, айде разкажи ми! - осоколи га я.

-Че почнем кико ме бабата изрита йоще у съвиняло 
да идем у кошаруту да нараним говедата, нали си 
имам три краве и две юнице, оти от синочка рову...

-Е, требе да су биле гладне!
-И я тека мислео, ама очеш! Улазимя на вратата, а 

оне кико ме видоше, завъртеше опашкье къмто ме-

След малко на вратата се появил Куза с въже

Н0
“Кво сте се разровале теквея, та целу ноч сън не да

вате на комшилък?” - нали знайеш човек понекига 
със животната и да ти кажем понекигаси орати

по-добре се разбирам с ньи, отколкото с човеци. Оне 
се поузмуваше и погледаше къмто най-младуту 
юницу, а она изкоколи къмто мене: “Ти кво мислиш, 
ако смо говеда нищо не разбирамо! Чумо и нийе си
ночка кво се орати на телевизиюту...” Незнам колко 
време съм зевал, а да не бъкнем, кига ме пак засече 
Юницата: ”Нема повече да окаш “говедо”, а че се 
държиш с нас по европейскьи стандар! Видиш 
кво ни се готви: менгьуше и значкье, пасоши, с кои 
може да путуйемо из целу Йевропу. Нема кико тебе 
да чекамо визе по неколко године, а щом добийемо 
пасошйете, че имамо и визе! Видиш ли, у Йевропу 
повече ни цене, че имамо и кърщелно и не знам кво 
йоще, ама знайемо дека отсъга натам нема да тег- 
льимо и че имамо висок стандар...”Кво че имате?” - 
най-после се посузе я. “Стандар, Добрине, стандар! 
По стандар че ни раниш, поиш, че ни чистиш и ко
шаруту че прайиш, та по стандар да имамо место за 
йеденье и преживанье...” “Малко ли беше що с тия 
стандарди полудите съв народ, та са и животната че 
полуде?” - поокопити се я и се обърну къмто Юницу- 
ту: “Добре, че имате менгьуше, пасошйе и визе и не 
знам кво йоще, ама знайете ли дека тия ньини стан
дарди полудите ньиньете краве и са щом чую “луде 
краве” избиваю гьи на место?” Оне се само спогле
даше и ми завъртеше опашкье.

-Съга Манчо, не знам кво да прайим! Чудим се да 
се готвим ли за нъиньите йевропейскьи стандарди 
или пак да си гьи чувам кико деда и прадеда?

-Слушай, Добрине, я гьи зарежи тия стандарди, не 
йе за добро. На нас ни натрапую тия ньини стандар
ди, а я им погледни нъиньите стандарди - све затро- 
вано и натъпкано с хемикалийе... Кажи им дека нийе 
си имамо балканскьи стандарди: зимуска говедата 
ранимо със сенце и детелину, а пролети гьи изкару- 
йемо на пашу, па и месото им месо, млекото им мле
ко, а на телчината да се не нагледаш, от убава 
по-убава! Ега, Добрине, излезну по-паметна от чове
ците и не се подведу под европейскьи стандарди, оти 
лоше им се пише!

са даде поне още един филджан от греяната ра-

Двамата приятели си намигнали и след като

Подготвил: Драган Кузев
ли

Живот
Вид сапунена пяна - малко щипе очи
те, повече джоба.

Карич
Лото за новинари: вместо числа се 
зачеркват кариери!

Кощуница
Закостеняване на електората, кой
то се подпира с просешка тояга.

Отечество
Тунел, облепен с тапети от жълта 
преса.

ТВ Пинк
Електронен Вампир с дигитални зъби.

Филип Младенович

)

Освободете ги от данък -Ма и я тека мислим, само не знам кво че кажу го-
Манчаведата!След дадените предложения от страна на 

Мандатно-имунитетната комисия за членове на 
управителните и надзирателните съвети на ве
домствата и предприятията, чийто основател е 
ОС, отборникът от ДС Горан Петков попита об
щинското ръководство “Защо в съставите на 
управляващите органи няма предложени хора 
от селата”.

- Понеже тези функции не са платени, намере
нието ни беше да “освободим” хората от селата 
от допълнителни разноски за пътуване на засе
дания, отговори кметът Владимир Захариев.

- Тогава предлагам жителите от селата да ги 
“освободите" и от плащането на данък, от смет
ки за ток и др., отвърна Петков.

♦Пълзенето е базов спорт за 
подлизурките.
♦Сърбия е болник в стабилна 
кома. компютъра и човека побе

дител стана един наш ми
нистър. Най-бързо изчисли 
30 процента.

Ивко Михайлович
♦Загубихме войните, но беше 
важно да участваме.

Александър Стоядинович
♦Те са толкова големи про
тивници на говора на омра
зата, че не избират думи.

Мирослав Маркович
♦В съревнованието между

Бато Милатович
♦Ние пазим ниво. Най-много 
крадят тези от върха. 
♦Продадохме си душата на 
дявола и сключихме и други 
изгодни сделки.

Ненад ВучетичП.Л.Р.
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