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Министрите на външните работи на СЧГ и България посетиха Димитровград

я..I Г«

* Особен отпечатък на отношенията даде министърът на външни
те работи на България Соломон Паси и като министър, и като 
председателстваш на ОССЕ, * За пръв път от 85 години насам бъл
гарите от тези краища могат да гласуват и да определят бъдеще
то на България, което е тясно свързано с бъдещето на Сърбия и аз 
призовавам всички, които имат право на глас да гласуват

Напоследък Димитровград ската скупщина, двамата ми- Сърбия • и Черна гора те
най-напред се отбиха в село 

мента - Програма за сътрудни- Градинье, намиращо се на са- 
чество между двете страни в мата граница. За жителите на 
областта на образованието, селото българският министър 
културата и спорта за периода донесе подарък — камбана за 
от 2005-2007 година, както и местната църква “Свети Спас”, 
съвместна декларация под наз- възстановяването на която 
вание “Балканите без грани
ца”.

стана място за срещи на висо- нистри подписаха два доку- 
ко равнище между политици от 
Сърбия и Черна гора и Р Бъл
гария.

След неотдавнашната сре
щата на премиерите на двете 
държави, на 21 юни Димитров
град бе домакин на външните 
министри на СЧГ Вук Драшко- 
вич и на България Соломон 
Паси.

приключи неотдавна.
След разговорите, приема 

при кмета на общината и посе
щението на съвместната жп га
ра, двамата министри се обър
наха към жителите на града в

Министрите Соломон Паси и Вук Драшкович 
Подписват ДекларациятаДвамата министри дойдоха 

заедно с кортеж леки коли от 
София, където Драшкович кац
нал със самолет. На влизане в

По време на срещата, която 
се проведе в залата на Общин-

голямата зала на Центъра за и на въпроси на журналисти, 
култура и отговаряха на техни (На стр. 2)

Президентът Георги Първанов: Подписано е споразумение за 
еврорегион „Нишава"______

По прекия път до 

Европейския съюз
Споразумение за сформиране на еврорегион 

„Нишава“ беше подписано в Пирот миналата 
седмица. Под документа, който обезпечава 
пряк път до Европейския съюз (ЕС) подписите 
си сложиха председателят на сдружение „По- 
нишавие“ Драган Милосавлевич от името на 
Пиротски окръг и председателката на сдруже
ние „Нишава“ Силвана Каменова от името на 
Република България.

той. В тази контекст президентът Първанов 
предложи магистралата София -Ниш като част 
от Коридора 10, заедно да строят България и 
Сърбия при най-прякото участие на Турция, за 
която тази пътна артерия също има голямо зна
чение.

Участниците в Осмата международна конфе
ренция на Балканския политически клуб, в кой
то членуват десетина бивши президенти, пре
миери и министри предложиха да се създаде ре
гионален орган, който да координира инфрас- 
труктурните проекти с финансиране от между
народни институции, работещи на Балканите.

Най-добрата инвестиция за европейското бъ
деще и за сигурността на Балканите е инвести
цията в инфраструктурата, заяви българският 
президент Георги Първанов на Осмата конфе
ренция на Балканския политически клуб в Со
фия “Изграждане на регионална инфраструкту
ра на Балканите и европейската интеграция”. 
Много важно е страните на Балканите да разбе
рат, че големите енергийни, транспортни и те
лекомуникационни проекти не са по силите на 
нито една отделна държава и изискват обедине
ните и координираните усилия на всички засег
нати страни, изискват прякото финансово анга
жиране и на страните извън региона, поясни

(На стр. 2)

Продължен е договорът за междуу- 
ниверситетско сътрудничество 
Ниш - Велико Търново_____

Най-добре работещ 

договор
* Първият договор е подписан още през 
1978 година ^Габровци на научна конферен
ция в Електронния факултет в Ниш

Ректорите на университети- работещият двустранен дого- 
те в Ниш и във Велико Търново вор, поради което се съгласиха 
Градимир Милованович и валидността му да продължи и 
Иван Харалампиев подписаха следващите пет години. Висо-
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2010 година. Те констатираха, установените 
че съществуващият договор за връзки между факултети, пре- 
сътрудничество в периода подаватели и студенти. 
2000-2005 година е най-добре

партньорски
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Преговорете ЕС -
СЧГ през октомври

"Балкешше без граница"
(От стр. I)

Вук Драшкович каза, че със 
Соломон Паси са подписали 
споразумение за взаимно сът
рудничество в областта ма об
разованието, културата и спор
та и декларац 
граница”. “Преди това бяхме в 
село Градиньс, където моят 
колега и приятел Соломон Па
си дари камбана за манастира. 
Пробвахме звъна па камбана
та и той ще се чува на седем ки
лометра от селото, което е дос
татъчно да се чуе и в Сърбия, и 
в България. По този начин със 
звука си тази камбана допълни
телно ще свързва нашите два 
народа”, подчерта Драшкович 
и добави:

“Бих искал да кажа, че отно
шенията между двете държави 
са най-добри в досегашната 
история. Колко' отношенията 
са напреднали показва и фак
тът, че аз днес съм домакин на 
г-н Паси, а заедно дойдохме с 
една кола от София до Димит- 
ровград-Цариброд. Що се от
нася до границите, те нека да 
съществуват на картите, в до
кументите. Бих казал, че осо
бен отпечатък на отношенията 
даде министърът на външните 
работи на България Соломон 
Паси и като министър, и като 
председателстващ на ОССЕ. 
България е щастлива, че има 
такива хора, хора с визия. Тя 
вече осигури мястото си в 
Евросъюза. Честитя на Бълга
рия и изтъквам, че това е от ог-

Европейският комисар по разширяването Оли Реи потвърди, 
че целта на Европейския съюз е да започне преговори за сключ
ването на Споразумение за стаблизираие и асоцииране със Сър
бия и Черна гора през октомври, на петата годишнина от демок
ратичната революция в Белград. На пресконференция в Брюк
сел след разговора със сръбския премиер Воислав Кощупица в 
Брюксел Рен заяви, че е похвалил Кощупица за значителния на- 
редък, който сръбските власти са осъществили през първите ме
сеци на тази година в сътрудничеството с Хагския трибунал. Рен 
похвали също сръбското правителство за бързата реакция след 
излъчването на видеозапис за Сребрсинца, което показва реши
мостта на сръбското правителство да работи за помирение.

ия“Балканите без

Но прекия път до ЕС
(От стр. I)

- Еврорегионът “Нишава”, 
обединяващ крайграничните 
общини от тази част на сръб
ско-българската граница, е 
своеобразен принос за по-ско
ро присъединяване към евро
интеграциите, защото с това на 
практика показваме интереса 
си към Европа, подчерта Ми- 
лосавлевич след церемонията 
на тържественото подписване 
на споразумението.

Началникът на Пиротски ок
ръг Весна Миялкович уточни, 
че със сформирането на този 
еврорегион се очаква интензи
фициране и задълбочаване на 
сътрудничеството между съсе
дите на икономически план и 
по-лек достъп до фондовете на 
програмите СА1ШЗ и РАК за 
презгранично сътрудничество.

- Аз съм удовлетворена от 
подписването на това споразу
мение, защото това е корона на

едногодишните ни усилия, каза 
Сипвана Каменова. Тя добави 
още, че очаква положителни 
ефекти не само в областта на 
икономиката и туризма, но и в 
инфраструктурата, екологията, 
културата и образованието.

- С подписването на спора
зумението за еврорегиона “Ни
шава” продължаваме нещо, ко
ето започна много по-рано, ка
за Любов Добрева, кмет на об
щина Драгоман. Тя поясни, че 
общините Драгоман и Димит
ровград си сътрудничат отдав
на и сега към тях се присъеди
няват и други общини от двете 
страни на границата.

- Вече имаме съвместни 
проекти за защита на река Ни
шава, за развитието на туриз
ма, както и програми в образо
ванието и културата и за пар
тньорски връзки между наши и 
ваши фирми, които сега много 
по-лесно ще се реализират, 
уточни Добрева.

В село Градииье двамата министри бяха 
посрещнати с пита, сол и пипер

ромно значение за СЧГ. На пъ
тя си към НАТО и европейски
те структури ние ще използва
ме опита на България.”

Соломон Паси каза: "Това, 
което Вук посочи, аз приемам 
като оценка на моето прави
телство, оценка на дейността 
на моята страна, на моя парла
мент, на моя министър-пред
седател. Благодаря за голямо
то сътрудничество, което 
имахме през последните ня
колко години. Съгласен съм, че 
отношенията между нашите 
две страни никога не са били 
по-добри. Наистина пред нас 

има нов европейски шанс, 
нова европейска перспек
тива и аз мога да ви уверя, 
че България е страната, 
която подкрепя СЧГ във 
всичките й усилия да се 
присъедини към европей
ските структури. Ние сме 
готови да споделим на
шия опит с вас, за да по
могнем на СЧГ да се при
съедини към европейски
те структури.”

На въпроса как комен
тира участието ( за пръв 
път) на хора от димитров
градско и босилеградско 
в предстоящите избори в 
България (тези, които 
имат двойно граждан
ство), Соломон Паси от
говори: "Благодаря на 
правителството на СЧГ и 
лично на министър Драш
кович за разрешението, 
което получихме, нашите

сънародници в Цариброд и Бо
силеград, това което ние нари
чаме Западните покрайнини, 
да гласуват. Това говори за ед
на нова политическа култура. 
За пръв път от 85 години насам 
българите от тези краища мо
гат да гласуват и да определят 
бъдещето на България, което е

Вътрешен външен и 
външен външен министър

Пред димитровградчани Вук 
се похвали, че учи български 
и това илюстрира с шего
вито изречение: “Бил съм се 
напил, а после съм се бил, 
бил!” Представявайки два
мата министри, водещата 
каза: “Пред вас са двама 
външни министри”, на кое
то Паси напомни за богат
ството па българския език 
по следния начин: ”Вук 
Драшкович е вашият вът
решен външен министър, а 
аз съм вашият външен вън
шен министър”.

За мултиетмическо 

Мосово тясно свързано с бъдещето на 
Сърбия, и аз призовавам всич
ки, които имат право на глас да 
гласуват и да дадат пример на 
нас. които живеем в България, 
за избирателна активност. Що 
се отнася до днешната визита 
бих добавил, че тя е знакова, 
мечтана и за нея работим в 
продължение на много години 
с нашите приятели от СЧГ. Не 
случайно избрах тази визита 
да бъде последното ми пътува
не в чужбина в рамките на се
гашния ми мандат. Тя има зна
ков завършек на един успешен 
мандат”.

Пред жителите на Димит
ровград в залата на Центъра за 
култура Вук Драшкович между 
другото каза, че “България с 
присъединяването си към 
Евросъюза през 2007 г. поема 
ролята на локомотив и за СЧГ, 
защото пътуваме в същата по
сока.”

Соломон Паси изтъкна: 
“Макар че формално все още 
нито СЧГ, нито България са 
членове на Евросъюза, двете 
страни установиха европейски 
отношения помежду си и аз 
специално искам тук пред вас, 
моите сънародници от Запад
ните покрайнини, да кажа, че 
Вук Драшкович е човекът, кой
то направи много за двустран
ните отношения”.

“трябва да укрепи сигурността 
и стабилността на региона”. За 
неприемливо се определя вся
ко решение, което е едностран
но или което ще доведе до 
употребата на сила, както и 
всяка промяна в сегашната те
ритория на Косово.

Лидерите от ЕС заявяват го
товността си да осигурят ци
вилно и военно присъствие, ко
ето да гарантира сигурността и 
защитата на малцинствата.

Европейските лидери, учас
тващи в срещата на върха в 
Брюксел, се обявяват за мулти- 
етпическо и демократично Ко
сово без териториални проме
ни до момента, в който бъде 
определен окончателният му 
статут. Това се посочва в про
екта за заключителна декалра- 
ция от срещата, цитиран от 
агенция Франс прес. Прегово
рите за статута на областта 
трябва да започнат тази годи
на, ако международната об
щност прецени, че косовските 
власти са покрили поставените 
от ООН демократични стан
дарти.

Лидерите от ЕС обаче пре
дупреждават, че “международ
ният изпит не е взет предвари
телно” и настояват временните 
управляващи институции да 
удвоят усилията си, и по-кон
кретно по отношение на завръ
щането на бежанците и защи
тата на всички общности в Ко
сово. Европейските лидери 
настояват политическите пар
тии да демонстрират “добра 
воля за намиране на общопри- 
емливо решение”, като същев
ременно пр 
Белград “да насърчат активно 
косовските сърби да заемат по
лагаемото им се място в косов
ските институции”. В проекто- 
декалрацията се изтъква, че бъ
дещият статут на Косово

Добросъседско сътрудничество

Приятел в нужда <з познава
Известно е, че в село Звонци щини ( и пе само в тях) напра- край е изключително бедно и 

не може с абсолютно никаква 
материална помощ да помог
не на добродетелите от Враца 
и Мездра — решиха да им по
могнат с работна ръка, защото 
след наводненията някои хора 
са останали без жилища. Тъй 
като е известно, че хората от 
Дерекула са добри майсто
ри-строители и понеже от 
двете общини безвъзмездно им 
помогнаха за възстановяване 
на черквата — сега звончанци 
искат да им се реваншират.

от една година се реставрира виха истински потопи и нане- 
единствената черква в този соха огромни щети. Дори бъл- 
край. Черквата “Свети Илия” гарската официална власт 
почти е възстановена и на призна, че сама не може да се 
Илинден (2 август) се очаква да справи с последиците от поро- 
бъде осветена. Без съмнение ите и поиска помощ от НАТО. 
това нямаше да се случи, ако на Комисията по бедствия и ава- 
жителите от Дерекула не по- рии към Българския министер- 
могнаха няколко общини от ски съвет се обърна към Евро- 
България. Най-голяма матери- атлантическия координацио- 
ална помощ им оказаха общи- нен център за действия при 
ните Мездра и Враца, за което бедствия.
“Братство” не еднократно пи- И както казва старата пого- 
са... ворка “Приятел в нужда се поз-

За съжаление в началото на нава”, така и жителите на с. 
юни водните стихии след про- Звонци решиха да помогнат! 
ливните дъждове в тези две об- Тъй като населението в този

изовават властите в

А.ТашковТ. Петров
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(От 1. стр.) тържеството на 15 юни в Ниш. Сред тях бяха 
проф. д-р Иван Харалампиев - ректор на Ве
ликотърновския, и проф д-р Илия Немиген- 
чев - ректор на Габровския университет, кои
то завериха удължаването на срока на същес
твуващия договор за сътрудничество.

- Ние имаме всъщност тристранен договор 
- Търново, Габрово и Ниш, за да можем да 
отговорим на това, което има Ниш, каза Ха
ралампиев, а Немигенчев уточни, че първият 
договор с Ниш е бил подписан още през 1978 
година.

- Ежегодно обменяме делегации между 
двата университета. Тези връзки прерастнаха 
вече и на ниво преподаватели. След няколко 
дни - на 28 юни от Габрово тръгва микробус 
пълен с преподаватели, изпратили своите 
доклади за участие в научна конференция, ко
ято ще се проведе в Електронния факултет в 
Ниш към края на този месец. Същевременно 
ние получаваме доклади за срещата, която 
през ноември ще се проведе в Габрово и кои
то ще бъдат публикувани в сборник от наша
та научна конфереция. По този начин се обо
гатява сътрудничеството и възможността за 
взаимно въздействие, уточни проф. Немиген
чев.

За парламентарните избори 
в България, насрочени за утре 
(25 юни), ще бъде открита из
бирателна секция в салона на 
КИЦ “Цариброд” филиал Бо
силеград. Гласуването ще се 
проведе от 7 до 19 часа.

Председателят на Програм
ния съвет на КИЦ Иван Нико
лов заяви, че освен 31 босилег- 
радчани с българско граждан
ство, изразили желание да гла
суват, правото на глас ще мо
гат да упражнят и всички онези 
български граждани, които по- 
дадат заявки на самата дата на 
провеждането на изборите. На 
гласувалите в българския пас
порт ще бъде слаган печат, с 
което ще се потвърждава учас
тието им в изборите.

На предстоящите парла
ментарни избори в България 
ще могат да гласуват и ди- 
митровградчапи, които 
имат двойно гражданство. 
Избирателна секция с раз
решение от Министерство
то па външните работи па 
СЧГ ще има в КИЦ “Цариб
род”. Правото па вот же
лаещите ще осъществяват 
с бългреки паспорт, а докол- 
кото лицето не се намира в 
списъка ще може да бъде 
добавено на място.

От посолството на Републи
ка Бългрия в Белград ще бъдат 
предоставени всички необхо
дими документи за провеждане 
на изборите - бюлетини, про
токоли и пр. От България ще 
пристигне лице - председател 
на избирателната секция в 
КИЦ, а останалите членове на 
избирателната секция (замес
тник-председател, секретар и 
два члена) са определени по 
предложение на КИЦ. Избори
те в КИЦ ще бъдат контроли
рани от наблюдатели, предло
жени от страна на партиите и

- Магистратурите са открити за всички 
чуждестранни граждани, както и за нас, и все
ки може да кандидатства и да изкара всички 
програми, които съществуват в редовните и 
ускорените курсове, добави още той.

- В Габрово имаме и чуждестранни студен
ти, най-много от Република Турция, преди 
всичко изселници, които по-рано заминаха за 
Турция, а децата им се връщат да се учат тук. 
Студентите от Македония и Сърбия и Черна

Проф. д-р Илия Немигенчев: Габров
ският университет поддържа 18 спе
циалности, от които шест в областта 
на електрониката, компютрите и ко
муникациите, шест в машинострое
нето и шест в областта на икономи
ката. Това му дава облика на универ
ситет и го представя като един силен 
специализиран университет.

гора са силно изявяващи се и успешно завър- 
След периода на отлъченост от Европей- шват следването при нас. Освен тях^ имаме 

ската университетска асоциация, Нишкият *°Ра и °т Молдова, Украйна и от района на 
университет възстанови старите и установи Бесарабия, а сега се очертава трета група от 
нови връзки с университетите в света. Това сРеДна Азия - Иран, Афганистан и Индия, ка- 
потвръждават множеството поздравителни за Рект0Рът на Габровския университет, 
телеграми по случай 40-годишния юбилей и 
личното присъствие на гости от чужбина на

коалициите, които участват в 
изборите.

П.Л.Р. и А.Т.
В. Богоев

Сформирана комисия за емблема ЗСМЛЯЧССШ! СрСЩЯ

Димитровград или 

Цариброд?

в Скопие
фолклорния ансамбъл към Центъра за култу
ра, които ще изпълнят подбрана програма.

В общинското ръководство подчертават, 
че планират да излъчат и видеозапис за при
родните и стопански потенциали, с които раз
полага Босилеградско. С презентацията се 
цели да се привлече вниманието на преселни
ците, които искат да инвестират в общината.

П.Л.Р.

По покапа на гражданското сдруждение 
“Босилеградско” от Скопие, довечера на Бо- 
силеградската среща в македонската столица 
ще присъстват и многобройни гости от Боси
леград.

Освен представителите на общинското 
ръкводство, на неправителствените органи
зации - КИЦ “Цариброд” филиал Босилеград 
и “Матица на българите в Сърбия”, гости на 
нашите преселници ще бъдат и членовете на

Димитровградска община, 
както и всички останали общи
ни в Сърбия, трябва 
свой герб, по който ще се раз
познава. Тя и досега имаше 
свой отличителен знак, но той 
трябва да се стилизира в духа 
на времето, в което живеем. За 
тази цел Общинският съвет 
сформира комися, която да 
предложи 
му “иновиране”. В комисията 
са двама художници Димитар 
Илиев и Димитар Димитров и 
журналистът Сретен Игов.

Под бъдещия отличителен 
знак трябва да бъде изписано 
името на града и годината 
1890, когато селището офици
ално е получило статус на град.

Кое име ще бъде изписано, 
Цариброд или Димитровград, 
бе повод за разискване и по

един друг въпрос — кога ще се 
върне старото име на града.

Както е известно инициати
ви за това има от отдавна, а 
има и решение на Общинската 
скупщина от времето на ДОС, 
което тогава пред съответните 
републикански органи оспори
ха от Социалистическата пар
тия (уж не било валидно пора
ди недостиг на кворум и по
добни).

Членовете на ОС се съгласи
ха непременно да се активизи
ра инициативата за връщане 
старото име на града, не само 
заради това кое име да се наме
ри на герба, но и за да се 
изправи една своеобразна неп
равда, когато с декрет бе нат
рапено сегашното име на гра

да има

Реагиране

Защо <а такива младите ни?най-подходящото

В един от предишните броеве читателите 
можаха да научат, че в Министерството на 
просветата и спорта в Белград е била прове
дена среща на министър Слободан Вуксаио- 
вич с представители на почти всички общини в 
републиката. Основната тема е била, меко ка
зано, лошото поведение на непълнолетните.

Както казва народната поговорка —“Всеки 
се чеше, където го сърби”, така и аз, като автор 
на тези редове, искам да споделя моя части
чен опит и наблюдение върху учениците от 
Димитровградско и Босилеградско.

Вече десет години придружавам стотина 
ученици от Димитровградско и Босилеград
ско, които пътуват и летуват па Българското 
Черноморие. В тяхната компания съм и по 
време на пътуването, най-често с влак, което 
продължава и по десетина часа. Те просто ме 
учудват с поведението си, ръгат се с лакти при 
качването, не се съобразяват с кротко отстъп
ващите им възрастни хора. Пред тях 
ват даже и майки с малки деца на ръце и бре
менни жени! Младежите па възраст от 14-15

години се изтягат възмутително на седалките ■ 
и се правят, че не виждат изправените до тях, ! 
едва държащите се на краката си. старци и ин- I 
валиди с бастуни.

Утешително е, че това не е характерно за 1 
всичките. Има деца, които предизвикват въз- ! 
хищение с външния си вид и възпитани обнос- I
ки.

Тревога буди и подчертаната агресивност 
на младите хора на улицата, а и в самата по
чивна база.

Излагат държавата! Излагат училището! 
Излагат семейството си! Каква е тази злоба у 
младите хора към реда и порядъка?

Учениците най-често се “възпитават” пред 
и във ... кръчмите, сред гъст цигарен, а не ряд
ко и наркотичен дим. Те твърде често са и пия
ни... Смятам, че освен родителите и препода
вателите, местните телевизия и радио също 
трябва да поемат ангажимент за възпита
ването на подрастващите.

да.
А.Т.

Пияни младежи 

счупили ограда
Димитровградчанинът Момчило Виданович тези дни ни информира, 

че миналия петък вечерта няколко пияни младежи нахлули в двора му, 
като счупили дървената ограда. Той сподели, че не посмял да излезе на
вън. От прозореца забелязал, че момичетата, които били в “пияната 
компания” били съблечени по гащи?!

Напоследък в Димитровград се случиха много подобни "бунтувания” 
на младежите, а местните кафенета пък често се стига до сбивания.

отстъп-
7\ Петров

Б.Д.



Новини от <&жсфт
Закрито е 39-то Народно събрание

24 юни 2005

За сигурността 6 изборния ден

кшнири и 30 000 полицаи Оня маса
то Народно събрание оставяме управляващите оставят стра- 
сдпа по-стабилна България - на, в която безработицата е 

финансово и тръгнала надолу и дават шанс
в на, Капитан Анреево, Лесово и представители на неправителстве

ни организации. Предвиден е и 
брифинг с Централната избирател
на комисия (ЦИК) за правните ас
пекти и други процедурални въп
роси, както и разговори с ръковод- 

краднати лични карти, както и стпото на цик и с иаблюдателна- 
Около тридесет хиляди слу- за тези, чииго заявления за ид- та МИсия иа ОССЕ. На 25-и юии 

жители на реда ще осигуряват завапе на лична карта са в про- представителите па ПАСЕ ще наб- 
сигурпостта в изборния ден, цес на обработка. Тази ссдми- людават изборите в различни сск- 
съобщиха от МВР иа България, ца звената за издаване на доку- чии.

Избирателните секции 
България ще са близо 12 000. Малко Търново.
Полицията ще разчита и на 
местните власти при обезпеча- издаване на удостоверения за 
ването на реда в деня на гласу- гражданите с изгубени или от-

икономически,
във външнополитически план. на следващото правителствоСъздадена е организация за
Това заяви председателят на да укрепи и разшири тази тен- 
ПГ на НДСВ Станимир Илчев денция. - Оставяме страна, ко- 
по време на тържественото за- ято има преструктуриран и за

това по-лесен за ефективно уп-

ването.

ссдание на парламента, на кое
то бе закрито това Народно равление външен дълг, който в 
събрание. сравнение с 2001 г. е намалял с

- Оставяме многопартийна 3 милиарда евро. Оставяме 
която беше относи- България, в която големи гру

пи наши сънародници форми-

Българскитс граждани, преби
ваващи иа територията на Косово, 
ще могат да гласуват на изборите 
за Народно събрание на 25 юни в
секция при Българското диплома- | промените в закона за полити- 
тичсско бюро в Прищина. “До мо- | ческитс партии и за избиране на нагласа за битието си и за 
мента имаме постъпили 71 молби 
за участие в изборите от български 
гражднаи, пребиваващи на терито
рията на Косово”, заяви специално 
за БТА ръководителят на Българ
ското дипломатическо бюро в 
Прищина Николай Колев. Според 
него своя вот ще дадат предимно 
представители на българския вое
нен контингент в Призреи, на бъл
гарския полицейски контингент иа 
територията на цяло Косово, както 
и български служители в междуна
родните организации - ЮНМИК,
ОССЕ и Косовската агенция за

система, 
телио санирана в резултат на

раха в себе си по-оптимистич-

общото бъдеще, подчета Стана народни представители, по
сочи Илчев. - Оставяме една нимир Илчев.

13 отговор на изтъкнати про-България, която впечатлява 
света все по-силно, която успя пуски и недостатъци Илчев по
да постигне убедителния пока- пита кой мандат на Народното 
зател за нараснали инвестиции събрание след демократичните
- средногодишно увеличаване промени не е имал такива, 
на инвестициите от 15 процеп-

Премиерът Сакскобургготски 6 
Монтана:

приватизация.
Около тридесет жандармерис- менти за самоличност работят 
ти ще бъдат ангажирани за из- с увеличено натоварване и ще 
борите. Те ще са разпределени са на пълен работен ден на 25 
основно в големите градове. В юни.
София ще се засили охраната 
на рисковите дипломатически От 24-ти до 26-и юни предста- 
представителства. От пожар- вители на Парламентарната асам- 
ната проверяват всички изби- блея на Съвета на Европа ще бъдат

г п „ __ на наблюдателна мисия в Ьълга-рателни секции. В събота ще рия зд парламентарните „збори.
бъде засилен паспортно-визо- делегацияТа ще се срещне в парла- 
вият и охранителният контрол, 
основно на ГКПП на Калоти-

йришшша ш 

I нашият песимизъм
Списъкът на партиите и 

коалициите, заедно с техни
те уеб сайтове и с подробна 
информация за предизбор
ните им платформи може 
да се види на сайта на Ми
нистерството на външни
те работи на България.

Адрес: ЬНр://\лллм.т1а.доу- 
егптепкЬд/1пс1ех.р11р?11с1=28

* * *

мента последоватлено с парламе- 
тарните политически сили и с

Представен проект на Световната банка

Престоят по границите на 

Балканите стига д© 98 маса
* 10 млрд. евро за инфраструктурни проекти се влагат в региона

пия на Пакта за стабилност - 6Приблизително около 98 часа се проведе през минималния уи- 
престой по границите на Балкани- кенд в резиденция “Бояна” в Со- млрд. евро, и заеми от Европейска- 
те се събира на един камион, който фия. Гуитинк подчерта, че Бълга- та инвестиционна банка - 4 млрд. 
преминава по направлението рия и Румъния трябва да обърнат евро. Немалка част от тези сред- 
Истанбул-София-Ниш-Бел- по-голямо внимание на европей- ства все още не са усвоени - те са за

же- изграждане на Дунав мост - 2, заград-Загреб до Западна Европа, ските транспортни коридори и 
Този престой може да се намали лезопътния транспорт. Само 4-5% магистралата София-Ниш, за съз- 
наполовина на около 51 часа, заяви от превозите от Западна Европа даване на свободна зона за търго- 
Паулус Гуитинк от офиса на Све- към Турция се извършват по же- вия в региона, за регионална ави- 
товната банка (СБ) в Скопие. лезниците, а останалият обем то- компания и др. Орландо Аранго от

Той представи проект на СБ за вари се транспортира с кораби и Европейската инвесиционна банка 
интегриране на транспорта и тър- автомобили, подчерта представи- (ЕИБ) отбеляза, че вече е време 
говията в региона пред участници- телят на банката, 
те в Осмата международна конфе- На конференцията стана ясно, нието си към сектори, свързани 
ренция “Изграждане на регионал- че през последните 6 г. в региона са със здравеопазване, образование и 
на инфрастуктура на Балканите и влезли повече от 10 млрд. евро за научно-изследователски дейности, 
европейската интеграция”, която инфраструктурни проекти по ли- Богомил Грозев (в."Сега")

- След посещението ми в Брюксел вече нямам съмнение, че 
България ще стане член на Европейския съюз в определения 
срок през 2007 година. Притеснява ме, обаче, песимизмът у нас, 
заяви при посещението си в Монтана премиерът Симеон Сак
скобургготски.

В пленарно заседание, а и в личен разговор с мен по-късно 
френският президент Жак Ширак заяви, че няма опасност от от
лагане на членството на България. Проблемите с Европейската 
конституция също няма да се отразят на нашето членство, каза 
премиерът.

правителството да насочи внима-

Да не се спира приемането в ЕСБГ туризъм
Председателят на Парламентарната асамблея на Съвета на Евро

па (ПАСЕ) Рене ван дер Линден призвоа Европейския съюз да не спи
ра процеса на приемане на наови страни. След френското и холан
дското “не” на Европейската конституция, процесът на итнеграция в 
ЕС изпада в застой. Това тревожи сериозно редица страни-членки на 
Съвета на Европа, които искат да станат също и част от Европейския 
съюз. Моето убеждение, е, че след като са подписани договори, те 
трябва да се изпълняват, заяви Рене ван дер Линден. Той говори на 
пресконференция в Страсбург, с която бе открита тазгодишната лят
на сесия на ПАСЕ. Ако България и Румъния изпълнят всички изисква
ния на ЕС, а на двете страни им остава много малко да ги изпълнят, те 
ще дадат най-добрия отговор на хората и държавите в ЕС, които смя
тат, че влизането им трябва да бъде отложено. Така председателят на 
асамблеята на ПАСЕ отговори на въпрос на БТА за евентуални стъп
ки на асамблеята в подкрепа на приемането на двете балкански дър- I1] 
жави в ЕС, което по договор трябва да стане на 1 януари 2007 г.

200 хиляди туристи посещават 

тракийски град в родоните
Около 200 хиляди туристи от пъти повече желаещи да се докос- 15-16 век пр. н. е. 

цял свят ще посетят скалния град нат до другата епоха в сърцето на Скоро туристите ще могат да 
на траките Перперикон през тази Югозападните Родопи. влязат и да снимат над 600 м чисто
година. Уникалното място, близо След като българското финан- автентични части от града Перпе- 
до град Кърджали (Южна Бълга- сово министерство отпусна пари рикон. 
рия), е на 7 хиляди години. Там се за развитие на инфраструктурата в На всички, които ще посетят
намира най-ранната църква в Ро- региона, туристите до града прие- България с цел туризъм, горещо 
допите. тигат с автобуси и коли. В района им препоръчваме да посетят и

През 2004 година над 100 хиля- са открити 3 порти на града от раз- Перперикон, сигурни сме, че ще 
ди туристи са посетили Перпери- лични епохи. Последната врата, бъдат очаровани, 
кон. Очаква се тази година да има 2 намерена преди година, датира от Т. Петров !
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Италианската покрайнина Гориция продължава да по- I Грижа за най-отдалечените боси- 
ллага на общината леградски села __

Дарили още четири автобуса 100 000 динара за 

подобряване на 

здравната защита
* Кметът Владимир Захариев и министърът на ГоР„-
транспорта на италианската покрайнина ме наскоро зя
Гориция Еди Минин изпълниха обещанията 0ч,Тда полу-иМ “а Лектро-

За пръв път тази година в общинския бюд
жет са предвидени 100 000 динара за плаща
не на разходи от областта на здравната за
щита

си.
11111

бИ»
шата община. 

Захариев изтъкна, че авто
бусите ще бъдат предоставени 
на АТП за срок от една година, 

Ш който ще може да се удължава. 
Ц Разноските за техното обмитя- 

ване изцяло ще поеме автот- 
^ ранспортното предприятие.

Миналата и по-миналата го
дина италианците вече дариха 
два автобуса втора употреба на 
Босилеградска община, които 
също бяха предоставени на ав
тотранспортното 
тие. Във фирмата казват, че те 
са били предназначени за град
ски транспорт, докато сегаш
ните са много по-качествени и 
са предназначени за транспорт 
на междуградски линии.

Босилеградчани се надяват с 
новите автобуси да се създадат 

транспорта на ита- условия не само за редовно 
спорта на италианската пок- лианската покрайнина Гори- поддържане на съществуващи- 
раинина Гориция дари на Бо- ция начело с министър Нди но и за откриване на нови 
силеградска община четири Минин, заяви кметът Влади- линии между Босилеград и 
автобуса втора употреба, мар- мир Захариев. Той подчерта, че вътрешността. Това е от ог- 
ка “фиат”. Три са произведени заслуги за това дарение има и

Парите са предназначени за 
плащане на разноските на 
Здравния дом в случай оказва
не на медицинска помощ на со
циално незастраховаии лица от 
общината и на чуждестранни 
граждани. ОС ще поема и раз
носките за медикаменти и за 
гориво за превоз на екипите на 
Здравния дом, които ще оказ
ват помощ на жителите в села
та, където няма амбулатории.

Плащането на разходите ще 
разрешава Общинският съвет 
след получаване на исковете от 
страна на Здравния дом, заед
но с които ведомството задъл
жително трябва да предостави 
и сметките за медикаментите,

горивото и пр.
- Целта ни е да създадем ус

ловия за съответна здравна за
щита за всички хора, които се 
нуждаят от медицинска по
мощ, изтъкна кметът Влади
мир Захариев. Той подчерта, че 
с приетото решение ОС особе
но се грижи за остарелите жи
тели в най-отдалечените села. 
Доколкото ръководствата на 
местните общности в тези села 
оборудят 
Здравния дом са готови един 
път седмично да изпращат 
екип, а разходите ще се плащат 
от общинската хазна.
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предприя- отпомещения,
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П.Л.Р.

Започва изграждането на резервоар 
в Райчиловци _________

Министерството на тран- ството на

ромно значение, както за зае- 
през 1984, а един през 1987 го- Драган Весич, представител на тите в АТП, така и за самите

Сърбско-италианската стопан- 
- Искам да изразя огромна ска камара, който е посредни- 

благодарност към Министер- чил между италианците и на-

дина. жители.
С прокарването на нов път 

от Чурчинска махала (Райчи
ловци) до местността, където 
ще бъде построен резервоарът 
за питейна вода. започна реа
лизацията на проекта за подоб
ряване на водоснабдяването в 
Босилеград и Райчиловци. По 
този начин ще бъдат преодоля- 
ни мъките на жителите в по-ви
соките части на Райчиловци, 
които през летните месеци чес
то остават без вода, а ще се 
осигурява и достатъчно коли
чество вода за потребителите в 
Босилеград.

П.Л.Р. За да бъдат решепи изцяло 
проблемите с водоснабдява
нето в Босилеград, Райчи
ловци и Радичевци са необ
ходими по-големи количес
тва вода. Кметът Влади
мир Захариев заяви, че тази 
есен ще започнат изследва
ния за нови извори в района 
на Църноок, откъдето се 
планира тя да бъде докара-

В „Автотранспорт"
Доброволно” напускат работа

* В автотранспортното предприятие в Босилеград миналата сед
мица приключи реализацията на първия тур от социалната програ
ма, която приеха и доброволно напуснаха работа 14 души.

На работниците, с под 30 го- АТП наброява 79 души. Във купил един автобус “Дубрава” 
дини трудов стаж републикан- фирмата планират допълни- втора употреба за превоз на 
ското правителство плати по телно да съкращават броя на пътници по линията Босилег- 
196 260 динара, докато работ- работниците. Вече се правят рад-Враня през Бесна кобила, 
ниците с над 34 години трудов подготовки за организиране на която от години не се поддър- 
стаж получиха по 6000 динара втори тур за доброволно на- жа. След извършването на не- 
за всяка година.

Едновременно с реализаци- ва наскоро още няколко души верки на рейса, той ще бъде 
ята на социалната програма да излезнат в пенсия, 
няколко работници са се пен
сионирали, така че в момента

на.

“Братство” Предраг Трайков, 
директор на “Услуга”. Той по- 

извършители на рабо
тите ще бъдат “Услуга” и стро- 

предприятие 
“Изградня”, а според плана, 
реализацията на проекта ще 
приключи до края на август.

Новоизграденият резервоар 
ще се ползва за акумулиране 
през нощта, когато има прели
ване, а водата от него ще се 
ползва през деня, когато нуж
дите са по-големи. Резервоа
рът ще бъде построен на 
по-малка надморска височина 
от вече съществуващия на Рам
пи дел, чийто капацитет е 204 
кубика вода, така че няма да 
има проблеми с неговото за
реждане.

Миналата година УНДП и 
ОС финансираха изграждането 
на отделен водопровод от гра
да към Райчиловци с дължина 
от 410 метара, през който ще 
минава водата до новия резер
воар. Стойността на този про
ект беше 1 100 000 динара.

Трайков подчерта, че на съ
щото място “Услуга” планира 
догодина да изгради още един 
резервоар с капацитет 180 ку
бика вода. С реализацията на 
този проект изцяло ще бъде ро
шен проблемът с водоснабдя
ването в Райчиловци и ще се 
създадат условия за прокарва
не на водопровод до село Ра
дичевци.

ясни, че

ителнотопускане на фирмата, а се очак- обходимите технически про

пуснат в движение.***
"Автотранспорт” неотдавна П.Л.Р.

В основното 
училище___ На Св. Троица а 

Босилеградско47% са
отличници

На богослужението по повод великия християнски празник Света 
Троица, което в босилеградската черква “Рождество Богородичиио” 
отслужи отец Йоан, за първ път организирано присъстваха голям 
брой ученици от босилеградското основно училище и гимназията.

Празнична литургия отец Йоан отслужи и в малката църква “Света 
Троица", намираща се между селата Долна Лгабата и Дукат, където 
бе организирана и селска служба. Тази път се бяха събрали около сто
тина души, сред които и голям брой преселници от двете села.

От общо 779 ученици в цен
тралното и четирите подведом
ствени училища в общината, 
6-има ученици повтарят класа, 
а трима ще се явяват на попра
вителен изпит. 331 ученик или 
над 47% са завършили класа с 
отличен успех, 184 (26%) с мно
го добър, 132 (19%) с добър, а 
34 (5%) са със задоволителен 
успех.

За отбелязване е, че не само в 
някои паралелки ог втори, тре
ти и четвърти клас в централно
то училище над 70 на сто са от- 
личницй, но и в по-горните кла
сове има паралелки, в които по- 
вечето от половината ученици 
са отличници.

За изграждането на резерво
ара ще бъдат изразходвани 3,4 
милиона динара, 80% от които 
е подсигурил УНДП, 
лите 20% ОС в Босилеград. То
ва е най-мащабният проект, 
който досега са финансирали 
УНДП и ОС на територията на 
общината. Новият резервоар, с 
капацитет от 180 кубика пода, 
ще бъде изграден над самия 
център на селото.

- Тези дни ще приключим 
изграждането на пътя с дължи
на около 350 метра и в начало
то на юли ще започнем строе
жа на резервоара, каза пред

П.Л.Р.
а остана-

Няма гъби
Поради слабия добив на гъбите, през този сезон в Босилеград- 

ско ще изостане някогашната гъбарска треска. По думите па опит
ните берачи, основната причина е студеното време, което небла
гоприятно влияе върху развитието на гъбите. И изкупните цени са 
изключително низки. За килограм манатарки се предлага цена от 
100 до 120 динара, а килограм пачи крак струва 80 динара.

И изкупчицитс не са доволни.
- За цял ден едвам съберем до десетина килограма пачи крак, а 

количеството на манатарките е почти незначително, сочат в откуп- 
вателните пунктове на предприятията “Ана” и “Делта фупги”.

* ‘ ’• П.Л.Р.П.Л.Р. П.Л.Р.
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Пресконференция на ДСС и Г 17 плюс 6 Димитровград
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Ребаланс на общинския бюджет
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дейности 

186 тилиона се държи като че ли с предссда- Антов каза, че “всичко, което ще 
тел на Изпълнителния съвет на се случва в предстоящия период 
ОС, който орган не е предвиден в в сферата на функционирането на 
новия Закон за местното самоуп- общинската власт в Димитров- 
равление. Стефанов разкритику- град ще бъде свързано с търгови- 
ва Николов, че се меси в много я” и добави: “Управляващото 
въпроси, за които не е компетен- мнозинство в момента има 15 от* 
тен и добави: “С бюджета разпо- борници. Това е тънко мнозин- 
лага председателят на общината, ство, което дава място за ло-на- 
а не началникът на управата. На- татъшни манипулации”. Той спо- 
чалникът може да разполага са- дели, че настоящата общинска 
мо с една част от бюджета, която власт не се е произнесла по въп- 
се отнася до общинската управа.” роса за оттеглянето на трима ре

номирани инженери от Общин- 
Предссдателят на Г17 плюс в ския съвет и констатира, че това е 

Димитровград отправи критики знак, че настоящата власт не се 
и към кмета д-р Веселин Вслич- притеснява много от такива въп- 
ков, пояснявайки, че той е трябва- роси. Той добави, че Димитров- 
ло да бъде кохезионен фактор в градска община има най-много- 
самата коалция. “По време на числен Общински съвет в Сърбия 
предизборната кампания аз гово- и допълни: “В началото това ни 
рех, че Величков трябва да бъде беше съмнително, но след това 
стожер за обединението на всич- разбрахме, че те от самото нача- 
ките нссъмишленици в рамките ло са знаели, че с нас трудно мо- 
на коалцията. За проблемите, ко- гат да търгуват и затова са насто- 
ито сега са налице и които дове- явали този орган да има толкова 
доха до разпада на коалицията много членове.” 
председателят е знаел месеци на
ред, но той не пожела да ни пока- Димитровград управляват някол- 
ни на разговор и да чуе нашите ко хора, които не са се появили на

изборите. Един от тях е и начал- 
“Всички ние би трябвало да никът на месното управление Ве- 

настояваме на политическата лин Николов, който, както казва, 
сцена в общината да се появят открито залага на една полити-

На проведената тези дни прес
конференция на общинските от
бори на ДСС и Г 17 плюс в Ди
митровград говориха един от ли
дерите на димитровградската 
ДСС и отборник в ОС Тодор 
Антов и председателят на 00 на 
Г 17 плюс и шеф на отбориичсс- 
ката група на ДСС и Г 17 плюс в 
местната скупщина Драган Сте
фанов. Стефанов съобщи, че чле
новете от двете посочени партии 
са се оттеглигли от Общинския 
съвет, пояснявайки, че те са се 
опитвали да влияят върху коали
ционните партньори При взима
нето на определени решения, зна
чителни за Димитровградска об
щина. но начинанията им са оста
нали безрезултатни. Той изтъкна, 
че по време на заседанията на 
Общинския съвет представите
лите на ДСС и Г 17 плюс поняко
га категорично са се противопос
тавяли на коалиционните си пар
тньори по отношение на различ
ни въпроси и добави: “Случваше 
се на заседанията на Общинския 
съвет да ни очакват предварител
но взети решения и ние като чле
нове на този орган трябваше са
мо да ги верифицираме.”

Стефанов оцени, че в Димит
ровградска община се е стигнало 
до прекрояване на избирателната 
воля на гражданите и добави: 
“Голяма част от компетенциите 
си председателят на общината е 
пренесъл на сътрудниците си, ко
ето е в разрез със Закона за мес
тното самоуправление и решени
ята за общинската управа”. Лиде
рът на 00 на Г 17 плюс сподели, 
че по време на изборната кампа
ния ДС е представляла реноми
рани личности, но след изборите 
на сцената са встъпили някои но
ви хора: “В изборната си кампа
ния ДС говореше, че хората, кои
то тя представлява ще бъдат на
шите стратегически партньори, 
но след това разбрахме, че това 
не е вярно, тъй като повече не мо
жахме да ги видим и чуем.”

За настоящия началник на об
щинската управа Велин Николов, 
Стефанов каза, че изпълнява фун
кции, които не му принадлежат и

За разлика от предишните, 185 868 000 динара и те ще се 
заседанието на Общинския съ- използват по отделна програ- 
ветот20юнибесамосдветоч- ма; за задължителен резерв се 
ки и три допълнения, така че за отделят 1 300 000 динара, 
тях трябваше сравнително При институцията предсе

дател на общината и Общии- 
Членовете на съвета (без ския съвет, поради увеличава- 

представителите на ДСС и Г17 не цената на труда, съгласно 
плюс, които си подадоха остав- уредбата на правителството, 
ки) най-напред обсъдиха отче- първоначално предвидените 2 
та за осъществените приходи и 060 000 динара нарастват на 3 
разходи в общинската хазна за 209 000 динара. Средствата, 
периода от началото на годи- предвидени при Общинската

малко време.

По думите на лидера на ДСС в

аргументи и становища.”

млади и некомпрометирани хора, ческа опция и се меси във въпро- 
които разбират в каква трудна си, които не са в негова компетен- 
ситуация се намира Димитров- ция. Антов призова Николов да 
град и нейните граждани и които подаде оставка поради морални 
ще положат усилия да се създаде съображения, 
един друг Димитровград”, каза 
Стефанов.

Тодор Антов изтъкна, че “об- най-напред е представител на 
виненията за сметка на общин- Димитровградска община в 
ските отбори на ДСС и Г 17 плюс, Скупщината на Сърбия, а след 
които се чуха по време на прес- това на ОО на ДСС. Той сподели, 
конференцията на ДС и Демокра- че е неразбираемо защо общин- 
тичния блок са били допълните- ската власт не се обръща към Ба
лен фактор, който е повлиял нович и допълни: “Губим шанс по 
представителите на ДСС и Г 17 къс и ефикасен начин да дойдем 
плюс да се оттеглят от работата до определени министерества и 
на Общинския съвет. Антов оце- министри. Това трябваше да го 
ни, че след тази пресконференция направим в интерес на обхцина- 
са били “абсолютно неразбирае- та.”

Както изтъкна Тодор Антов,

Антов каза, че народният 
представител Донка Бановичната до 31 май. Както посочи 

ръководителката на съответ
ната служба Лиляна Петрова, 
осъществените приходи през 
посочения период средно са 
около 32 %. Най-големи прихо
ди от дори 111% са осъществе
ни от данъците на имущество
то и услугите, а най-малко от 
даренията — 7,9%.

Въз основа на осъществени
те приходи през първите пет 
месеца от годината и на това 
колко са запланувани служба
та предложи, а членовете на 
Общинския съвет се съгласиха, 
да се направи ребаланс на об
щинския бюджет за тази годи
на. Вместо заплануваните 261 
832 000 динара до края на го
дината в общинската хазна 
трябва да се съберат 311 139 
000 динара, от които 2 275 000 
са собствени приходи на пол
зващите средствата от бюдже
та. За финансиране на законо
во утвърдените права се отде
лят 120 696 000 динара; за ко
муналната и пътна дейности

скупщина от 1 861 000 се уве
личават на 2 273 000. И тук при
чината е същата както и при 
предсетателя и ОС.

И при останалите ползващи 
средствата от общинската хаз
на те ще бъдат увеличени по
ради увеличаване цената на 
труда, а в областа на комунал
ната дейност и поради подпи
саните споразумения и догово
ри за дотации на държавата 
във финансирането на опреде
лени обекти.

Предложеният ребаланс на 
общинския бюджет ще бъде 
предоставен на скупщината, за 
да се определят отборниците.

Членовете на ОС приеха 
предложените кандидати за 
членове на Управителния съ
вет на Съюза на спортовете от 
редовете на отделени спортни 
колективи, сформираха орга
низационен комитет за турни
ра по футбол на малки врата и 
сформираха комисия за идейни 
решения на герба и знамето на 
общината.

ми поканите на лидера на ДС в 
Димитровград Зоран Петров, членовете на ДСС постепенно ще 
партиите ДСС и Г 17 плюс отно- се оттеглят от всички общински 
во да започнат да сътрудничат с органи.
ДС и Демократичния блок." Б.Д.

На граничната застава в 
с. Градинье ..

Отбелязан Денят ПСКОТ ЗОШТИТС СИ 

на войската

Стачка в „Пекара"

Работниците на димитровградската хлебо- 
пекарско-търговска фирма “Пекара” в нача- 

| лото на тази седмица започнаха стачка. Стач
ният комитет в предприятието на 8 юни т.г. 
поиска от собственика на фирмата да им из
плати 5 неизплатени заплати за 2003 година, 
както и заплатите за първите 5 месеца от нас
тоящата година според минималната цена на 
труда. Също така да им изплати премиите за 
годишните почивки за 2003 и 2004 година и 
разликата от получените до минималните 
заплати за 2003 и 2004 година.

Комитетът също настоява ръководството 
и собственикът на предприятието да обезбе- 
чат условия за нормално провеждане на про
изводствената и търговската дейност, както и

А.Т. На граничната застава в димитровградското 
село Градинье със скромно тържество бе отбеля
зан 16 юни - Ден на войската на СЧГ. На тържес
твото присъстваха представители на общинската 
власт, митницата, запасните военни командири и 
други гости. Комендантът на 23-ия граничен ба
тальон подполковник Емир Бегович изтъкна, че 
през изминалата година личният състав на 
войската в сътрудничество с полицейските огра- 
ни в Пиротски окръг са предотвратили няколко 
нелегални минавания на граничната бразда. В 
речта си Бегович особено благодари на медиите, 
които по негови думи, обективно са информира
ли за дейностите на армейците.

Членовете на димитровградския фолклорен 
ансамбъл изпълниха кратка програма. По повод 
празника няколко граничари бяха наградени.

Преглед на самодейните театри

“Нишан” в гр. Кула
Димитровградският театър “Христо Ботев” в началото на 

тази седмица участва в републиканския преглед на самодей
ните театри, който се провежда във войводинския град Кула. 
Димитровградчани се представиха с пиесата “Нишан”, с коя
то преди няколко седмици триумфираха на регионалния прег
лед на самодейните театри в Лебане.

Прегледът в Кула завършава на 26 юни, когато ще бъдат 
определени и победителите. След завръщането си от Кула ди
митровградските актьори изтъкнаха, че са били добре приети 
от домакина, че публиката е била доволна от тяхното изпъл
нение и че критиките също са били твърде позитивни.

да извършат ревизия на договорите за труда.
Магазините на “Пекара” по време на стач

ката са открити от 6 до 13 часа и в тях работи 
по един работник.Б.Д.

Б.Д-
■Б.Д.
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Прекратени мъките на >кителите на БабушнишкоНа конкурса на Националната 
служба по трудоустрояване шпага воца пак от чешма

* Комисия ще решава проблемите между "Наис" и "Комуналац
От няколко дни жителите на 20 милиона динара за ползва- 

Бабушница и няколко тамошни нето на водата от регионалния 
села отново започнаха за пиене водопровод Любераджа-Ниш. 
да ползват водата от регионал- Както ни информира директо- 
ния водопровод Любераж- рът иа “Комуналац” Златко 
да-Ниш, след като анализите Алексич междувременно е 
показаха, че изворите в село сформирана комисия,
Люберажда вече не са мътни, ще решава този въпрос. В ко- 
От началото на април т.г. доп- мисията са представители на 
реди няколо дни жителите на двете фирми, на Бабушнишка 
Бабушница и няколко тамошни община и на град Ниш. Алек- 
села бяха принудени да пият сич смята, че дългът, който 
вода от цистерна.

Във връзка с решаването на “Наисус” е фиктивен. По ду- 
проблема между бабушнишко- мите на Алексич, Бабушница 
то предприятие “Комуналац” и не трябва да се отказва от из- 
нишкото “Наисус”, обстанов- граждането на язовира, който 
ката е непроменена. Джи- според договора отпреди годи- 
ро-сметката на “Комуналац” и ни, е трябвало надалеч от село 
по-нататък е блокирана, поне- Любераджа да изгради гр. 
же “Комуналац” няма средства Ниш. 
да плати иа “Наисус” дълга от

Малцина искат пари 

за собствен бизнес Буря в
Звонска
баня

20 безработни от Босилеградска община се явиха на кон
курса за отпускане на безвъзвратни финансови средства за от
криване на собствен бизнес, който от 7 до 21 този месец орга
низира босилеградският филиал на Националната служба за 
настаняване на работа. За тази цел службата дава от 80 до 150 
хиляди динара.

Шефът на тукашната служба по трудоустрояване Влайко 
Асков заяви, че на конкурса са могли да се явят всички безра
ботни, без оглед на степента на образованието им. Освен иска 
за получаване на финансови средства, незаетите задължител
но са предоставяли и бизнес планове за работа. Той поясни, че 
най-голяма част от участниците в конкурса са изразили жела
ние да се регистрират като самостоятелни селскостопански 
производители, а има и такива, които възнамеряват да откри
ят частни фирми, търговски магазини и различни работилни
ци.

Асков подчертава, че в срок от един месец Националната 
служба за настаняване на работа ще вземе решение на кои ли
ца и по колко пари ще отпусне. Незаетите, на които ще бъде 

I разрешено ползването на средствата за откриване на соб
ствен бизнес, са длъжни да регистрират фирмите си което 
всъщност е условие за получаване на средствата.

която

Миналата седмица буря
сполетя курортното селище ?! 
Звонска баня. Макар че не Ч 
предизвика голямо бедст- й 
вие, силният вятър все пак ;,1 
направи щети, понеже събо- У 
ри телената ограда край от- ц 
крития басейн и един голям 11 
орех, който падна върху ора- 0 
нжерия с разсад, а от покри- у1 

на няколко къщи бутна .,
Й. М. а

“Комуналац” трябва да плати

вите 
керемиди.

Б..Д,

Ева ли има семеен албум, в който да 
няма фотография с народна носия. И 
по-рано, и сега хората са обичали да 
се снимат, облечени в традиционни
те дрехи от своя край. Това потвър
ждава и фотографията, заснета от 
известния царибродски фотограф 
Жорж Гайдаров. На нея са непозната 
жена и момиче, облечени в литаци.
От самия ентериор и предметите, 
употребявани преди повече от поло
вин век, си личи, че снимката е напра
вена в града много отдавна, още по 
времето, когато и в Цариброд са се 
носели литаци.

Пуленият литак е известен като 
част от трънската женска носия.

.....Явно, чс този вид облекло се е носел и
/Ц г | в царибродския край. Освен в района 
Ш&Ш ! на Дсрскула, така са се обличали и же- 

. & нитс в селата в Бурсла, в някои край-
градски селища и В самия град. Такава 
носия няма в селата във Висок и 

УЧР*Забърдисто . Тази част от женската 
‘ ‘ носия сс среща в два варианта - пулен

литак, облечен от жената на снимка
та, а вторият вариант е тарлатар, 
носен от момичето до нея. Разликата 

; е, че тарлатарът е по-скромно укра
сен от пуления.

П.Л.Р.

\ Пирот

Кредити за (А работни тесто
I Националната служба за трудоустрояване е отпуснала мик- 

рокредити на 11 фирми в Пиротски окръг и то на 8 от Пирот и 
3 от Бабушница, поели задължението да приемат по пет и по
вече безработни от списъка на Трудовата борса. По този на
чин работа ще получат общо 63 безработни от този край.

От кандидатствалите 90 фирми в окръга, кредити са отпус
нати само на занимаващите се с производство, докато искове
те на търговски и транспортни фирми изобщо не са разглеж
дани.

1
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Снощи 6 Салон 77 6 Ниш
„Обекти на халюцинацията“

Балгарският академически художник и историк на изкуството Петър 
Цанев откри снощи в Ниш самостоятелна изложба на фотографии и 
цифрови принтове под название “Обекти на халюцинацията .

Първата самостотелна експозиция в нашия град на този известен 
български художник, който освен в София е участвал в няколко между
народни изложби, бе открита в “Салон 77" в Нишката крепост.

Любителите на изобразителното изкуство ше имат възможност да 
разгледат творбите на Цанев до 10 юли.

|г.у-с.: ш

•угу-уШШЧовешки съдби Г;шт
Пътешествията на невлянеца Митко

В димитровградското село Долна Кралево. поправи. Женил се веднъж, но не му
Невля днес живеят само 30-ина души. “Нс съм предполагал, че селото тол- провървяло... Деца не е имал. Освен във 
Един от по-младите е 60-годишиият кова много ще обезлюдее. Не съм ияр- Франкфурт и Париж, той на младини 
Димитър Митов. Той е беден селянин, вал, че почти всичко ще заглъхне. Ако работил и в димитровградския ГИД, 
който поминъка си изкарва, предлагай- бях предположил, чс ще стане така, ня- както и в едно босненско предприятие 
ки на съселяните услуги с коня си. Пре- маше да се връщам от Германия”, спо- за пътища, което преди десетилетия 

Митко останал без деля Митко. Той казва, че братята от строило автопътя от Ниш до Димит-ди няколко години
палеца на дясната си ръка, захапал го Германия го посещават от време на ровград. Митко днес няма пенсия, но се 

което той не може да му прости, време. Понякога с тях идват и децата надява да я дочака до няколко години,конят, „ _
В селото пък има все по-малко работа им. “Дойдат с луксозни коли, по не се за да може да живее колко-толко нор- 
за него и коня му и той се стяга да го задържат много. Седят само по иякол- малио. Както казва, поне за хляб ще 
продаде. Съдбата на този човек е инте- ко часа. Пари не ми дават, защото аз не има. Заради дълг от няколко хиляди ди- 
ресна, но и жалка. Жалка е особено им търся. Донасят ми дрехи. Поне дре- нара електроразпределителното му е 
днес когато живее в крайна мизерия. А хи нс купувам. Сестрата ми от Париж спряло тока.
ме е имало причина така да стане. Пре- също идва. Едно време ме канеше да За този човек е характерно още пе
ди 30-ииа години Митко работил във отида там да живея. Но как да замина що. Четири години не е слизал в града, 
Франкфурт. Там бил няколко месеца с там? На младини известно време съм който от неговото село е отдалечен 
тримата си братя. Хрумнало му обаче работил в Париж и ме ми хареса. 12-ина километра. Казва, че няма какво 
да се завърне понеже родителите му Най-много ми пречеше това, че не зная да прави в Димитровград. Компания 
казвали че трябва някое от децата да езика. Сега на тази възраст и не мога да му прави конят, няколко кокошки, куче- 
останс да поддържа дома им. Освен го уча", изтъква Митко и посочва с та и котки, един козел... Казва, че със 
тримата братя в Германия, Митко има присмех още едно нещо, заради което здравето няма проблеми, че нищо не го 
още един брат, който е пенсиониран не би отишъл в столицата на Франция: боли. Освен душата! 
подофицер и живее в Пирот, както и “Ма, под земята ли да се движа с влак?” 
три сестри - едната е в Долна Невля, Митко днес си задава много въпро- 
другата живее в Париж, а третата в си. Грешките от миналото не може да

Б. Д.
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за да бъдат автентични, което умение прииадележи Димитровград. След нея по-старост идва снимка оч
на опитния димитровградски дърводелец Раде Хрис- ] 887 година от сватбата на кума на Тодор Илич, Ми-

хайло Попович. Той е бил женен за димитровград- 
Изложбата се превърна в истински културен спек- чайката Тодорка Иовшина. Негова правнучка с няко- 

такъл. Местният актьор Александър Златанов при- гашиата димитровградчанка Пенка Стойчич, по-из- 
помии на посетителите за известните хора от Димит- вестна като Пепа Аптскарка га. Попович е бил строи- 
ровградския край. Начинанието на фотогорафа Иви- телеп инженер, завършил образованието си в Мюн

хен. Проектирал е димитровградската църква “Рожд
ество Богородично” и няколко красиви къщи в ста
рия Цариброд.

Както узнахме Ивица Алексич възнамерява да нап
рави изложби в София и в Белград. Той сподели, че 
след изложбата в Димитровград са му се обадили ня
колко димитровградчаии и са му донесли още инте
ресни стари фотографии, които той обработва и е 
възможно да ги експонира на предстоящите си из
ложби. По думите на фотографа, старият Цариброд е 
следил европейските тенденции, както в областа на 
фотографията, така и в другите области. “От Берлин 
новите изобретения, какъвто е бил фотоапаратът, 
бързо са се пренасяли в София и по-късно в Цариб
род. В Цариброд новите тенденции и изобретения са 
се появявли само след година-две от създаването 
им”, изтъкна авторът иа изложбата.

тов.

I"
Ивица Алсксич (вляво), Александър Злата
нов и група възрастни димитровградчаии, 
които бяха почетни гости па изложбата

ца Алексич, Златанов оцени като негов принос за Ди
митровград и призова съгражданите си всеки в своя
та област да се постарае да направи нещо за своя 
град. Към посетителите се обърнаха и актьорът Сло- 
бодан Алсксич, както и директорът па Народната 
библитека “Дстко Петров” в Димитровград Иван 
Иванов. Група възрастни димитровградчапки с аком
панимент на китара па местния музикант Асен Луков 
изпълниха староградски песни.

Ивица Алсксич оцени, че дългогодишният му труд 
очевидно е бил полезен, щом като е подтикнал толко
ва много хора да се озоват в галерията. Той благода
ри най-напред на местното самоуправлмие за отпус
натите средства за реализиране на изложбата, а след 
това и на димитровградчаните, предоставили му ста
рите фотографии. Нека да споменем и техните имена: 
Миомир Костич, Влада Киров, Цветанка Воииович, 
Александър Златанов, Людмила Симеонова, Миряна 
Алексич, Мила Муин, Пепа Видапович, Невена Нико
лова, Соня Стаиулова, Живкица Спасова, Петранка 
Пешева, Весна Царибродска, Васил Каменов, Лиляна 
Такова, Петър Андонов Денкица, Евдокия Петрова, 
Гроздан Николов, Давитко Давиткоп, Алексадър 
Павлов, Асен и Лиляна Величкови и Мариола Вучко- 
вич.

В димитровградската галерия тези дни бе открита 
изложба на стари фотографии под название “Защо 
Цариброд?", автор на която е фотографът Ивица 
Алексич. Експонирани бяха фотографии, които Алек
сич е събирал от съгражданите си в продължение па 
няколко години, а по-късио ги е увеличавал и ретуши
рал. Фотографът предостави на вниманието па съг
ражданите си равно 200 фотографии. Всички те са 
сложени в подходящи рамки, съзнателно изработени,

Ивица Алексич е родей през 1956 година в Ди
митровград. В родния си град е завършил основ
но и средно училище, след което е следвал в 
Юридическия факултет в Ниш. През 1982 годи
на превзема фотографската работилница ни 
баща си Станко и започва да се занимава с фо
тография. Негови фотографии досега са публи
кувани в няколко книги и монографии. През 1984 
година е участвал в републиканска изложба на 
фотографии. Занимава се и с театрална фошо- 
горафия. Изложбата в Градската галерия в 
Димитровград е неговата първа самостоятелна 
изложба. Ивица Алексич има общо около 600 
стари фотографии, които свидетелстват за 
историята на Димитровградска община. Той 
сподели, че има намерение да публикува моног
рафия със стари фотографии.

Най-старата фотография, представена на изложба
та, датира от 11 август 1880 година и на нея е заснет 
един ефрейтор (каплар) от първата редовна сръбска 
армия Тодор Илич по потекло от с. Търняна, живял в

Един от най-възрастните димитровградча- 
ни Васил Пейчев в разговор с фотографа 
Алексич

Популярна наука - Как говорът у децата се развива в норма

Кога да потърсим говорен тарапевт?
Говорните нарушения са доста разпространени. Децата 

не винаги получават добър говорен модел, не само в се
мейството, но и посредством обкръжението и медиите. 
Част от българската действителност е изпълването на пуб
личното пространство с хора с говорни нарушения /репор
тери, певци, водещи на радио и телевизионни предавания, 
политици, дори и кандидати за президент.../. А усвояването 
на неправилен говор и комуникативен модел, както и заба
вянето на терапията, примерно в случаи на заекване, крие 
определени рискове.

месеца то не прави изречения от 2-думи, консултирайте се 
със специалист /логопед/.

От 2-3 години. На 2-години детето е вече усвоило звуко
вете: п, б, м, в, г, д, н, к, г, х. Свистящите /ш, ж, ч, щ/ и сонан- 
тните /р, л/ то често пропуска или ги замества, но това се 
променя до края на периода. Разбира значението на прости 
предлози /”под”-“във”/. Детето обича да задава въпроса 
“Защо?". Често използва “не” и “не искам”.

От 3-4 години. Изказват мнение, критикуват и казват на 
други какво да правят. Могат да говорят за това, което им 
се случва и да правят кратки разказчета. Използват слож- 
носъставни изречения. Проявяват инетерс към книгите, ко
ито разказват за неща от живота толкова, колкото и към из
мислиците”. Поведението им става по-детско, когато са 
смутени или се срамуват.

От 4-5 години. Знаят имената и пола на членовете на се
мейството, както и други информации за близките. Играят 
си с думите и измислят забавни истории. Започват да рису
ват фигури на хора, животни и предмети. Разбират, че ри
сунките, числата и думите символизират истински неща и 
идеи. Харесва им да “четат” сами. Могат да разпознаят 
писани няколко думи, напр. името си. Започват да изпол
зват обобщаващи думи. Не бива да има пропуски 
мествания на звуковете, вече всички звукове трябва да са 
усвоени и детето да ги използва в речта.

От 5-6 год. Разпознават и

се с логопед.
Забелязвате, че детето ви /3-4 год./ не изговаря някой 

звук /с изключение на “р”/. Ако то избягва говорна актив
ност, не използва езика свободно, опитайте да увеличите 
времето за игри с детето като предпочитате такива, които 
изискват неговата говорна активност. Ако и след това де
тето се смущава и не се чувства комфортно когато говори 
— консултирайте се с логопед.

Ако вашето дете / 4-6 год./ пропуска дадени звукове, за
мества ги с други или ги изопачава, произнася грешно ня
кои звукове, не го поощравайте като му казвате, че е по-ча- 
ровно така. Речевият навик бързо се автоматизира и така 
затруднява коригирането му. Без възможността да кому- 
ницират ефективно, детето в последствие започва да из
питва затруднения в създаването на близки отношения, в 
развитието на позитивен образ за себе си, възприема се 
по-различно, често се чувства неразбрано или осмивано.

Ако детето прави паузи докато говори, т.е. заеква, често 
родителите му казват: “Не заеквай!”, “Как така говориш?, 
Това е голяма грешка. Бъдете по-внимателни с детето си.

Първите признаци на заекване могат да се явят след две 
навършени години или когато детето започва да свързва 
думи в изречения. Това може да загражи родителите, а е 
нормално при развитието на децата. Родителите трябва да 
бъдат търпеливи. Детето може да има паузи в говоренето 
от няколко дни или месеци.

Неправилният говор в училище вОди до затруднения с 
четене и писане, детето се чувства по-различно от другите, 
притеснява се и не иска да отговаря пред учителя, защото 
се чувства несигурно докато говори и е осмивано от други
те деца.

Затова, ако забележите при вашето дете какъвто и да е 
проблем, свързан с говорните умения, веднага се консул
тирайте с говорен тарапевт. 
учителите на детето за да оцените езиковите му умения, 
които проявява в обичайната си активност. Наблюдавайте 
развитието на словесния запас на детедо и му помагайте да 
усвоява и да борави с повече думи. Колкото по-дълго се из
чаква
Цията, както за детето, така и за родителите, а и да се зат
рудни последващата терапевтична работа.

Началото на говорна комуникация
Бебето започва да контактува като плаче за храна или 

когато се чувства неудобно. Около втория месец, детето 
започва да гука - което е продължителен, повтарящ се звук, 
образуван само от гласни. Ако 3-месечното ви бебе не реа
гира на гласа ви или на други звуци, консултирайте се със 
специалист /логопед/.

До 8 месеца бебето започва да комбинира гласни и съг
ласни букви, за да образува звуци като “БААА-БАА”, което 
се нарича бърборене. Ако забележите, че 8-месечното ви 
бебе не издава звуци и не се опитва да хваща предмети, 
консултирайте се със специалист /логопед/.

От 8-12 месеца. Бебето реагира и отговаря на жестове, 
изражения на лицето и промяна във височината на гласа. 
Появява се реакция към непознати. Ако някой ги попита 
“Къде е мама?11, те започват да се оглеждат за нея. Разби
рат прости думи. Към 8-9 месеца децата започват да пов
тарят еднакви срички ”ма-ма”, “та-та”, малко по-късно 
идват първите двусрични думички “мама”, “тата”. Ако бе
бето не гледа към човека, който му говори, ако не посочва с 
пръст или не издава звуци, ако не прави опити да ви “гово
ри” със звуци консултирайте се със специалист /логопед/.

От 12-18 месеца. Разбират няколко думи и прости ко
манди /”дай ръчичката”/. Знаят си името, правят дълги бе
бешки изречения /от звукове/. Консултирайте се със спе
циалист, ако 18-месечното ви бебе не изговаря ясно повече 
от няколко прости думички, показва, че не разбира когато 
му поискате нещо.

От 18 - 24 месеца. Комбинират 2 или повече думи, за да 
образуват кратки изречения като “иска сок”. Бързо науча
ват нови думи. Използват цветни моливи и пастели, за да 
драскат и “рисуват”. Забелязвате, че 20-месечното ви дете 
не следва прости команди като “Ела при тати”. Ако на 24

на-

или за-

възпроизвеждат много фор
ми, букви и цифри. Увеличават уменията сй д'а пишат и да 
рисуват. Разбират, че написаните букви представляват ду
мите, които чуват. Диктуват разказчета на другите да ги 

Харесва им да използват компютър. Разбират 
гозначността на думите. Детето развива логическото си 
мислене, опитва се да обяснява дума в основата на нейното 
значение.

пишат. мно-

Взаимодействайте сРодителски съмнения
Често родителите се съмняват кога да потърсят 

рен тарапевт /логопед/. Дали проблемът е в забавено рече
во развитие, неправилно произношение на звуковете /най 
често ц, з, ч, ш, щ, л, р/, заекване, затруднения с четене и пи
сане /дислексия и диеграфия/, родителите и хората, 
са всекидневно в контакт с детето, често се колебаят кога 
да потърсят помощ?

Ако 2-годишното

гово-

да “израсте” проблема, може да се увеличи фрустра-

които

Бояна Алексова, 
магистър по логопедияви дете не задава въпроси или не отго

варя на елементарни въпроси с “да” и “не”, консултирайте
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Български медии в чужбинак

Телевизноннл и 

рлдио проголмл 

и вестник Роден край” 

от Олеел

тш
Щк

да разберем 

значението на Българите в Украйна от 1990 
година имат телевизионно и 
радио предаване “Роден край”, 
както и вестник със същото 
име. Телевизионните излъчва
ния на български език започват 
когато към Областното теле- 
радиообединение се създава 
Българска национална редак
ция. Целта на програмите е да 
работи за опазването традици
ите, културата и бита на бъл- Гана Пенева 
гарската общност в Украйна.
Редактор и водещ на “Роден социалния живот, които вълну- 
край” е Гана Пенева, която спо- ват днес читателите. Те са ста- 
дели, че предаванията са. ин- нали активни създатели на но- 
формационни, но повече на ви тематики и рубрики, което 
културна основа. “Основното е съдейства за все по-мащабно

Проф. д-р Иван Харалампиев пред 
колегите си в Нишкия университет

* Ако човек започва да се съмнява в българските си корени в сама
та България, хубаво е да пообщува малко с българите извън стра
ната

- Според мен България е длъжник на своите студенти Харалампиев каза, че е много трогнат 
българи извън границата, каза ректорът на Ве- от желанието на българите от Сърбия да завър- 
ликотърновския университет “Св. св. Кирил и шат образованието си.
Методий” проф. д-р Иван Харалампиев мина- - Те са много старателни и аз винаги съм си 
лата седмица в Ниш, където присъства на тър- казвал така: “Ако човек започва да се съмнява в 
жеството по случай 40-годишнината на Ниш- българските си корени в самата България, хуба

во е да пообщува малко с българите извън Бъл-
** ■ •"
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кия университет.

-Ако България не може да дава пари, ако не гария, че да разбере значението на корените си. 
може да дава нещо, което няма в момента, тя Това е като киселото мляко - ВасПиз Ви^апсит, 
може да използва образованието. И ето ние с нещо, което има само в България. У нас, в Бъл- 
моите колеги от ръководството решихме, пър- гария, от време на време маята се губи, и ние 
ви в България и засега единствените, да пода- трябва да прескочим я до сънародниците си 
дем ръка на учителите от Босилеградско и от тук, я до Молдова, до Украйна, Македония или 
Димитровградско, за да получат бакалавърска до Бесарабия... За нас тия отношения не са ед- 
степен. Нашият университет реши да обучава ностранни - да им помагаме. Не! Ние преди 
тези наши сънародници на условията, на които всичко помагаме на себе си, категорично каза 
обучаваме българите в България. В това отно- ректорът на Великотърновския университет, 
щение няма никаква разлика, каза той.

Като подчерта, че лично се познава с тези

\

да се вдигне българският дух и г 
възстанови българският език. 
Хората вече да не се страхуват 
да кажат, че са българи, както 
беше по време на Съветския 
съюз. В училищата децата учат ! 
майчиния език два или три часа I 
седмично. Българска филоло
гия се изучава в Националния 
университет в Одеса, с украин
ски език като втора специал
ност, а също така и в Педагоги- | 
ческия

В.С.Б

Разказ на чичо миI
университет за начални 

учители”, каза Пенева.
В развитието на процеса на 

национално и културно въз
раждане на българите в Украй
на в условията на все още не
достатъчна материална, педа
гогическа и

- Моето момче, разказа веднъж чичо ми, па- веят в мир и любов, но техните езици могат 
I зете майчиния си език като земята. Дума може само да воюват. Когато два езика се срещнат, 
[ да изчезне като град, като държава, като душа. те се смесват и приличат на две войски, които 

Какво остава от народа, който загуби майчи- се бият до изтребване. Докато в тази битка се 
! ния си език, държавата, душата? Не слагай чуват и двата езика, тогава борбата е равноп- 
| чужда дума в устата си. Вземеш ли я, трябва да равна, но ако един от тях започва да се чува 

знаеш, че не си я присвоил, а самия си се от- по-добре и по-силно, той ще надвие. Накрая се 
I чуждил. Ако вече се налага, по-добре е да загу- чува само един о г гях и битката приключва. 
| биш и най-голям град в страната си, отколко- Едип език е изчезнал, а с него и един народ, 

то и най-малката и най-незначителната дума - Да знаеш, моето момче, че битката между 
от майчиния си език. езиците не продължава ден-два, както битка

Територии и държави могат да се покоря- между войски, нито година-две както война 
ват не само с оръжия, но и с език. Трябва да между народи, по век или два. Затова, мили- 
знаеш, че чужденецът те е покорил толкова, чък, по-добре е да се загубят всички войни 
колкото думи ти е откраднал и колко свои ти е между войски, о гколкото да се загуби майчи

ният език. Защото след изгубения език, няма

методическа база, дора Костова, 
особена роля играе вестник 
“Роден край”, който е навър
шил 15 години. Освен основна
та си цел да информира своите удовлетворяване на етнонаци- 
читатели той също така има оналните духовни нужди на 

статут на обединяващ българина в У крайна.
Девизът на вестника факти-

гл. редактор на вестника

нагласен
духовен и организационен цен
тър на българите в тази страна. чески бе подсказан от самите 

Вестника повдига различни читатели: “Роден край” - който 
актуални теми от областа на се чете от кРай до край".| наложил. Два народа, моето момче, могат да 

| се бият и помиряват. Два езика обаче никога не ни народ. 
! могат да се помирят. Два народа могат да жи- Драгап Раигелов националното възраждане и М. Т.:

Пламен Киров__________________________ _____________________
Църквата на Беренде или потъване в стенописите

Визитка
Пламен Киров е роден на 

29.03.1961 г. в гр. София. За
вършил е българска филоло
гия в СУ “Св.Кл. Охридски”. 
Автор е на стихосбирките 
“...И надеждата не е лош 
гроб” (1994), “Хоризонтът со
лен на плътта” (1996), “В къс
ната пролет на лятото”
(1999), “Аз - кръстопътен” 
(2003). Носител е на нацио
нални литературни награди 
за поезия и проза.

Стихотворението “Църква
та на Беренде или потъване в 
стенописите” е наградено със 
Славейкова награда (2005 г.).

I Не искам никого да побеждавам 
I аз искам само пътя ким дома си,
I към църката на своита кръв,
• към извора,
! към тишината, със която ще потъна 
| във хоросана.
I
; Към любовта, с която ще обичам,
| без познавам никого. И без 0а ме познават.
]■■'••

(Тече Нишава към града на Константин.
IА аз стоя на прага на кръвта си,
: проезетзат в мен дихания като икони 
I и моето средновековие изгрява 
I във стенописа на нощта.

. Потънаха във стенописите 
баща ми

; и дедите ми и другите 
! потънаха.
| И в мрака светят като ангели, 
родени, за да гледат в Ъога,

1 като че в децата си.
Да гледат сватби, рождества и смърти, 

, сватби, 
рождества
и смърти, смърти, смьрти, смьрти...

, И сватби. Рождества.

Тече Нишава към града на Константин.

А църкзата събира своите призраци 
и кръстовете 0 ръце разперват 
над изворите на кръвта ми.

Със този знак ще победиш.

Но аз съм жив.
Не искам никого да побеждавам
и само съм се спрял на прага към детството
на своя праживот,
към онова средновековие,
когато са се раждали светци
и въздухът е светел от лицата им.
И даже хоросанът светел...

I Не ме познават. И не ги познавам.



Спорт - ФошооЬ
Пред следващия футболен сезон в СЧГ УсПвХ НО

димитровградските 
планинари
Качиха 

се на 

Мусала

штт10 Ш»г*Ьг€.тг**& ------- агюнйгш

Завърши първенството в НфЗ

Емп»ни«1#мп Колко отбори ще «е 

ОП ЛКОНСКИ състезават от 6 август?
и

на осмо място
Завърши още един кошмарен 
ФК "Балкански".

сезон за
Седем членове на димит

ровградското плапинарско 
дружество “Цариброд” Ми- 
кап Андреев, Ивица Костов, 
Зоран Младенов, Зоран Йо- 
вапович, Микица Костов, 
Далибор Голубов и Славиша 
Миланов тези дни изкачиха 
най-високия връх на Балкан
ския полуостров Мусала, чи- 
ято връхна точка е на 2925 
метра надморска височина.

Димитровградските пла
нинари бяха придружени от 
няколко колеги от България, 
сред които бе и известният 
алпинист Боби Димитров, 
изкачил много върхове по 
света.

• НИШКА ЗОНА
Резултати 30. поелсанлт кчза; Рил ничии (Ч)-БулуЬнисг 4:1. 

Олг1)спиК-.1аСтре&1ц 2:2, Мла.кчт-Омлалнти 5:0. Ряпнички (КС)- 
(Тчньиг 4:1. Лужикна-11 ииреаак 5.1, Алумш наум 3 еа)П1С1 но 5.1, М ри- 
чрр-Буко11ик1:1.До1ьевац-иалх<г11СК1|0:.3(сл\'ж0ск11 резултат) 

ССимЬелИ)» 30 22 5 з' «ХИУ ' 71
2. Мрамор
3. Застрсбац
4. Сврдькг
5. .1единство
6. Рлдкички (КС)
7. Рлдкички(Ч) 30 52

| N. Билкаис-кЦ
I ^ТНгшрсдлК 

1 Ш.Лужннци 
I ! И. Младост

12. Алумишцух 30 10
53- Кулових 
}4. КудуЬност 30
15-Омладитщ 30 П

| 1(1. Дгмьсиац
Пряоилас»*р|П1Н СииЬслиНсс сели у киширанг. Српскулигу.а ид 

! ли.ге испада|у два лослслвси-шсирана - клуб Долзсмиц и Окпадикяц 
нШалош иш та. Пони планови Мншкс злйс су прпацм ФС.! Ниша, Пи* 
лотскоги I Гишавскогчирупл

!

зц п
30 15
30 14
30 13
30 \л

4 0 59:34
8 7 74:3*4
10 6 72:39
5 12 33:64
2 14 62:57
5 13 50:53
4 14 6.4:76

55
53
52
44
44
41

30 -АП
30 10 9 II 63:45
30 12. : 3 15 63:67
30 11 6 13 62:69

8 12 60:64
30 12 2 16 43:53

Ю 6 14 54:57
3 16 48:104
2 24 34:47

39
39
.39
381 38

Все още не е известно колко от- зан, Цървена звезда, ОФК Београд, 
бора ще се състезават в Първата Смедсрсво и Будучност от Подго- 
футболна дивизия ма Сърбия и рица, които имат и лииснз за евро- 
Черна гора през следващия футбо- псйски състезания, както и Войво- 
лен сезон, който ще започне на 6 дина и Хайдук от Кула. Това прави 
август. Според Правилника за със- общо седем отбора с положителна 
тезанията, Първа футболна диви- оценка, докато останалите девет | 
зия в държавната общност през имат проблеми във връзка със ста-
2005/2006 г. трябва да има 16 тима, дионите, финансови и админис- Утре в гр. Сечта ще се про-

През лятната пауза задача обаче от следващия футболен се- тративни проблеми. веде републиканското пър-
полусезон отборът завърши на на ръководството е да попъл- зон трябва да се прилага и Правил- Решение във връзка с броя на вепетво по атлетика за
15-о предпоследно място само ни отбора с още няколко състе- пик за лиценз на футболните отбо- отборите в Първа футболна диви- млади юноши, па което ще
с 2 точки. Този факт говореше, затели, да проведе сериозни ри, което слага под въпрос броя на зия ще бъде взето през началото на участват и двама димит-
че отборът трябва да предпри- подготовки, за да може още от участниците, понеже повечето от следващия месец, понеже тогава ровградски лекоатлети -
еме мерки да се стабилизира и началото на първенството да тях не изпълняват нито минимума ще заседава Изпълнителният съ- Джордже Гогов в скок па
подсили, добре да се подготви се движи в горната част на таб- от пРеДписанията- Засега с това вет на Футболния съюз на СЧГ. височина и Златан Марков

могат да се гордеят само Парти- * бягапе па Ш м.
■к-к-к

56I
36 Б.Д.

30 4 14

Накратко
Както е известно есенния

и от началото на следващия лицата, където му е и място.
Шампион на НФЗ е ФКполусезон още от първия кръг 

да тръгне в борба за оцеляване “Синджелич” от Ниш, който
минава в Сръбска лига-изток.

| Известният димитровград- 
! ски лекоатлет Джордже 

Гогов и неговият треньор 
Александър Марков са па 
списъка за участие на Бал
каниадата за млади юноши, 
която ще се проведе па 30 
юли в малкото гръцко град
че Триполи край Атина. 
Самата покапа за участие

През уикенда в София____________
Балканско първенство по джудо

:в лигата.
През зимната почивка бе из- Лигата 

брано ново ръководство, кое- най-слабо класирали се отбора 
то подсили отбора с няколко — “Дольевац” и “Омладинац” 
футболисти от “Раднички” Пи- от Малошище. 
рот и от “Желюша” и направи

напускат двата

Предстоящия уикенд в София ще се проведе поредният Балкански 
шампионат по джудо за деца и юноши. В националните отбори на Сър
бия и Черна гора в столицата на България ще се състезават и две джу- 
дистки от Ниш - Зорана Благоевич (до 63 кг) - сред девойките и моми
чето Сандра Петрович - в категория до 40 кг.

Освен тях на първенството в София ще участва и треньорът на ниш-{ за Гогов представлява го- 
кия отбор “Кнезис” м-р Мирсад Нуркич, в ролята на селекционер на| лям успех. 
детския национален отбор на СЧГ.

В НФЗ новаци са “Палилу- 
лац” от Нишка лига и “Иедин-солиден състав.

С добрите игри на домашен ство” от Пирот от окръжната 
терен (100% победи) и с четири лига и първенец на Нишавска
спечелени точки от гостувания окръжна лига. 
отборът се намери на осмо 
място в крайното класиране. Д.С.

Шк ЧУЬ&ЬуСАЛIФошооко
Ьг носи цели 80 годи-1/1 сДд, 0Ь Оух ЛШ\, ни.

„Нещо си ми поз
нат“, казва дока
то здравата ми 
стиска ръката. 
„Как да не съм ти 
познат, когато и 
двамата сме висо- 
чани. Я застани да 
те снимам!“

■ . Нарисувана е на стена-Па та на гаража на самия'№№ШшI . ;■ •

вход в училищния двор 
в рамките на проекта, 
посветен на толеран- 

Л тност, който съвмес-

V■'•■■■А

РГ ^ А- :Ш
тно реализират ита
лианската неправи
телствена организа
ция СООР1, „Група 
Мост“ от Белград и 
босилеградският фи
лиал на К1/1Ц „Цариб
род“.
Автор на рисунката е 
босилеградският ху
дожник-любител Алек
сандър Захариев, по
дпомогнат от група 
гимназисти от Боси
леград.

„Чакай, чакай! Ти 
си журналиста от 
„Братство“, нали? 
Редовно чета вес
тника, ако съм ос- 
тарела. Всичко на
учавам от него!“

1
■ ■

"41 ш
[ Ю

I
В село Каменица, как
то и в почти всичките браво, да си жива и 
височки села, малоб
ройните жители са 
хора на преклонна въз- „Ама нали ти реко да 
раст. Такава е и баба 
Малинка Апостолова, 
която на плещите си

здрава и още дълги го
дини да го четеш!“

Прекрасната рисунка два месеца украсява 
под название „Ти си ис- входа на училищния 
ти(а) и ти си разли- двор в Босилеград. 
чит(а) од мене“ вече

ме не снимаш, не съм 
за у вестник!“

А.Т.
П.Л.Р.
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Издателство 
„Братство“, Ниш, 
Кей „29 декем
ври“ 8, 

обявява
ИублБВЧЗШ
покана

Предание от шопските краища Дни на европейското наследство 2005 
Общински организационен комитет 

ДимитровградИван II мечка ОБЯВЯВА
Борово, Илинден. Събрал се народ от осем села на събор. 

На няколко места се вият хора. Дошъл и мечкар и довел две 
мечки. Едната газила хора, оплакващи се от болен гръб. За 
“лекуването” всеки давал по десет лева. Втората мечка била 
много по-голяма и тя била за борба. Който искал да се пре
борва с нея също давал десет лева. Мечкарят носил и гердан 

гордост викал: “Онзи юнак, който надвие на 
най-голямата и най-силната мечка в балканските гори, ще по
лучи гердана”. Иван Гоцев от Борово чул това и поискал да 
вземе жълтиците, но нямал десет лева. Чичо му бил на събора 
и Иван го попитал: “Чичо, дай ми десет лева, за да надвия на 
мечката”. Той му отговорил: “Иване, виждаш ли ти колко го
лям е този звяр, може да те нарани”. Иван бил упорит: “Чичо, 
дай ми парите, цяла година ще ти пазя овцете и козите. Нали 
виджаш, че и аз съм голям. Може да се оженя, та искам на бул
ката си да дам гердан от жълтици”. Дожаляло на чичото и той 
дал на Иван десет лева. След това той отишъл при мечкаря и 
казал: “Искам да се боря с твоята мечка”, след което му подал 
десетте лева. Мечкраят сложил парите на една масичка, край 
която седели кметът на Борово и още две влиятелни личности 
от селото като свидетели. На масата след това бил сложен и 
герданът. Мечкарят взел тоягата и се обърнал към животното: 
“Хайде, мецо, ставай! Ето, този юнак иска да се бори с теб”. 
Мечката станала и сякаш изнервена, че я вдигат от сън започ
нала сърдито да ръмжи. Изправила се на задните крака и 
тръгнала към Иван. Предните й лапи били високо над него. 
Той бил стегнат като жичка на кемене. Гледал втренчено ла
пите, които застрашително се надвили над него. Когато меч
ката взела да спуска лапите си, за да го хване за раменете, 
Иван светкавично се задвижил, хванал я за тях, обърнал се 
бързо с гръб, дръпнал я силно към себе си и я прехвърилил 
през дясното си рамо. Мечката ударила на камънак, изревала 
колкото гласът я държи и хукнала да бяга из пътя за Шотинци 
и Поганово. Мечкарят тичал след нея и викал: “Стани, мецо, 
върни се назад, мецо!”, но тя продължила да бяга. Иван дошъл

Награден литературен конкурс за стихотворение, разказ или есе 
па тема “Земя”.

Участие в конкурса могат да вземат всички автори, които пишат 
на български или сръбски език.

Творбите могат да се изпращат до 1 септември 2005 година 
рее: Народна библиотека “Детко Петров”, Сутйеска 2и, 18320 Ди
митровград, с обозначение ЗА КОНКУРСА.

Напечатани, творбите се подписват с шифър, а отговорът на ши
фъра, с данни за автора и неговия адрес, се изпраща в отделен плик.

па ад-

от жълтици и с
за събиране на оферти за след

ните обществени набавки с ниска 
стойност в периода от юли до де
кември 2005 година:

1. Печатане на вестник “Брат
ство” на български език;

2. Печатане на месечно детско 
списание “Другарче” и

3. Печатане на двумесечно спи
сание “Мост”.

Своите оферти могат да пред
ставят всички юридистически ли
ца, които изпълняват условията на 
чл. 45 от Закона за обществените 
набавки.

Конкурсната документация мо
же да се вземе на посочения адрес, 
след внасянето на 1000 динара за 
едно издание, всеки работен ден от 
8 до 14 часа в срок от 15 дни след 
публикуването на поканата в 
“Братство” и “Народне новине”. 
Офертите, които пристигнат след 
този срок, няма да се разглеждат.

Офертите трябва да бъдат от
делни за всяко издание и запечата
ни в плик, на който пише “Оферта - 
не отваряй”.

За подробни информации звъ
нете на тел. 018/513-861.

Офертите ще бъдат отворени 
публично след изтичането на посо
чения срок. а сформираната коми
сия ще избере най-добрата от тях.

Комисия за реализиране и пуб
лична покана

Тъжен помен
Осведомяваме роднини, близки и познати, че на 25 юни (събота) 

ще дадем панихида по повод ШЕСТ МЕСЕЦА от кончината на

НИКОЛА ИВАНОВ 
от с. Г.Невляш

Панихидата ще се състои на гробището в с. Горна 
Невля.1
От синовете, дъщерите, зетьовете, снахите, внуците 
и правнуцитеЩ1Ш

Тъжен помен
На 27 юни сс навършват ШЕСТ МЕСЕЦА от смъртта

на

д-р ИВАН ЛАЗАРОВ 
педиатър от Димитровград

Дълбок поклон пред светлата му памет!
Семейство Ташкови

до масата, където седяли кметът и свидетелите и им казал: 
“Надвих на тази непобедима мечка. Дайте ми гердана и десет
те лева”. Така и станало. Иван отишъл при чичо си и му подал 
десетте лева. Обаче той не искал да ги вземе: “Не, Иване, няма 
да ми връщаш парите.” Иван му отвърнал: “Добре, чичо, ако 
не искаш парите, ще ти бъда овчар и козар.” “О не, синко, няма 
да си ми нито овчар, нито козар. Ти надви на мечка и нашето 
име ще се споменава и след сто години. Ще се преразказва, че 
Иван Гоцев от Борово е надвил на мечка”, казал чичото.

Потомък на Иван Гоцев е Цветко Иванов, който живее в 
Димитровград, учен човек.

Тъжен помен
На 26 юни 2005 г. се навършват 40 ДНИ от смъртта на 

нашия непрежалим съпруг, татко, тъст и дядо IПродавам нива в 
местността
Топила, близо до центъра на 
село Градинье, на площ от 3 
743м2. Цена на 1м2 = 1евро.

За справки на телефон 
011 227 2 318 след 20 часа 
всеки ден.

ДРАГАН ЕВТИМОВ МИТОВ 
от с. Зли дол, Босилсградско

:Пп;
Панихидата щс се състои на тази дата в Зли дол.
Опечалени: еъпруга Виолстка, дъщери Дарипка и 
Славица. зетьове Предраг и Виико и внуци Алексан
дра. Весна. Силваиа и МиланПодготвил: Драган Кузсв

Тъжен помен
Изминаха 4 месеца от смъртта па милата ни сестра

РАДМИЛА АНГЕЛОВА, 
по баща МИЛАНОВА 
от Подунавци, родена в с. Зли дол

Ти и чичо ти Драган, моят татко, вечно щс живеете в Ц* | 
спомените ми. Щ

Почивайте в мир!
От скръблщата ти сестра Даца

'■■и.

ВОДОРАВНО: 1. Вид алко
холно питие. 5. Зеленчук с 
широки листа, завити един в 
друг. 9. Материал, в чийто 
състав има два или повече 
метала, съединени при лее
не. 10. Вързоп, денк. 11. 
Отсъствие на война. 13. 
Изделия или документи, кои
то не са копие. 15. Удар по ле
тяща топка във футбола. 16. 
Представители на Сенат. 17. 
Музикален знак. 18. Орган на 
зрението. 19. Пристанищен 
град в Израел. 20. Съдове за 
вода. 21. Японски пари. 22. 
Стил в изкуството и архитек
турата. 23. Бивш, някогашен. 
25. Император. 27. Безсъзна
ние. 29. Третата нота. 30. 
Специалисти в някоя област. 
33. Жителка на българската 
столица. 36. Едно съзвездие.
37. Безсмислено упорство.
38. френско женско име. 39. 
Река в Италия.
ОТВЕСНО: 1. Остра забе
лежка, укор. 2. Щат в САЩ. 3. 
Скандинавска митология. 4. 
Вид документ. 5. Салони. 6. 
Иглолистно дърво (мн.ч.). 7. 
Шестата нота. 8. Град в Ита
лия. 9. Вид течни подправки в 
някои ястия. 10. Поток, малка 
рекичка. 11, Самоходни по-

Тъжен помен
На 25 1011и се навършва ПОЛОВИН ГОДИНА 
от смрътта на непрежалимия ни съпруг, татко, брат, 

чичо и дядо

I

: 1?
ПГЙ

МЕТОДИ КОСТОВ 
от гр. Крушсвац гада®II!1 1 Панихидата щс сс отслужи край вечната му къща на 
Новите гробища в Крушсвац. Каним роднини и приятели да ни придру
жат.ег8

Вечно ще го носят в сърцата си: съпругата Оливера, дъщерята 
Наташа и вратът Богдан, със семействата си

демни машини. 12. Втората ден поток. 28. Алкохолно пи- 
нота. 14. Марка финландски тие. 29. Легенда, предание. 
СЗМ-и. 15. Апарати за измер- 31. Пътна полиция в България 
ване на изразходвана вода. (съкр.). 32. Шахматна фигура. 
17. Град в България. 20. Един 33. Седмата нота. 34. Чет- 
спорт. 24. Страничен израс- въртата нота. 35. Никола Ни- 
тък на дърво. 26. Голям во- колов.

Възпоминание
На 22 юни 2005 година се навършиха ТРИ 

ТЪЖНИ ГОДИНИ от смъртта на нашата мила и 
незабравима съпруга, майка и баба

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА - Дала
от Димитровград

Мястото в сърцата ни щс остане завинаги 
пълно с обич, спомени и мъка по теб. Почивай в мир!

Опечалени: съпруг Вшпко, дъщери Богданка и Пада. зетьове Мале 
и Жика, внуци и правнуци

Решение на кръстословица 247 • Водоравно;

1. Клюн. 4. Цунами. 10. фа. 11, Годеник. 13. Газ. 15. Ела 
17. “Мерил". 18. Буби. 19. Инфлация. 21. Кемал. 22. Ири 
дий. 23. Сонет. 24. Екип. 25. Талин. 27. Касетофон. 30. Те 
31. Ева. 33. Атаман. 34. Зид. 35. Ре. 36. Огън. 37. Ракета 
39. Око. 40. Араби. 41. Атол.
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т Мзнчин рабушм.лч ЖмичкаЗа две години Г' V

V/ -Не знам Манчо, кой йе рекъл, ама 
йе рекъл йедну голему истину, дека чо- 

вешкьият акъл има границе, ама човеш
ката глупос нема никикву границу! - засту- 

пи ме ньекня Дрейча Правдата.- А я че ти кажем йо- 
ще, дека нийе смо на първо место по това!

-Пак ли че изкаруйеш некикву правду? - подвати га

-Нейе лъсно правда да се изкаруйе, оти и она се из
три, па поче да мени лицата си, та често не може да гьу 
различиш от кривдуту! Ама нечу да ти досаджуйем с 
мойте правде, а сакам да те питам имаю ли границу 
нашите резилъци!

-Щом нема границу глупоста, немаю границу и ре- 
зилъците!

-И я си тека мислео! - уздъну он. - Кико би иначе 
разбрал последньият резилък на нашите отборници.

-Кво су па са напрайили?
-Най-големият резилък, Манчо! Нищо не прайе.
-Кико не прайе, нали се събираю, нали орате?
-Епа видиш ли, тия що су избрани у общинскьият 

съвет нече да се събираю, а много-много и не си орате. 
А и ка си орате, не се чую кой кво орати. Поделили се 
на партийе, па ако че йедната у клин, другата у плочу. 
Ако йедните предложе нещо, другьите ударе контру, 
па ако не им се уважи контрата, они се надигну и си 
излезну. А последният пут, некои “общинскьи съвет
ници” ич и не дошли, демек разсърдил се кмет на се
ло...

-Требе, Правдо, млого да су гледали Скупщинуту у 
Белград и они тека се подрипую, а кига не може да 
надвию с подрипуванье и оканье, они на булюк почну 
да се източую из салуту...Може и нашите отборници 
да сакаю да приличаш на ньи. Нали си чул онуя: “Ви
дела жаба конь се кове, па и она дигла ногу”?

-Я мислим, Манчо, грешимо ка гьи избирамо. Да за- 
режемо тея партийе и мънечкье партийкье, не знам 
при нас требе да су дваестина, демек за целият народ! 
Тека гьи бирамо на слепо, нита знайемо койи су, кик- 
ви су, после гьи партайете накалъпе по некикве си 
ньине листе. Докига гьи бирамо обещаваш, дека че се 
залагаш за народ и че гледаш на народат да буде 
по-добре. А съга ми ти кажи: кво ни йе по-доброто от 
преди, а?

-Кво ли? Нищо! Еве туя пролет се провали дъж, зат
лачи польето, затлачи и водоводат, а не може Нишаву 
да регулишемо двеста-триста метра. За предприятия
та нечу да ти оратам, оти чини ми се и на народ доса
ди, па питуйем кига че стуре катанците и кига че поч
ну да работе. За боклуците и другьи смрадове нечу да 
оратам, оти ако не беше доодил Кощуница немаше да 
се очисти главната улица и ако не беше доодил царат 
немаше да се очисти тротоарат... Учудил се йе народ 
кико да свързуйе краищата, а видиш ли нашите “съ
ветници” кико мънечка деца си играю на жмичку...

-Па кажи ми кво мисле тия наши жмику..., да ме 
простиш? Кой гьи йе бирал и защо? Да караш ли инат 
йедни на другьи или да оправляю селскьете работе, а?

Не знам кво мисле, а може и да не може да мисле, 
или си па мисле да су от бога избрани...

-Брей, Манчо, и нийе със жену се сдърпамо, па после 
седнемо и се договоримо кво че прайимо...

-Изгледа, Правдо, по-бетер су от женете!

факултет!
Повикали родител от с. Ясенов дел в училище

то в Звонци, за да му кажат, че детето има слаби 
бележки. Класният ръководител Иван Колев се 
оплакал на бащата, сервитьор по професия, че си
нът му не иска да учи и доколкото така продъл-

я.

жи...
Бащата не изчакал “даскала” да си каже мисъл

та докрай, но го изпреварил с думите: “Моето де
те е остроумно и за две години ще завърши фа
култет”. Преподавателят не знаел какво повече да 
каже на бащата, но му станало ясно защо успехът
на ученика е такъв.
// Лз съм силен

//
МЪЖ
Преди 30 години журналисти често посещаваха 

Звонския край. Обичаха да пишат за далавери на 
директорите на кооперация “Ерма” и на училище
то “Братство” и за други нередности. Но не 
по-малко обичаха и “веселите вечери” с компания 
по кафенетата. Все пак най-много се помнят лю
бовните авантюри.

Един от колегите се влюбил в училищната гот
вачка, която била вдовица, и не отричал факта, че 
е женен. Когато вдовицата го попитала какво тър
си при нея след като си има жена, “любовникът”
отговорил:

“Истина е че имам, но тя може да умре, а на 
мен винаги ми трябва жена, понеже съм силен
мъж!” И. М.

Лятото започна и всеки си прави 
сметка за почивка. Едни мислят да за
минат на море, други при роднини, 
трети на планина ... На всеки му се ис
ка, обаче парите не стигат дори за би
лет... Всеки си мисли — как с по-малко 
пари да изкара хем хубаво, хем евти
но...

Щлатил и 

преплатил
Помагал шоп на кума 

си в Борово да правят 
плевня. А там махалите са 
отдалечени една от друга 
и по пет километра.

Правили те плевнята 
5-6 дена. Когато я завър
шили, кумът нямал пари 
да плати и рекъл на шопа:

-Куме, ако очеш место 
паре да ти дадем едно 
прасе?

Додумал се шопът с 
жена си, която била дош
ла да види какво правят, и 
се съгласил. Сложили 
прасето в чувал, заметнал 
се шопът и си тръгнали с 
жената.

След стотина метра 
шопът рекъл:

- Кой че кого, ако не 
свой своего! Видиш ли, 
жено, това не е прасе, а 
поганец.

-Не се завутуй, убаво е 
прасето,казала жената.

Изминали около един 
километър и шопът пак 
проговорил:

-Море кумът е справед
лив, хубаво ми е пла
тил,тежачко прасето!

-Не се завутуй повече,

нали и я ти каза тека - от
върнала жената.

Изминали още един ки- 
лометар и шопът, зачер
венял и потен, казал:

-По-полека, жено! Ку
мът ми е платил и препла
тил, че требе още некой 
дън да му работим, оти 
това не е прасе, а цела 
свиня, не се диза колко е 
тежко...И ако, жено, още 
йеднуш кажеш “не се заву
туй”, че ти наметнем вре- 
чуту с прасето, па ти пре
цени колко е тежко!

Няма друг вид почивка, която може 
да излезе толкова евтино от тази край 
Ерма, Смиловското, Лисинското или 
пък Власинско езеро. Ако си имате па
латка, дори няма да плащате т.нар. 
такса къмпинг (освен за Власинското 
езеро). Има само едно неудобство. Же
ните непрекъснато трябва да слушат 
рибарски истории. Дори да не са били 
запалени въдичари, още на втория ден 
ще станат.

Лошото за мъжете е, че трябва да 
внимават с колко преувеличават уло
ва. Защото още на вечеря може да се 
види колко “гигантска” е била рибата.

Даже и жена ви може да стане ри
бар, което впрочем можем да видим на 

Т.Петров

Разказал: Милко 
от Борово 

Записал Младен Колев 
от Градииье снимката.

Щ Вицове -А бе, мани! През цялото време валя 
дъжд!

-Ама като те гледам си хванал тен. 
-Какъв тен, бе, това е ръжда...

-Ъ-ъ-ъ-ъ...
-Добре де, кажи нещо! Коя е първата бук

ва в думата “ъгъл”?
-Ами-и-и-и...Едър мъж върхлита в магазина за цигари: 

- Кутия кибрит и по-бързо! Нямам вре-
В 1.00 ч. се прибира пиян мъж. Сърдито 

го посреща жена му и го пита:
- Къде ходиш ти, бе?
- Бях в кръчмата.
-Ама, тя се затваря в 12 ч. и е на две къси 

преки от тук.
- Къси, ама широооооооооки...

име! Изпитват полицай:
-Какво е определението за “измама”? 
-Ъ-ъ-ъ-ъ...

- Спокойно! - отговаря продавачът. - Не 
съм глух! С филтър или без?

ЙЙ?,:! -вар® -Дай пример за документ за самолич
ност!Срещат се двама приятели:

-Ооо, Пешо, как беше почивката на море- -Ъ-ъ-ъ-ъ...
-Изреди няколко областни града!!!то?
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